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K ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

K.1 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH KE KONCEPTU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitky  ke konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  byly  podány  v rámci  veřejného  projednání  o návrhu  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) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU

Podatel námitky: M. H. – předseda Občanského sdružení Dolina a V. M. – předseda Petičního výboru Dolina

Podání doručené písemně dne 14. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Podatelé námitky  – Občanské sdružení  Dolina a Petiční  výbor  Dolina uplatnili  dne 13.  11.  2009 námět
do nového  ÚP na rozšíření  biokoridoru  v lokalitě  Dolina  na pozemcích  a  částech  pozemků  p.č.  1999/1;
1999/19;  1982/2;  1984/1;  1983/1;  1984/3  v k.ú.  Jablonec  nad Nisou.  Tento  námět  nebyl  do nového ÚP
začleněn a ani  původní  biokoridor  zde není  realizován.  Území určené pro zástavbu se naopak rozšířilo
o v původním ÚP nezastavitelné plochy!

Proti zástavbě v lokalitě Dolina, pokud bude prováděna rodinnými domy s max. 2,5 podlažími a sedlovými
nebo valbovými střechami nemáme žádné námitky.

Odůvodnění námitky:

Podatel zdůvodňuje námitku skutečností,  že má ve svém programu i ochranu životního prostředí a velmi
dobře zná lokalitu ve které žije. Opětovně důrazně žádá o rozšíření biokoridoru dle přiloženého návrhu tak,
aby biokoridor volně přecházel do přilehlého lesa. Jedná se o mokřad tvořený převážně březovým hájem
s prameništěm  potoka  a  podmáčenou  loukou,  ve kterém  žije  velké  množství  obojživelníků,  ptáků
(každoročně se sem vrací Chřástal polní; loví a vyvádějí své mladé zde i draví ptáci – nejméně 3 druhy, srnčí
zvěř se zde každý večer pase a lze tu zahlédnout  i zajíce.  Podatelé jsou přesvědčeni,  že při  jakémkoliv
plánování  rozvoje města nemělo být zapomenuto na zeleň, která nám umožňuje na zemi žít  a  že tu žijí
i ostatní tvorové.

Doplnění námitky: podatelé doplnili původní námitku dne 18. 8. 2011 o požadavek na zapracován lesoparku
nebo parku na navrhovaném území (části pozemků p.č. 1999/1; 1999/19; 1982/2; 1984/1; 1983/1; 1984/3
v k.ú. Jablonec nad Nisou), a to z toho důvodu, že došlo k loňskému roku ke zrušení biokoridoru.

Odůvodnění doplnění námitky:

Předmětné území zde již  vytváří  a  bude tvořit  přirozenou,  zelenou vizuální  i hlukovou bariéru oddělující
nynější betonárku firmy BAK a do budoucna i novou trafostanici Jbc.Jih.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 1 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku a doplnění připomínky, pořizovatel posoudil podání včetně jeho
doplnění z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil podání jako námitku, jelikož ho uplatnilo Občanské sdružení
Dolina,  Jablonec  nad  Nisou,  o.s.  založené  za účelem  kontroly  zabezpečení  trvalého  souladu  všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území Dolina, zejména se zřetelem na péči o ŽP a ochranu jeho
hlavních složek, a to prostřednictvím M. H. – předseda OS Dolina.

Předmětné občanské sdružení bylo založeno občany, jež v dané lokalitě žijí.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že z předmětu námitky vyplývá, že soubor
namítaných pozemků – části pozemků p.č. 1999/1; 1999/19; 1982/2; 1983/1; 1984/3 v k.ú. Jablonec nad
Nisou je v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou vymezen z větší části jako součást zastavitelné plochy
kategorie BM – bydlení městské – zastavitelná lokalita BM2.1 (s návazností na BM2.2 a BM2.3), dále jako
zastavitelné plochy kategorie TI – technická infrastruktura a nezastavitelné plochy kategorie SK – plochy
smíšené krajinné.

Poznámka: pozemek p.č. 1984/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou – nedohledán.

Pořizovatel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná se o rozsáhlé nezastavěné území, které přímo navazuje
na okrajovou  zástavbu  v jižní  části  města  Jablonce  nad  Nisou.  Lokalita  je  situována  v mírném  svahu
s jihozápadní  expozicí svažujícím  se k vodnímu  toku  (Vydří  potok),  který  je  levostranným  přítokem
Černostudničního potoka. Východní část lokality navazuje na výrobní areál firmy BAK, stavební společnost a.s.

Předmětná  lokalita  dlouhodobě  představuje  plochu  sportovně  relaxačních  aktivit  obyvatel  přilehlých
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městských částí.

V platném  územním  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  se jedná  z větší  části  o plochy  nezastavitelné
v kategoriích  louky,  pastviny,  dále  kategorie  ÚL –  přírodní  ochrana  lokální  úrovně  (podél  vodoteče)  a
částečně  o plochy  specifické  v kategorii  SN  –  sportovní  hřiště  přírodní  a  plochy  výrobní  kategorie  E  –
elektrická  energie.  V jihovýchodní  části  lokality  se jedná  o zastavitelné  plochy  kategorie  B2  –  bydlení
v rodinných domech.

K dané problematice pořizovatel uvádí, že v rámci uplatnění požadavků na změny v území do nového ÚP
Jablonec nad Nisou požádal  soukromý investor  o vymezení  zastavitelných ploch v návaznosti  na plochy
vymezené platným územním plánem. V konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla zpracovatelem navržena
zastavitelná lokalita BM2.1 o rozloze cca 11 ha, která obsahovala částečně zastavitelné plochy dle platného
ÚP města Jablonec nad Nisou.

K navrženému řešení uplatnilo námitku Občanského sdružení Dolina s tím, že požaduje rozšíření biokoridoru
v lokalitě Dolina na pozemcích a částech pozemků p.č. 1999/1; 1999/19; 1982/2; 1984/1; 1983/1; 1984/3
v k.ú. Jablonec nad Nisou. Později doplnilo totéž Občanského sdružení Dolina svoji námitku o požadavek
na zapracování lesoparku nebo parku.

K vymezení zastavitelné lokality BM2.1 v původním rozsahu zaujaly v rámci veřejného projednání konceptu
ÚP Jablonec nad Nisou negativní stanoviska příslušné dotčené orgány ochrany přírody a krajiny – OŽP MěÚ
Jablonec  nad  Nisou  stanoviskem  č.j.  85573/2011  ze dne  1.  9.  2011,  kdy  požaduje  omezit  navrženou
zastavitelnou plochu, která zasahuje do přírodního prostředí prameniště, mokřadních luk a vodního toku,
včetně břehových porostů, a KÚLK koordinovaným stanoviskem č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8.
2011, kdy nesouhlasí s navrženým využitím ploch s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů a požaduje
zpracování podrobného přírodovědného průzkumu. Požadavek na dohodnutí rozsahu zastavitelných ploch
deklaroval  i příslušný  orgán  ochrany  ZPF  –  KÚLK.  V rámci  dohodovacích  jednání,  které  uspořádal
pořizovatel dne 6. 9. 2011 a 5. 12. 2011 byla diskutována možnost budoucího využití předmětné lokality
k zástavbě a byl  dohodnut  redukovaný rozsah předmětných zastavitelných ploch s podmínkou vymezení
regulačního plánu na dané zastavitelné lokalitě a podrobného přírodovědného průzkumu.

V koordinaci se závěry dohodovacích jednání vyhodnotil pořizovatel spolu s určeným zastupitelem námitku
i její  doplnění  a  konstatuje,  že se požadavku  na rozšíření  biokoridoru,  případně  lesoparku,  nebo  parku
v lokalitě Dolina na částech pozemků p.č. 1999/1; 1999/19; 1982/2; 1984/1; 1983/1; 1984/3 v k.ú. Jablonec
nad Nisou vyhovuje,  a to tak, že je  zde vymezena v kontaktu se zastavitelnými lokalitami nezastavitelná
plocha kategorie  VZ –  veřejné prostranství  zeleň  (severní  část)  a  dále  kategorie  SK – plochy  smíšené
krajinné (jižní  část).  Plochy kategorie  VZ představují  veřejně  přístupnou sídelní  zeleň (parky,  lesoparky,
pobytové louky). Plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné představují zeleň zajišťující mimoprodukční
funkce krajiny, na kterých veškeré činnosti směřují k zajištění ekologicko stabilizačních a krajinně estetických
funkcí.  Pořizovatel  dále dodává, že na základě negativních stanovisek příslušných dotčených orgánů byl
rozsah zastavitelných ploch zásadně redukován až na rozsah zastavitelných lokality BM2.42 (západní část)
a  BM2.1  (východní  část).  K dané  redukci  došlo  zejména  s ohledem  na ekologický  význam  lokality.
K zástavbě byl dohodnut redukovaný rozsah předmětných zastavitelných ploch, a to tak, aby byl zachován
stávající  mokřad  a  jeho  funkce.  Pořizovatel  se ztotožňuje  s názorem,  že neuváženým  vymezením
zastavitelných ploch by  mohlo  dojít  k zásadnímu vlivu  na přírodní  prostředí  dané  lokality,  který  spočívá
ve zničení biotopů zvláště chráněných druhů a v likvidaci mokřadu a posledního zbytku (polo) přírodního
bezlesí v širším území, které tvoří významné přírodní refugium.

V souladu  s výše  citovanými  skutečnostmi  je  územním plánem  na zastavitelné  lokalitě  BM2.42  uložena
povinnost pořízení a vydání regulačního plánu RP1 – Dolina.  Součástí zadání tohoto regulačního plánu je
v odstavci d. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území požadováno:
▪ RP1 – bude respektovat podmínky koncepce uspořádáni krajiny stanovené v UP Jablonec.
▪ Stávající  přilehlé  cenné plochy s mokřadem budou zachovány funkční  – dle  požadavku orgánu

ochrany přírody a krajiny. Případná omezeni vyplývající z provedeného přírodovědné ho průzkumu
budou zohledněna v návrhu řešeni zástavby.

▪ Návrh výstavby na vymezených stavebních pozemcích bude respektovat okolní stávající zástavbu.
▪ Novostavby na vymezených stavebních pozemcích, do kterých zasahuje ochranné pásmo lesa, lze

umisťovat pouze tak, aby byl dodržen odstup od kraje lesního pozemku minimálně 25 m.
▪ RP1  –  bude  řešit  přistup  na pozemky  v sousedství  řešeného  území.Dále  je  územním  plánem

podmíněno  rozhodování  o změnách  v lokalitách  BM2.1,  BM2.2  a  BM2.3  zpracováním  územní
studie ÚS3 – Dolina. Statutární město Jablonec nad Nisou navíc v roce 2016 zadalo zpracování
studie „Revitalizace vodoteče Dolina“.
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Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem dospěl k závěru, že vymezením přírodních ploch kolem Vydřího
potoka  a  redukovaných  zastavitelných  lokalit  BM2.42  a  BM2.1  pro  bydlení  v dohodnutém  rozsahu
s podmínkami,  které  jsou  vymezeny  v zadání  regulačního  plánu  a  vyplývají  z podrobnějších  podmínek
zpracování  územích  studií,  včetně  podmínky  zpracování  přírodovědného  průzkumu,  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. Námitce
se vyhovuje.

2) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. Z.

Podání doručené písemně dne 4. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

V konceptu nového ÚP chybí podstatná východní zastavovaná část p.p.č.285/2 a p.p.č.286/3 již schválená
34. změnou stávajícího ÚP.

Odůvodnění námitky:

V lokalitě v Jablonci nad Nisou – Kokoníně, je již delší dobu připravován investiční záměr výstavby komplexu
RD, včetně výstavby obslužných sítí a dopravního napojení. Pro tuto lokalitu již byly zpracovány variantní
studie, na jejichž základě byla provedena a schválena 34. změna stávajícího ÚP. V této souvislosti již byly
vynaloženy nemalé finanční prostředky.

Veřejně přístupný koncept nového ÚP však již schválenou 34. změnu ÚP z větší části ignoruje a zásadně tak
ohrožuje realizaci celého zmíněného záměru.

K námitkám byl přiložen výklad:

Studie a následně obsah 34. změny respektuje celý vytyčený prostor jako prostor určený k zastavění. Danou
lokalitou  prochází  liniové  vedení  VTL 300  se svými  bezpečnostními  a  ochrannými  pásmy.  Po oficiálním
představení konceptu studie došlo k jejímu schválení majitelem a provozovatelem tohoto vedení. Proto není
nutné  dané  hranice  změny  stávajícího  ÚP  v konceptu  nového  ÚP  upravovat  (využití  daného  prostoru
ve studii vychází z dohod s tímto provozovatelem).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 2 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Předmětem  námitky  je  vypuštění  zastavitelných  ploch  na částech  pozemků  p.č.  285/2  a  286/3  v k.ú.
Kokonín, které jsou součástí dlouhodobě připravovaného investičního záměru výstavby komplexu rodinných
domů.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistil, že se jedná se o rozsáhlé nezastavěné území,
tvořené pozemky ve vlastnictví podatele námitky, které přímo navazuje na okrajovou zástavbu v jižní části
města Jablonce nad Nisou v místní části  Kokonín. Lokalita je situována ve svahu s jihozápadní expozicí
svažujícím se k  vodnímu toku Mohelky.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o plochy zastavitelné v kategoriích B1 –
bydlení  v rodinných  domech  městského  charakteru,  D1  –  bydlení  v bytových  domech,  PS  –  parky
se sportovním zařízením a PL – izolační zeleň, které byly do platného ÚP města zapracovány formou 34.
změny ÚPm. Podkladem pro tuto změnu se stala „Studie obytné lokality BD a RD – Severní svahy Kokonín“
(Ing. arch. Karel Vlček/05.2007), která byla zpracována z podnětu vlastníka pozemků.

Pořizovatel  prověřil  koncept  územního  plánu  a  konstatuje,  že je  v něm zakreslena  pouze  západní  část
záměru na výstavbu bytových a rodinných domů, a  to pod označením lokalita  SP2.116.  Namítané části
pozemků p.č. 285/2 a 286/3 v k.ú. Kokonín jsou vymezeny jako nezastavitelné plochy kategorie ZP – plochy
zemědělské. Proti částečnému zapracování záměru na výstavbu rodinných a bytových domů v dané lokalitě
podal vlastník pozemků námitku s tím, že studie a následně obsah 43. změny platného ÚP města Jablonec
respektuje celý vytyčený prostor a vypuštění východní části ohrožuje realizaci záměru.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že vymezený  rozsah  vycházel  ze závěrů  dokumentace  SEA
(Ekobau, 07/2011),  ve které bylo doporučeno ponechat  plochu stávající  nezastavitelné funkci,  popřípadě
připustit  jednu  řadu  objektů  v dolní  části  lokality.  V rámci  dohodovacích  jednání  stanovisek  dotčených
orgánů, které uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011, byla diskutována možnost budoucího využití předmětné
lokality  k zástavbě  s ohledem  na vyhodnocení  SEA  a  uplatněnou  námitku  vlastníka  pozemků.  Bylo
dohodnuto zapracovat lokalitu v rozsahu 34. změny platného ÚP města Jablonce nad Nisou, včetně zajištění
plochy pro dopravní zpřístupnění lokality z ulice Tyršova stezka.
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Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje
s ohledem na snahu o zachování kontinuity  s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou,  kde
se v rámci pořízení  34.  změny platného územního plánu prověřila  možnost doplnění  ploch pro výstavbu
rodinných a bytových domů v dané lokalitě. Podkladem pro předmětnou změnu byla variantně zpracovaná
„Studie obytné lokality  BD a RD – Severní svahy Kokonín“ (Ing. arch.  Karel Vlček/05.2007).  Předmětný
pozemek  je  sice  pod  ochranou  ZPF,  avšak  v V. třídě  ochrany  s podprůměrnou  až nízkou  produkční
schopností. Tyto zemědělské půdy jsou pro zemědělské účely postradatelné. Zastavitelnou plochu limituje
trasa VTL plynovodu. Ochranné a bezpečnostní pásmo musí být v dalším stupni projektové dokumentace
zohledněno.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  dospěl  k závěru,  že vymezením  zastavitelné  lokality  SP2.116
(překvalifikované v další etapě pořizování na BP2.116) pro bydlení v rozsahu platného ÚP města Jablonce
nad  Nisou  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. Námitce se vyhovuje.

3) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. Z.

Podání doručené písemně dne 4. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Ve stávajících  plochách  PS  (nově  VZ)  není  řešeno  dopravní  napojení  obslužnou  komunikací  pro  dané
území, přestože ve studiích s ní bylo uvažováno.

Odůvodnění námitky:

V lokalitě v Jablonci nad Nisou – Kokoníně, je již delší dobu připravován investiční záměr výstavby komplexu
RD, včetně výstavby obslužných sítí a dopravního napojení. Pro tuto lokalitu již byly zpracovány variantní
studie, na jejichž základě byla provedena a schválena 34. změna stávajícího ÚP. V této souvislosti již byly
vynaloženy nemalé finanční prostředky.

Veřejně přístupný koncept nového ÚP však již schválenou 34. změnu ÚP z větší části ignoruje a zásadně tak
ohrožuje realizaci celého zmíněného záměru.

K námitkám byl přiložen výklad:

V tomto  prostoru  je  jediné  racionální  napojení  dopravní  a  technickou  infrastrukturou  podstatné  části
zastavovaného území.

Podatel  označil  své podání jako námitku, pořizovatel  posoudil  námitku včetně jejího doplnění  z hlediska
oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  48  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,  že podání  je
námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemku dotčený konceptem územního plánu
Jablonec nad Nisou.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 3 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Předmětem námitky  je  pochybnost  o řešení  dopravního  napojení  zastavitelné  lokality  na pozemcích  p.č.
284/1 a 284/2 v k.ú. Kokonín.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná se o rozsáhlé nezastavěné území,
tvořené pozemky ve vlastnictví podatele námitky, které přímo navazuje na okrajovou zástavbu v jižní části
města Jablonce nad Nisou v místní  části  Kokonín.  Lokalita je situována ve svahu s jihozápadní  expozicí
svažujícím se k  vodnímu toku Mohelky. Dopravní přístupnost dané lokality je z ulice Tyršova Stezka.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o plochy zastavitelné v kategoriích B1 –
bydlení  v rodinných  domech  městského  charakteru,  D1  –  bydlení  v bytových  domech,  PS  –  parky
se sportovním zařízením a PL – izolační zeleň, které byly do platného ÚP města zapracovány formou 34.
změny ÚPm. Podkladem pro tuto změnu se stala studie obytné lokality BD a RD – Severní svahy Kokonín
(Ing. arch. Karel Vlček/05.2007), která byla zpracována z podnětu vlastníka pozemků.

Pořizovatel  prověřil  koncept  územního  plánu  a  konstatuje,  že je  v něm  zakreslena  pouze  západní  část
záměru na výstavbu bytových a rodinných domů, a to pod označením lokalita SP2.116. Namítané pozemky
p.č.  284/1  a  284/2  v k.ú.  Kokonín  jsou  zařazeny  do ploch  nezastavitelných  v kategorii  VZ  –  veřejná
prostranství – zeleň. K danému řešení podal námitku vlastník pozemků, ve které argumentuje racionalitou
daného řešení, které vychází ze zpracované „Studie obytné lokality BD a RD – Severní svahy Kokonín“.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci dohodovacího jednání, které uspořádal pořizovatel
dne  6.  9.  2011  s dotčenými  orgány,  byla  diskutována  možnost  budoucího  využití  předmětné  lokality
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k zástavbě a bylo dohodnuto zapracovat lokalitu v rozsahu 34. změny platného ÚP města Jablonce nad
Nisou, včetně zajištění plochy pro dopravní zpřístupnění lokality z ulice Tyršova stezka, a to po pozemcích
p.č.  284/1  a  284/2  v k.ú.  Kokonín.  V tomto  duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou a předmětné pozemky byly zařazeny do zastavitelných ploch kategorie VK – veřejná
prostranství – komunikace. Pokyny byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  plně  vyhovuje,  a  to
s ohledem na skutečnost,  že vymezení  plochy  pro  dopravní  zpřístupnění  dané  rozvojové  lokality  z ulice
Tyršova Stezka je logické a jediné možné. Pozemek p.č. 284/2 v k.ú. Kokonín je sice pod ochranou ZPF,
avšak  ve IV.  a  V. třídě  ochrany  s podprůměrnou  až nízkou  produkční  schopností.  S ohledem na velikost
pozemku a třídu ochrany lze konstatovat, že je tento pozemek pro zemědělské účely postradatelný. Dalším
limitem namítaných pozemků je ochranné a bezpečnostní pásmo trasy VTL plynovodu. S touto skutečností
je třeba pracovat v dalších stupních projektové přípravy záměru.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem dospěl  k závěru, že vymezením zastavitelné lokality  v kategorii
veřejná prostranství – komunikace pro účely dopravní  obsluhy daného území 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. Námitce se vyhovuje.

4) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. Z.

Podání doručené písemně dne 4. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

S ohledem na ekonomiku celého investičního záměru požadujeme rozšíření rozvojových ploch pro výstavbu
na části parcely p.p.č.286/3 na jižní straně lokality, která je rovněž zahrnuta ve zpracované studii.

Odůvodnění námitky:

V lokalitě v Jablonci nad Nisou – Kokoníně, je již delší dobu připravován investiční záměr výstavby komplexu
RD, včetně výstavby obslužných sítí a dopravního napojení. Pro tuto lokalitu již byly zpracovány variantní
studie, na jejichž základě byla provedena a schválena 34. změna stávajícího ÚP. V této souvislosti již byly
vynaloženy nemalé finanční prostředky.

Veřejně přístupný koncept nového ÚP však již schválenou 34. změnu ÚP z větší části ignoruje a zásadně tak
ohrožuje realizaci celého zmíněného záměru.

K námitce byl přiložen výklad:

Námitka vychází z rozvojové varianty urbanistické studie a začleňuje prostor p.č.k.286/3 v sousedství lesa
biocentra p.č.k.273, 287/2 (v novém ÚP biocentrum č. 209) k zastavění velmi rozvolněnou zástavbou (hranici
bude tvořit polní cesta (p.č.k.286/5). Intenzita zastavění byla uvažována od využití celého rozvojového území
jedním subjektem (ve studii se tato varianta dost nešťastně nazývá „malá rodinná biofarma") až po intenzitu
nazvanou  v konceptu  nového  ÚP  „bydlení  příměstského  charakteru"  se všemi  vymezujícími  faktory
(jednopodlažní  a dvoupodlažní  rodinné domy v rozvolněné zástavbě podél  místní  komunikace s velikostí
pozemků,  které  umožňují  i pěstitelskou  a  chovatelskou  činnost  nad  rámec  samozásobitelských  potřeb.
V současné době je celý prostor poskytnut zemědělskému družstvu k pastvě dobytka – prostor je vymezen
k hranicím lesa (biocentrum č. 209) nízkonapěťovým elektrickým ohradníkem.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 4 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Předmětem námitky  je  požadavek  na rozšíření  zastavitelných  ploch pro  výstavbu na část  pozemku p.č.
286/3 v k.ú. Kokonín.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná se o rozsáhlé nezastavěné území,
tvořené pozemky podatele námitky, které přímo navazuje na okrajovou zástavbu v jižní části města Jablonce
nad Nisou v místní části  Kokonín. Lokalita je situována ve svahu s jihozápadní expozicí  svažujícím se k 
vodnímu toku Mohelky.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o plochy zastavitelné v kategoriích B1 –
bydlení  v rodinných  domech  městského  charakteru,  D1  –  bydlení  v bytových  domech,  PS  –  parky
se sportovním zařízením a PL – izolační zeleň, které byly do platného ÚP města zapracovány formou 34.
změny ÚPm. Podkladem pro tuto změnu se stala variantní „Studie obytné lokality BD a RD – Severní svahy
Kokonín“ (Ing. arch. Karel Vlček, 05/2007), která byla zpracována z podnětu vlastníka pozemků.

Pořizovatel prověřil koncept územního plánu a zjistil, že pozemek p.č. 286/3 v k.ú. Kokonín je vymezen jako
plocha nezastavitelná v kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti tomuto řešení uplatnil vlastník pozemku
svoji námitku, kterou argumentuje ekonomikou celého investičního záměru.
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K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci pořízení 34. změny platného územního plánu města
Jablonce nad Nisou byly prověřeny dvě varianty rozsahu zastavitelných ploch záměru, které byly nazvány
jako etapy výstavby.  Již  na úrovni  veřejného projednání  návrhu zadání  změny č.  34 obdržel  pořizovatel
k rozšíření zastavitelných ploch jižním směrem negativní stanoviska příslušných dotčených orgánů ochrany
přírody a krajiny – MěÚ Jablonec nad Nisou a KÚLK, dále, příslušného dotčeného orgánu ochrany ZPF a
Ministerstva ŽP (Odbor péče o krajinu).

I tato skutečnost byla zvážena v rámci dohodovacího jednání stanovisek dotčených orgánů ke konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou, které uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že rozsah
zastavitelných ploch pro bydlení dle 34. změny platného ÚP města Jablonce nad Nisou je maximální, už
s ohledem na vyhodnocení SEA (Ekobau, 06/2012).

Pořizovatel  posoudil  nejprve  požadavek  na rozšíření  zastavitelných  ploch  z hlediska  střetů  s limity  a
hodnotami území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že na větší
část zasahuje ochranné pásmo lesa. Předmětná část pozemku, jež je předmětem námitky, je pod ochranou
ZPF v V.  třídě ochrany (BPEJ 8.38.16,  8.35.54).  V tomto případě se jedná se o půdy, které mají  v rámci
jednotlivých klimatických regionů nízkou produkční schopnost a které lze využít  pro eventuální výstavbu.
Požadavek na zařazení části předmětného pozemku 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,  jejíž  republikové  priority  jsou  zohledněny
i v podmínkách stanovených pro rozvoj území obce.

Dále pořizovatel posoudil požadavek na rozšíření zastavitelných ploch z hlediska ovlivnění krajinného rázu,
který je chráněn dle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dotčené území je dle stanovení jednotlivých
oblastí  krajinného rázu, vycházející  se Zásad územního rozvoje LK,  zařazeno do oblasti  krajinného rázu
OKR 06 – Železnobrodsko, Rychnovsko, podoblast POKR 06 2 Rychnovsko a místa krajinného rázu MKR
Hradešín.  Pořizovatel  má  za to,  že s ohledem  na charakter  území  je  cílem  ochrany  krajinného  rázu
zachování půdorysu současné zástavby a údržba zemědělských pozemků. Navrhovaný záměr – rozšíření
zastavitelných ploch není s těmito cíli v souladu.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že požadavku  na rozšíření
zastavitelných ploch na jižní straně lokality  nelze vyhovět. Podateli  námitky bylo vyhověno zapracováním
záměru v rozsahu platné územně plánovací dokumentace s tím, že tento rozsah je konečný a představuje
maximální míru kompromisního řešení dané problematiky.

Pořizovatel  se domnívá,  že dalším  rozšiřováním  zastavitelných  ploch  by  došlo  k nežádoucímu
rozšířeni sídla mimo stávající obrys sídla ve směru do volné, nezastavěné krajiny luk a remízků.
Došlo by tak k nevhodnému zásahu do krajinného rámce sídla. Došlo by k nepřiměřenému střetu
s limity  území a k neúměrnému ovlivnění  přírodních,  urbanistických a architektonických hodnot
území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

5) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. H. – předseda Občanského sdružení "Žijeme tu s Vámi", IČO: 22854207

Podání doručené písemně dne 29. 6. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Žádost o změnu územního plánu. Podatel v žádosti  uvádí, že v souvislosti  s přípravou nového Územního
plánu pro k.ú. Jablonec nad Nisou žádá 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 námitky:

Jedná se o plochy, které jsou pro stavební účely nevyužitelné.

V předmětné lokalitě je hnízdiště chráněných netopýrů, kteří sídlí v dutinách podzemních bunkrů.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 5 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  žádost  o změnu nového ÚP 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 námitku, jelikož ho uplatnilo Občanské sdružení
„Žijeme tu s Vámi", založené za účelem ochrany přírody a krajiny, ochrany ŽP, ochrany veřejného zdraví,
zejména  v urbanizovaných  oblastech  a  pod.  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.  Pořizovatel  posoudil  danou  námitku
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se stanovami předmětného Občanského sdružení a konstatuje, že zájmy hájící Občanské sdružení „Žijeme
tu s Vámi"  by mohly být ÚP Jablonec nad Nisou dotčeny. S námitkami Občanského sdružení „Žijeme tu
s Vámi" se plně ztotožňují i M. S. a J. S. (spoluvlastníci objektu Střelecká 23 a navazujících pozemků), proto
pořizovatel řeší jejich podání zaevidované na MěÚ Jablonec nad Nisou dne 31.8.2011 (připomínka č. 19)
v režimu této námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil,  že požadavek podatelů námitky je uplatněn
na pozemky p.č. 239/16 a 239/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, které tvoří východní část dosud nezastavěného
městského  bloku,  vymezeného  ulicemi  Květinová,  V Aleji,  Pivovarská a  Střelecká.  Vlastní  plocha  bloku
se nachází pod výškovou úrovní ulice V Aleji a Pivovarská (rozdíl v některých místech činí i 2 – 2,5 N.P. Tato
skutečnost je pro Jablonec nad Nisou typická. Historicky byly městské komunikace dosypávány na vyšší
niveletu s ohledem na horský terén a snahu o založení pravoúhlé uliční sítě.

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  (stabilizované  zastavitelné  plochy  kategorie  B3  –  bydlení  v rodinných  domech  městského
charakteru).

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že vymezuje v daných plochách stabilizované
území kategorie BM4 – plochy bydlení městské.

Proti tomuto řešení podalo Občanské sdružení „Žijeme tu s Vámi" námitku, ve které požaduje východní část
městského bloku vyjmout z kategorie zastavěné a zastavitelné plochy a zařadit jej do kategorie nezastavěné
a nezastavitelné plochy s výhledem využití jako zelená plocha s tím, že dané pozemky jsou pro zástavbu
nevyužitelné a navíc je v dané lokalitě  hnízdiště chráněných netopýrů, kteří  sídlí  v dutinách podzemních
bunkrů.  S výše  citovaným  požadavkem  bez  výhrad  ztotožnili  i spoluvlastníci  objektu  Střelecká  23  a
navazujících pozemků.

Pořizovatel oslovil v této věci zpracovatele ÚP Jablonec nad Nisou, který se domnívá, že vymezením 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 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. Vliv
koncepce  ÚP na udržitelný  rozvoj  území  byl  vyhodnocen  v rámci  dokumentace  „Vyhodnocení  vlivů  ÚP
na URÚ“ včetně SEA. Ochrana chráněných druhů je zajištěna zákonem. I na ploše určené pro bydlení není
vyloučen výskyt chráněných druhů.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 23. 11. 2011
se závěrem,  že výbor  doporučuje  zastupitelstvu  města  ponechat  blok  jako  zastavitelný  (usnesení  č.
1.14/2011).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že s ohledem na výše citované
skutečnosti se námitce nevyhovuje.

6) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. P.

Podání doručené písemně dne 20 . 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Dne 26. 10. 2009 jsem do námětu a připomínek do nového Územního plánu Jablonec nad Nisou podala
žádost na změnu funkčního využití z biokoridoru – ÚL na funkční využití bydlení v RD – B2 na pozemek 956
a 957/1 v KÚ Mšeno nad Nisou.

Dle zveřejněného nového Územního plánu Jablonec nad Nisou není pozemek p.č. 956 a 957/1 do návrhu
o změnu zahrnut (není v návrhu označen).

Žádám tímto, aby i pozemek 957/1 KÚ Mšeno nad Nisou byl zahrnut do funkčního využití bydlení v RD – B2.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 6 se nevyhovuje.
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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., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil
podání  jako  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná se o území, které přímo navazuje
na okrajovou zástavbu v severní části města Jablonce nad Nisou v místní části Mšeno nad Nisou. Lokalita je
částečně situována v úrovni ulic 1. máje a Arbesova a částečně v prudkém zalesněném svahu s jihozápadní
expozicí svažujícím se k ulici 9. května.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že rovinatý pozemek p.č. 956/1 v k.ú. Mšeno
nad Nisou je zahrnut do stabilizovaných ploch zastavěného území kategorie BM2 – plochy bydlení a svažitý
pozemek p.č. 957/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou je vymezen jako plocha nezastavitelná kategorie VZ – veřejná
prostranství – zeleň. Proti tomuto řešení podal vlastník pozemku námitku s tím, že žádá o zařazení pozemku
p.č. 957/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou do ploch určených pro bydlení v RD.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že podatel  námitky  uplatnil  požadavek  na vymezení  zastavitelné
plochy pro bydlení na pozemcích p.č. 956/1 a 957/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou

ve fázi sumarizace požadavků do nového ÚP Jablonec nad Nisou. V rámci průzkumů a rozborů
pro ÚP Jablonec nad Nisou byl požadavek zapracován pod položkou č. X91 a zpracovatelem
posouzen.  Vymezení stabilizované plochy bydlení  kategorie BM pouze na pozemku p.č.  956/1
v k.ú. Mšeno nad Nisou vychází z požadavku § 20, odst. 4 vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, kdy se pozemek vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména
velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňoval využití pro navrhovaný účel a
byl  dopravně  napojen  na veřejně  přístupnou  pozemní  komunikaci.  Pořizovatel  je  spolu
se zpracovatelem přesvědčen,  že pozemek p.č.  957/1 v k.ú.  Mšeno nad Nisou tuto skutečnost
nenaplňuje. Podateli námitky nebylo ve fázi konceptu řešení vyhověno.

Podatel uplatnil opakovaně svoji námitku, a to ve fázi veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které argumentuje, že pozemek byl odkoupen od města Jablonec n. N. za vysoký
finanční  obnos,  a to za účelem pozdější  výstavby.  K tomuto  argumentu pořizovatel  konstatuje,
že dohledáním usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne
13.  listopadu 2003 zjistil,  že Město  Jablonec  nad Nisou  prodalo  předmětný  pozemek podateli
námitky za účelem zahrady a v souladu s platným ÚP města Jablonec nad Nisou (nezastavitelná
plocha kategorie ÚL  přírodní ochrana), čemuž odpovídala i cena za m2 (usnesení č.IV/5 ze dne
13. 11. 2013).
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
je uplatněna vůči neměněné části územního plánu. Podatel námitky není ve svých právech návrhem ÚP
Jablonec nad Nisou jakkoliv krácen, neboť návrh územního plánu Jablonec nad Nisou na možném využití
pozemku nic nezměnil.

Pořizovatel  dále  podotýká,  že v průběhu  zpracování  nového  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vyhověl  podateli
námitky  částečně již  tím,  že na základě uplatněného požadavku na změnu do nového ÚP Jablonec nad
Nisou, vymezil na jednom z pozemků zastavitelnou plochu pro bydlení.

Pořizovatel dále konstatuje že pro vymezení zastavitelné plochy není důvod, neboť návrh ÚP Jablonec nad
Nisou disponuje dostatečnou rozlohou vymezených zastavitelných ploch v příznivějších polohách s ohledem
na požadavky § 20, odst.4 vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, včetně
dosahu kapacitní veřejné technické infrastruktury.

7) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: E. K.

Podání doručené písemně dne 21. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Nesouhlasím se zařazením pozemku p.č. 303/1 a 327/3 v k.ú. Kokonín mezi plochy smíšené nezastavitelné.
Změnou č. 40B, která byla vydaná 16. 12. 2010 zařadila tyto plochy na zastavitelné v kategorii B2.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 7 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistil, že pozemky p.č. 303/1 a 327/3 v k.ú. Kokonín
ve vlastnictví  podatele  námitky  tvoří  plochu  nezastavěného  území,  které  přímo  navazuje  na areál
Zemědělského družstva Kokonín v místní části  Kokonín. Jedná se o neudržovanou louku, kterou protéká
v západní části plochy drobná strouha a v severní části je umístěna zazemněná vodní nádrž.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o plochy zastavitelné v kategoriích B2 –
bydlení v rodinných domech městského charakteru a PL – izolační zeleň, které byly do platného ÚP města
zapracovány formou změny č. 40B.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP a zjistil, že předmětné pozemky jsou vymezeny jako nezastavitelné plochy
kategorie  SK  –  plochy  smíšené  krajinné.  Proti  tomuto  řešení  podal  vlastník  pozemku  námitku,  kterou
argumentuje vydanou změnou č. 40B bez dalšího odůvodnění.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že ji  bude  vyhověno,  a  to
zejména s ohledem na skutečnost, že předmětná lokalita navazuje na zastavěné území a její možné využití
bylo prověřeno v rámci pořízení změny č.40B. Pořizovatel si  uvědomuje,  že umístění  plochy pro bydlení
v těsné  blízkosti  s areálem  pro  pěstování  skotu  není  optimální.  V daném  území  však  není  vymezeno
ochranné pásmo zemědělské provozovny, které by se mohlo stát limitem pro vymezení ploch určených pro
bydlení. Předmětný pozemek je sice pod ochranou ZPF, ale v nejnižší V. třídě ochrany.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem dospěl k závěru, že vymezením zastavitelné lokality pro bydlení
v rozsahu  platného  ÚP města  Jablonce  nad  Nisou  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.

8) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s., U Stadionu 1, 466 01 Jablonce nad
Nisou

Podání doručené písemně dne 18. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Nesouhlasíme s vymezením sportovních ploch na pozemcích TJ LIAZ v katastrálním území Kokonín, p.p.č.
23/1 a žádáme o zařazení pozemků do kategorií dle přiloženého Geometrického plánu. Pozemky 23/1, 23/2
a 23/4 zůstanou nadále jako ostatní plochy – sportoviště. Pozemky dle předloženého plánu 23/5, 23/6, 23/7,
23/8 navrhujeme zařadit do kategorie výstavba rodinných domů.

Odůvodnění námitky:

Uvedené pozemky jsou od sportovních ploch odděleny vertikálním svahem zarostlým porostem stromů a
keřů  a  jsou  položeny  cca  5 m  výše,  než  sportovní  plochy.  Jejich  využitelnost  pro  sportovní  plochy  je
z našeho pohledu nízká a naše TJ je nevyužívá. V současné době je tam skládka stavební suti ještě z 80
tých let.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 8 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  –  TJ  Liaz  Jablonec  nad  Nisou  dotčených
konceptem ÚP Jablonec nad Nisou, a to prostřednictvím předsedy TJ Liaz – pana A. Z.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná se o stávající oplocený sportovní
areál s travnatým fotbalovým hřištěm a s přilehlými přírodními plochami v městské části Vrkoslavice. Návrh
geometrického  plánu  vymezuje  pozemky  v druhotné  urbanizační  ose  s jednotným  přístupem  odbočkou
z ulice U Pískovny.

Vlastník pozemků nesouhlasí s vymezením sportovních ploch v jihozápadní části sportovního areálu, kde
se na základě geometrického náčrtu nově vymezují pozemky p.č. 23/5, 23/6, 23/7 a 23/8 v k.ú. Vrkoslavice,
které by měly být vymezeny jako zastavitelné pro funkci bydlení.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že v jeho  rámci  byly  předmětné  pozemky
vymezeny jako zastavitelné plochy kategorie OS – plochy občanského vybavení – sport  rekreace.  Proti
tomuto řešení podat vlastník pozemku námitku, kterou argumentoval skutečností, že předmětné pozemky
jsou od sportovních ploch odděleny vertikálním svahem zarostlým porostem stromů a keřů a jsou položeny
cca 5 m výše, než sportovní plochy. Jejich využitelnost pro sportovní plochy je z pohledu podatele námitky
nízká a vlastník je nevyužívá.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že jí nebude vyhověno, neboť
předmětná plocha občanské vybavenosti  –  sport  a  rekreace  plně  odpovídá proporcionálnímu vymezení
ploch  sportu  v jednotlivých  částech  města  Jablonec  nad  Nisou.  Pořizovatel  dodává,  že přesto,
že se pozemky nachází  v jiné výškové úrovni  nežli  travnaté sportovní  hřiště,  dotváří  tyto plochy přírodní
rámec daného území a stávající vzrostlé stromy tvoří žádoucí hlukovou barieru mezi sportovními plochami a
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plochami pro bydlení podél ulice V Úvoze. Dalším argumentem pro ponechání pozemků v plochách s funkcí
občanská vybavenost  –  sport  a  rekreace je  skutečnost,  že dohodnutý  koncept  ÚP Jablonec  nad  Nisou
poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  a  to  s výhodnějším  napojením
na technickou a dopravní infrastrukturu.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
je uplatněna vůči neměněné části územního plánu. Podatel námitky není ve svých právech územním plánem
jakkoliv  krácen,  neboť  územní  plán  Jablonec  nad  Nisou  na možném  využití  pozemku  nic  nezměnil.
Pořizovatel  je  přesvědčen,  že vymezením zastavitelných  ploch pro  bydlení  v přímém dotyku s plochami
sportu a rekreace, kdy hrany budoucích pozemků jsou navrženy cca 8 m od travnatého fotbalového hřiště,
by došlo k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity daného území.

9) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. a J. Ch.

Podání doručené písemně dne 1. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako vlastníci pozemků p.č. 796/1, 796/2, 795/3, 770/1, 771/4 podáváme námitku ke konceptu ÚP Jablonec
nad  Nisou,  který  původně  zastavitelné  plochy  pro  funkci  bydlení  navrhuje  transportovat  do ploch
nezastavitelných v kategorii VZ – plochy veřejných prostranství – zeleň.

Odůvodnění námitky:
1. Pozemky .p č. 796/1, 796/2 a 795/3 jsme koupili v roce 1986, ve výběrovém řízení jsme od města

přikoupili v roce 2003 jako stavební parcelu p.p.č.770/1 a 771/4.
2. V roce  1987  jsme  na základě  stavebního  povolení  realizovali  drobnou  stavbu  rozměrů  4x4 m

na betonových pilířích,  kterou  nadále  využíváme (viz  příloha č.l).  V roce 1991 jsme pak  získali
stavební povolení na stavbu 2 skleníků na betonových základech (viz příloha č.2)

3. V letech  2008  –  2010  jsme  zajistili  likvidaci  uschlých  a  přestárlých  stromů  v havarijním  stavu
(příloha č.3), které hrozily pádem na sousední objekty. Po dohodě s ing. Karmazínovou z oddělení
životního prostředí města máme zajištěnu náhradní výsadbu v hodnotě cca 10.000 Kč. Zpoždění
výsadby  je  způsobeno  kácením  stromů  na přilehlých  pozemcích  patřících  městu  v pozdních
měsících r. 2010, kdy jsme umožnili transport vytěžených stromů přes náš pozemek. Povětrnostní
podmínky však již nedovolily práce dokončit. V jarních měsících letošního roku nedovolil totéž náš
zdravotní stav (operační zákrok).

4. Po ubezpečení, že tyto pozemky jsou v posledních letech vedeny v ÚP města Jablonec nad Nisou
jako  zastavitelná  plocha,  jsme  začali  připravovat  podklady  pro  územní  rozhodnutí  na stavbu
rodinného domku menších rozměrů, který by měl být citlivě zasazen do obnovené zeleně.

5. Nelogický se nám zdá argument, že je nedostatek vhodné zeleně k odpočinku obyvatel rodinných
domků, kdy každý domek má svou zahradu, která je majiteli plně využívána. Dále je zde v blízkém
okolí  k dispozici  rekreační  zóna přehrady, areály  sportovišť  v Břízkách, sportovní  hala,  plavecký
bazén, běžecké tratě, cyklostezky a turistické trasy v přilehlé CHKO Jizerské hory.

6. Dále je pro nás nepochopitelné, proč měnit stávající zastavitelnou plochu o rozloze cca 1.300 m2

na VZ v těsné blízkosti městského parku a dětského hřiště, kdy např. v ulici Pod Kynastem v oblasti
rozsáhlé zeleně se zalesněné plochy a trvalé travní  porosty o ploše 7.466 m2 mění na stavební
parcely, na kterých mají vyrůst bytové domy developerské společnosti.

Tyto  argumenty  považujeme  za dostatečně  pádné  pro  ponechání  zmíněných  pozemků  v kategorii
zastavitelných ploch.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 9 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 námitku,  jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  konstatuje,  že námitka  je  uplatněna  vůči  vypuštění  zastavitelných  ploch  pro  bydlení
na pozemcích p.č. 796/1, 796/2, 795/3, 770/1, 771/4 k.ú. Jablonecké Paseky.

Pořizovatel a určený zastupitel  prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná o mírně svažitou proluku mezi
zastavěným územím v městské části Jablonecké Paseky. Vlastník dlouhodobě usiluje o hospodářské využití
daných pozemky a v aktuálním čase o realizaci menšího rodinného domu.

V platném územním plánu města  Jablonce nad Nisou se jedná  o plochy  zastavitelné v kategoriích  B2 –
plochy bydlení v rodinných domech městského typu.

Pořizovatel zjistil,  že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly předmětné pozemky vymezeny jako
nezastavitelné  plochy  kategorie  VZ  –  plochy  veřejných  prostranství  –  zeleň.  Proti  tomuto  kroku  podali
manželé  Ch.  námitku  s tím,  že pozemky  zakoupili  od města  Jablonec  nad  Nisou  za účelem  bydlení  a
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v souladu s platným ÚP města Jablonec nad Nisou činí dlouhodobě kroky k realizaci rodinného domu.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že se námitce vyhovuje,  a to
s ohledem  na skutečnost,  že daná  lokalita  –  coby  proluka  mezi  zastavěným  územím  je  dlouhodobě
využívána  v souladu  s platným  územním  plánem  města  Jablonce  nad  Nisou  –  plocha  je  vyčištěna
od přestárlých  a  neperspektivních  dřevin,  pozemek  je  vlastníkem  rekultivován  a  je  na něm  postavena
zahradní chata. Vlastníkem pozemku jsou činěny další kroky směřující k využití daného území v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací – úvahy o výstavbě rodinného domu. Pozemek není pod ochranou
ZPF, není znám další limit, který by bránil k jeho využití pro výstavbu rodinného domu. Pozemek je dobře
dopravně přístupný z ulice Jindřichovské, sítě technické infrastruktury jsou v dosahu.

Pořizovatel se domnívá, že vymezením zastavitelné plochy v daném území 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.

10) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. U.

Podání doručené písemně dne 24. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Dne 9.  dubna 2010 jsem jako spoluvlastník  pozemku p.č.  2104/1 v k.ú.  Mšeno nad Nisou podal  námět
do nového  ÚP Jablonec  nad Nisou.  Můj  podnět  nebyl  do konceptu  řešení  zapracován.  Tímto  podávám
námitku  a  věřím,  že bude  kladně  posouzena  a  pozemek  bude  vymezen  jako  zastavitelný  v kategorii
pozemek určený na výstavbu rodinných domů.

Odůvodnění námitky:

Okolní lokality jsou zařazeny mezi stabilizované zastavitelné plochy v kategorii SP – plochy smíšené obytné,
proto se domnívám, že vymezení nové rozvojové plochy pro bydlení na pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Mšeno
nad Nisou, a to v těsné návaznosti nenaruší stávající ráz území.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 10 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Předmětem námitky je nesouhlas s nezapracováním námětu na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení
v jižní části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ve spoluvlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil nejprve stav v území a zjistil,  že se jedná o částečně zalesněnou
plochu navazující na stávající zahrádkovou osadu při Sportovní ulici. Pozemek je přístupný z ulice Sportovní
a  je  součástí  ploch  určených  k plnění  funkcí  lesa  (PUPFL).  Je  situován  v ploše  CHKO Jizerské  hory.
Pozemek není v dosahu využitelné veřejné infrastruktury (veřejný kanalizační a vodovodní řad).

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že předmětná část pozemku je vymezena jako
plocha nezastavěná v kategorii LP – plochy lesní. Proti tomuto řešení podal námitku spoluvlastník pozemku
s odůvodněním, že pozemek bezprostředně navazuje na plochy kategorie SP – plochy smíšené obytné a
nebude narušen stávající ráz území.

Pořizovatel k dané problematice dodává, že podatel námitky uplatnil v době sumarizace návrhů na změnu
v území  v rámci  nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou  svůj  požadavek  na vymezení  zastavitelné  plochy  pro
výstavbu rodinného domu, a to na jižní části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou o rozloze cca
1 180 m2.  Po vyhodnocení požadavku ze strany zpracovatele ÚP (plocha PUPFL) nebyl tento požadavek
do konceptu ÚP zapracován.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem nejprve vyhodnotil námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami
území, které by mohly mít  vliv na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že celý pozemek je
plochou určenou k plnění funkcí lesa – PUPFL. Tyto pozemky představují národního bohatství, které tvoří
nenahraditelnou složku životního prostředí  a   prioritním cílem je zajistit  podmínky pro plnění  všech jeho
funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Předmětná část pozemku se nachází ve III.
zóně  odstupňované  ochrany  přírody  CHKO JH.  Na část  pozemku zasahuje  ochranné pásmo II.  stupně
vodních zdrojů a na jižní cíp pozemku zasahuje ochranné pásmo nadzemního vedení VVN 110 kV.

Argument  podatele  námitky  ve smyslu  navázání  záměru na již  stávající  pozemky kategorie SP – plochy
smíšené obytné příměstské je irelevantní, neboť v průběhu pořizování nového ÚP Jablonec nad Nisou došlo
k přehodnocení urbanistické koncepce těchto ploch, a to v tom směru, že plochy zahrádkových kolonií byly
až na malé  výjimky  v daných  územích  stabilizovány  a  již  se nepředpokládá  jejich  možná  transformace
do ploch obytných. Tato změna urbanistické koncepce se projevila i u zahrádkových kolonií v západní části
ulice Sportovní, kde došlo k vymezení ploch kategorie RZ1 – plochy rekreace – zahrádkové osady.
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Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a konstatuje,  že jí  nebude vyhověno,  a  to
s ohledem na skutečnost,  že dohodnutý  koncept  ÚP Jablonec  nad Nisou  poskytuje  dostatečnou rozlohu
zastavitelných ploch pro bydlení,  vymezených v souladu s cíli  územního plánování a v souladu, případně
kompromisně  s limity  a  zájmy  ochrany  přírody  v tomto  území.  Své  přesvědčení  pořizovatel  opírá  též
o skutečnost, že předmětná část pozemku tvoří přírodní rámec souvisle zastavěného území ve čtvrté zóně
CHKOJH a v souladu s Plánem péče o CHKO JH (2011 – 2020) není žádoucí rozšiřovat novou zástavbu
do ploch lesních.

11) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. U.

Podání doručené písemně dne 24. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Námitka  k vymezení  přeložky  místní  obslužné  komunikace  VK 18,  zapracované  do konceptu  územního
plánu Jablonec nad Nisou. Jako spoluvlastník pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou podávám tímto
námitku  k vymezení  nové  přeložky  místní  obslužné  komunikace  označené  v konceptu  územního  plánu
Jablonec nad Nisou VK 18.

Odůvodnění námitky:

S trasou navržené komunikace VK 18 nesouhlasím, jsem však připraven o ní jednat, pokud bude přístup
města k vymezení rozvojové plochy pro bydlení v jižní části pozemku vstřícný – viz uplatněná námitka č. 10.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 11 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.

Předmětem  námitky  je  nesouhlas  s vymezením  přeložky  místní  obslužné  komunikace  VK  18  na části
pozemku p. č. 2104/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ve spoluvlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřili  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a  zjistil,  že v lesním komplexu
severně  ulice  Sportovní  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  VK  –  veřejných  prostranství  –
komunikace  pod  označením VK18 z důvodu  zkvalitnění  dopravní  obslužnosti  lyžařského a  biatlonového
areálu.  Proti  tomuto  řešení  podal  námitku  spoluvlastník  pozemku,  na kterém  je  obslužná  komunikace
trasována s odůvodněním, že s ní nesouhlasí, ale je ochoten jednat pokud bude přístup města k vymezení
rozvojové  plochy  pro  bydlení  v jižní  části  pozemku  p.č.  2104/1  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  vstřícný  –  viz
samostatná námitka.

Pořizovatel k dané problematice konstatuje, že nová přístupová komunikace k lyžařskému a biatlonovému
areálu je vymezena v souladu se „Studií širších vztahů Jablonecké přehrady“, Ing. arch. Faltejsek, 10/2009.

Daná problematika byla řešena na výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor doporučuje zastupitelstvu města vypustit trasování veřejně prospěšné stavby VK 18 –
Plocha veřejných prostranství  – komunikace Mšeno poblíž Sportovní  ulice  z konceptu  ÚP Jablonec nad
Nisou (usnesení č. 1.8/2011). V tomto duchu byly formulovány pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou, které schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2012. V rozsahu pokynů byl návrh ÚP Jablonec
nad Nisou upraven. V tomto duchu bylo požadavku podatele námitky ve fázi konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou vyhověno.

K vypuštění plochy kategorie VK – plochy veřejných prostranství – komunikace – lokalita

VK. 18 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla uplatněna v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou v září 2015 připomínka SKI klubu Jablonec nad Nisou z. s. a námitka Centra sportu Ministerstva
vnitra.  Obě podání  byla argumentována odlehčením exponované ulici  Sportovní a zlepšením budoucího
rozvoje a dostupnosti obou sportovních areálů (lyžařského a biatlonového) zejména při kalamitních situacích
v zimním období.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na vypuštění nové přístupové komunikace
k lyžařskému  a  biatlonovému  areálu  po pozemcích  podatele  námitky  a  s přihlédnutím  k uplatněným
námitkám  a  připomínkám  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  konstatuje,
že se námitce vyhovuje částečně, a to tak, že se podateli  vyhovuje vypuštěním přeložky místní obslužné
komunikace  VK.18  z návrhových  ploch  s tím,  že je  trasa  přeřazena  do koridoru  územní  rezervy  UR11.
V rámci  zpracování  podrobnější  dokumentace  bude  trasa  dále  podrobně  prověřena  a  bude  jednáno
s vlastníkem pozemku. V rámci následné zprávy o uplatňování ÚP Jablonec nad Nisou bude prověřená trasa
případně 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.
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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  by  v případě  dohody  a  kladného  projednání  přispělo  ke snížení  nehodovosti,
hygienického zatížení dané lokality a ke zlepšení dostupnosti sportovních areálů.

12) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: INGPRO CZ s.r.o, J. F. – jednatel firmy, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby,
zmocněný panem M. H.

Podání doručené písemně dne 2. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Žádám na základě plné moci o zapracování požadavku na změnu ÚP, která byl již podán žádostí ze dne 4.
2. 2009 (viz příloha) a následně evidován jako změna pod číslem 52. Jedná se o zaevidování platného ÚR
(viz. příloha) pro výstavbu rodinného domu a rozšíření obytné zóny SP2 na pozemky p.č. 173/1, 167, 169,
174 v k.ú. Lukášov.

Odůvodnění námitky:

Jedná  se o zaevidování  platného  územního  rozhodnutí  (viz  příloha)  pro  výstavbu  rodinného  domu  a
rozšíření obytné zóny SP2 na parcely 173/1, 167,169,174, k.ú. Lukášov.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 12 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil  vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou
prostřednictvím J. F. zmocněného na základě přiložené plné moci ze dne 25. 7. 2011.

Námitka  je  uplatněna  vůči  nezapracování  námětu  na změnu  v území,  který  byl  zaevidován  v rámci
pořizování nového ÚP Jablonec nad Nisou pod č. 52, a který směřoval k vymezení zastavitelných ploch
na pozemcích p.č. 173/1, 167, 169, 174 v k.ú. Lukášov.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil,  že se jedná se o členitou roklinu s prudkými
svahy,  která  přímo  navazuje  na okrajovou  zástavbu  v místní  části  Lukášov.  Předmětné  plochy,  tvořené
pozemky ve vlastnictví zmocnitele, jsou lučními porosty se zastoupenými ostrůvky náletové zeleně svažující
se k bezejmenné vodoteči.

Pořizovatel  zjistil,  že koncept  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vymezil  na pozemcích  p.č.  173/1  a  na částech
pozemků p.č. 174/1 (dříve p.č. 174), 169/1 (dříve p.č. 169) v k.ú. Lukášov zastavitelné plochy kategorie SP2
–  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  lokalita  SP2.35.  Na zbývajících  pozemcích  jsou  vymezeny
nezastavitelné plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné.  Proti  tomuto řešení uplatnil  podatel svoji
námitku, ve které požaduje akceptaci platného ÚR pro výstavbu rodinného domu a rozšíření obytné zóny
SP2 na pozemky p.č. 173/1, 167, 169, 174 v k.ú. Lukášov.

S ohledem na požadavky podatele pořizovatel prověřil rozsah vydaného územního rozhodnutí na výstavbu
rodinného  domu,  vrtané  studny  včetně  vodovodní  přípojky,  ČOV včetně  kanalizační  přípojky,  přípojky
elektro, zpevněných ploch, opěrné zdi a oplocení vše na pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Lukášov.
Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  konstatuje,  že pravomocné  územní  rozhodnutí
na výstavbu rodinného domu koncept  ÚP Jablonec nad Nisou akceptuje vymezením zastavitelné plochy
kategorie SP2 – zastavitelná lokalita  SP2.35. Dále pořizovatel  vyhodnotil  možnost rozšíření  zastavitelné
plochy na další požadované pozemky p.č. 167 a 169/1 (dříve p.č. 169) v k.ú. Lukášov, přičemž zjišťovali
limity území, které předmětné pozemky ovlivňují a konstatuje, že předmětná plocha má ekotonový charakter,
výrazně  morfologicky  členitý,  a  to  na okraji  sídla.  Podatel  námitky  deklaruje  svůj  záměr  na výstavbu
rodinných domů s čímž je spojeno provedení terénních úprav při zastavění svažitého terénu, které budou
znamenat urychlení povrchového odtoku a podpoří riziko eroze. Dalším limitem území je charakter pozemku
p.č. 168 v k.ú. Lukášov, který je pozemkem určeným k plnění funkcí lesa – PUPFL s vymezeným ochranným
pásmem, které zasahuje do ploch potencionální výstavby rodinných domů.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v říjnu 2015 uplatnil  vlastník  předmětných
pozemků opakovanou námitku, a to ve smyslu požadavku na svahování vyrovnané plochy pro RD podél
silnice – na pozemcích p.č. 167 a 168 v k.ú. Lukášov.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje částečně
a to tak, že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je vyhověno podateli námitky vymezením zastavitelné plochy
pro bydlení na  pozemku p.č. 173/1 a části pozemku p.č. 174 v k.ú. Lukášov (akceptace pravomocného ÚR).
Požadavku  na rozšíření  zastavitelných  ploch  na ostatních  pozemcích  vyhověno  nebylo,  neboť  by  došlo
k nežádoucí expanzi sídla mimo stávající obrys ve směru do volné, nezastavěné krajiny luk a remízků. Došlo
by tak k nevhodnému zásahu do krajinného rámce sídla. Došlo by k nepřiměřenému střetu s limity území a
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
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ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

13) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: INGPRO CZ s.r.o, J. F. – jednatel firmy autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby,
zmocněný fy. GIACOMINI CZECH s.r.o., IČO: 63146606

Podání doručené písemně dne 2. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Žádám na základě plné moci o zapracování požadavku na změnu ÚP, která byl již podán žádostí ze dne 16.
6. 2008 (viz příloha) a následně evidován jako změna pod číslem 20. Jedná se o konverzi ploch pro bydlení
v RD (B3) na plochy pro drobnou výrobu, výrobní a nevýrobní služby (VD).

Jedná  se o rozšíření  a  scelení  zóny  vhodné  pro  činnost  firmy  Giacomini  Czech  s.r.o.,  která  se zabývá
distribucí, prodejem, skladováním topenářských komponentů a provozováním školícího střediska.

Jedná se o parcely: na ppč. 852/1,852/4, 852/5, 852/8, 852/9, 852/10, 852/11, 865/2, 847/19, 847/16, 951/3,
951/6 na stpč. 192, 577/1, 577/2, 488 v k.ú. Jablonecké Paseky.

Odůvodnění námitky:

plochy jsou již cca 10 let užívány pro podnikání fy. Arnema.

Návrh rozhodnutí: Námitce č.13 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil  vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou
prostřednictvím J. F. zmocněného na základě přiložené plné moci ze dne 2. 8. 2011.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná se o stabilizované zastavěné území
obce,  tvořené  pozemky  ve vlastnictví  zmocnitele  v místní  části  Jablonecké  Paseky,  vymezené  ulicemi
Erbenova a U Staré Lípy, kde se dlouhodobě rozvíjí firma GIACOMINI CZECH s.r.o.

Námitka ve smyslu rozšíření a scelení zóny vhodné pro činnost firmy GIACOMINI CZECH s.r.o. je uplatněna
k souboru pozemků p.č. 852/1,852/4, 852/5, 852/8, 852/9, 852/10, 852/11, 865/2, 847/19, 847/16, 951/3,
951/6 a stpč. 192, 577/1, 577/2, 488 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví zmocnitele.

Pořizovatel  zjistil,  že koncept  ÚP Jablonec  nad  Nisou vymezil  na předmětných pozemcích  stabilizované
plochy zastavěného území kategorie SC8 – plochy smíšené obytné – centrální. Podmínky pro využití ploch
podmíněně připouští  integrované stavby  a zařízení  pro  výrobní  služby,  popřípadě nerušící  výroby.  Proti
tomuto řešení uplatnil podatel námitku s tím, že požaduje rozšíření a scelení zóny vhodné pro činnost firmy
Giacomini  Czech  s.r.o.,  která  se zabývá  distribucí,  prodejem,  skladováním topenářských  komponentů  a
provozováním školícího střediska.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem vyhodnotil  vhodnost  zařazení  areálu firmy GIACOMINI
CZECH s.r.o., zabývajícího se distribucí, prodejem, skladováním topenářských komponentů a provozováním
školícího  střediska  v plochách  kategorie  SC,  a  konstatuje,  že se vyhoví  námitce  ve smyslu  doplnění
podmínek využití ploch kategorie SC o obchodní prodej, jako složku občanského vybavení. V tomto rozsahu
byl  upraven  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  pro  veřejné  projednání.  V hlavním  využití  byl  doplněn  text
o „občanské  vybavení“  s doplněním  definice  použitých  pojmů.  V rámci  úprav  návrhu  Územního  plánu
Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání byly podmínky využití ploch kategorie SC modifikovány mimo
jiné i s ohledem na požadavky Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města.

Po této úpravě je v rámci hlavního využití ploch kategorie SC mimo bydlení i občanské vybavení, obsahující
i obchodní prodej jako složku OV zahrnující mimo jiné:
▪ obchodní  prodej  s velikostí  pozemků  do 5  000m2,  včetně  normové  kapacity  parkovacích  ploch

(občanské vybavení základní).

K dalšímu požadavku námitky – rozšíření zóny vhodné pro činnost firmy GIACOMINI

CZECH s.r.o. pořizovatel podotýká, že je bezpředmětný, neboť všechny uplatněné pozemky jsou vymezeny
v zastavitelné ploše kategorie SC8 – plochy smíšené obytné – centrální.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje, neboť
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly upraveny tak, aby umožňovaly rozvoj firmy
GIACOMINI  CZECH  s.r.o.  v dané  lokalitě.  Pořizovatel  je  přesvědčen,  že tímto  řešením  nedojde
k nepřiměřenému  střetu  s limity  území  a  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.
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14) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: INGPRO CZ s.r.o, J. F. – jednatel firmy autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ,
zmocněný GIACOMINI REAL ESTATE s.r.o., IČO: 250 01 876

Podání doručené písemně dne 10. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Žádám na základě plné moci o zapracování požadavku na změnu konceptu ÚP. Jedná se o změnu využití
území z OS2 – Plochy občanského vybavení – sport a rekreace na plochu smíšenou obytnou – příměstskou
SP1, která by již navazovala na sousední území ve stejném využití, tj. SP1.100 pro možnost rozšíření obytné
zóny.

Dotčená parcela: p.č. 19/1, k.ú. Kokonín ve výměře 8 172 m2.

Odůvodnění námitky:

Plocha navazuje na území stejného využití, tj. SP1.100 pro možnost rozšíření obytné zóny.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 14 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil  vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou
prostřednictvím J. F. zmocněného na základě přiložené plné moci ze dne 8. 8. 2011.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná se o nezastavěné území obce,
tvořené pozemky ve vlastnictví  zmocnitele  v místní  části  Vrkoslavice jižně  ulice U Pískovny,  dlouhodobě
užívané jako sportovní plocha – škvárové hřiště.

Námitka  ve smyslu  vypuštění  ploch  kategorie  OS2  –  plochy  občanského  vybavení  sport  a  rekreace  je
uplatněna k pozemku p.č. 19/1 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví zmocnitele.

Pořizovatel  zjistil,  že koncept  ÚP Jablonec nad Nisou vymezil  na předmětném pozemku p.č.  19/1  v k.ú.
Kokonín zastavitelnou plochu kategorie OS2 – plochy občanského vybavení – sport a rekreace. Proti tomuto
řešení uplatnil podatel svoji námitku s tím, že požaduje vymezení zastavitelné plochy pro bydlení kategorie
SP1, která by navazovala na sousední území ve smyslu rozšíření obytné zóny.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  vhodnost  zařazení  předmětného  pozemku
do ploch  určených  pro  bydlení  a  konstatuje,  že z pohledu  dlouhodobého sledování  pozemku  pro  funkci
bydlení a z důvodů dobré dopravní přístupnosti a dosažitelnosti prvků zařízení technické infrastruktury je
možné  námitce  vyhovět.  Plocha  zachovává  kontinuitu  s platným  územním  plánem,  je  prolukou  mezi
zastavěným územím obce a není pod ochranou ZPF.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem se domnívá, že vymezením zastavitelné plochy kategorie
SP1 – plochy bydlení  příměstského – lokalita  (v další  etapě projednání  překvalifikována do ploch BP1 –
lokalita  BP1.163)  v daném  území  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.

15) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. N.

zmocněný vlastníkem pozemku – I. R., Polní 3369/12, 466 001 Jablonec n. N. na základě plné moci ze dne

Podání doručené písemně dne 18. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Navržený pozemek p.č. 289/2 v k.ú. Kokonín k funkci bydlení v RD sousedí přímo s pozemky 285/2 a 286/3
v témže k.ú., které jsou již pro bytovou zástavbu určeny a navazuje rovněž na pozemek č. 303/1 v témže
k.ú., který byl poslední změnou ÚP Jablonec n. N. schválen pro výstavbu.

Odůvodnění námitky:

Určením  navrženého  pozemku  pro  výstavbu  by  došlo  k vhodnému  scelení  zástavbové  plochy.  Žádám
o zapracování změny funkce využití pozemku č. 289/2 v k.ú. Kokonín ze stávající louky na území pro bydlení
– rodinné domy.

Vyhodnocení: Námitce č. 15 se vyhovuje.
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Návrh rozhodnutí:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil  vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou
prostřednictvím pana A. N. zmocněného na základě přiložené plné moci ze dne 23. 6. 2010.

Námitka požadující vymezení zastavitelné plochy pro funkci bydlení je uplatněna k pozemku p.č. 289/2 v k.ú.
Kokonín ve vlastnictví zmocnitele.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřil  stav  v území  a zjistil,  že se jedná se o nezastavěné území obce
v místní části Kokonín, navazující na areál Zemědělského družstva Kokonín v místní části Kokonín. Jedná
se o neudržovanou  louku  –  mírně  svažitou  plochu  kulturní  pastviny  přístupnou  z odbočky  obslužné
komunikace Tyršova stezka.

Pořizovatel zjistil,  že koncept ÚP Jablonec nad Nisou vymezil  na předmětném pozemku p.č. 289/2 v k.ú.
Kokonín nezastavitelnou plochu kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti tomuto vymezení podal námitku
vlastník pozemku s argumentací, že pozemek přímo sousedí s pozemky 285/2 a 286/3 v témže k.ú., které
jsou již pro bytovou zástavbu určeny v platném ÚP a navazuje rovněž na pozemek č. 303/1 v témže k.ú.,
který byl poslední změnou ÚP Jablonec n. N. schválen pro výstavbu.

Předmětnou námitku projednal pořizovatel na dohodovacím jednání dne 6. 9. 2011 s příslušnými dotčenými
orgány – zejména s orgánem ochrany ZPF. Z daného  jednání vyplynulo, že návrh na využití pozemku p.č.
289/2 v k.ú. Kokonín k zastavění rodinným domem není nezbytným záborem ZPF ve smyslu zásad ochrany
ZPF uvedených v § 4 zákona č. 334/1992Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Na základě
urgencí ze strany podatele námitky, včetně doložení neexistence ochranného pásma stávající zemědělské
provozovny, požádal pořizovatel Orgán ochrany ZPF o opakované prověření možnosti vymezení zastavitelné
plochy pro bydlení v dané lokalitě.

Dne 21. 11. 2012 byla uzavřena vzájemná dohoda pořizovatele a orgánu ochrany ZPF. Ten odůvodnil svůj
souhlas s vymezením pozemku p.č.  289/2 v k.ú. Kokonín do ploch zastavitelných pro funkci bydlení tím,
že v řešeném území má plocha pozemku návaznost na návrhovou zastavitelnou plochu. Podle bonitových
půdně ekologických jednotek (BPEJ 8.35.54 a 8.50.51) je půda pozemku zahrnuta do IV. a V. třídy ochrany,
což znamená, že z hlediska jejího zemědělského využití má daná půda podprůměrnou produkční schopnost.
I když návrh zastavitelné plochy na daném pozemku není vzhledem k rozsahu ploch navržených v novém
ÚP ke stejné funkci nezbytným řešením, je s ohledem na umístění pozemku a kvalitu půdy z hlediska zájmů
ochrany  ZPF  akceptovatelný.  V tomto  duchu byl  návrh  ÚP upraven a  pozemek  vymezen  jako  součást
zastavitelné lokality pro bydlení BP2.116, která vznikla překvalifikováním ploch kategorie SP1 (SP2.116).

Pořizovatel ještě prověřil rozšíření zastavitelných ploch pro funkci bydlení (lokalita BP2.116) v rámci doplňku
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (Ekobau, Mgr. P. Bauer, 08/2015) ze kterého vyplynulo, že vliv
rozšíření  zastavitelné  plochy  v daném  území  na přírodní  poměry  i krajinný  ráz  bude  poměrně  malý  –
akceptovatelný.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje.

16) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. K.

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

Text námitky:

Tímto Vás žádám o změnu územního plánu (výstavba rekreační chaty/chalupy), týkající se parcel p.č. 154/5
o výměře 882 m2, v katastrálním území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 16 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako žádost o změnu ÚP, 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  možnost  umístění  zastavitelné  plochy  umožňující  výstavbu  rekreační  chaty/chalupy  v daném
území.

Pozemek se nachází na jižním svahu vrchu Hradešín, je porostlý náletovou zelení a ze severní strany je
lemován lesním komplexem. Pozemek nenavazuje na zastavěné území, je k němu zbudována nová účelová
komunikace o značném podélném sklonu.
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Požadavek na vymezení plochy pro výstavbu rekreační chaty, či chalupy je uplatněn na pozemku p.č. 154/5
v katastrálním území Kokonín ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP a zjistil, že pozemek je zařazen mezi nezastavitelné plochy kategorie PP –
plochy přírodní, jejichž hlavním využitím je zajištění podmínek ochrany přírody a ekologické stability území.
Proti tomuto vymezení podal námitku vlastník pozemku bez dalšího odůvodnění.

Pořizovatel posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro rekreaci nejprve s ohledem na limity
daného  území  a  konstatuje,  že na předmětný  pozemek  zasahuje  ochranné  pásmo  lesa.  Pozemek  je
pohledově exponovaný a vymezením zastavitelné plochy by došlo k zásahu do mimolesní zeleně. Pozemek
je mimo dosah dopravní a technické infrastruktury.

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.
Navrhovaný  záměr  –  vymezení  zastavitelné  plochy  umožňující  výstavbu  rekreační  chaty/chalupy  není
s těmito cíli v souladu.

Pořizovatel posoudil požadavek též 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.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  nevyhovuje
se domnívá, že vymezením nové zastavitelné plochy pro funkci 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.

17) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. N. a S. N.

Podání doručené písemně dne 1. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Námitka  ke konceptu  Územního  plánu  Města  Jablonec  nad  Nisou  –  pozemky  p.  č.  24/3  a  866/9
v katastrálním území Kokonín. Pozemky p. č. 24/3 a 866/9 vše v katastrálním území Kokonín, obec Jablonec
nad Nisou jsou v konceptu nového Územního plánu Města Jablonec nad Nisou navržen jako plocha veřejné
zeleně (VZ). S tímto zařazením ploch, týkající se pozemků v našem vlastnictví, zásadně nesouhlasíme a to
zejména z těchto důvodů.

Odůvodnění námitky:

V současně platném územním plánu města Jablonec nad Nisou se tento pozemek nachází v plochách pro
bydlení B1 a jako takový jsme i pozemek koupili.  V minulosti  bylo pro pozemek p.č.  24/3,  k.ú. Kokonín,
vydáno i územní rozhodnutí na stavbu rodinného domu. V nejbližší době hodláme požádat o nové územní
řízení pro stavbu rodinného domu na tomto pozemku a následně zažádat o stavební povolení (respektive
ohlášení  stavby  rodinného  domu  o zastavěné  ploše  do 150  m2).  V současnosti  máme  zpracovanou
dokumentaci pro stavbu, včetně napojení objektu na inženýrské sítě – odkanalizování, voda, plyn a elektro
s napojením  přípojkami  z přilehlé  místní  komunikace,  ulice  V úvoze.  Už  proto  nás  tedy  překvapuje,
že v konceptu  nového  územního  plánuje  na pozemek  p.č.  24/3,  k.ú.  Kokonín,  provedena  změna  jeho
zařazení  a  to  do ploch  veřejné  zeleně.  Překvapuje  nás  to  i proto,  že v minulosti  vždy  město  s námi
v předstihu projednalo jeho stavební záměry v této lokalitě. A proto jsme i po vzájemné dohodě odprodali
v minulosti část našeho stavebního pozemku pro možnost výstavby trafostanice v této lokalitě a poté jsme
i na další  části  původně  našeho  pozemku  (na základě  směnné  smlouvy  s městem)  umožnili  výstavbu
posilovací stanice vody na veřejném vodovodním řadu. Obě tyto stavby jsou již realizovány a svou existencí
umožnily výstavbu rodinných domů na dalších pozemcích.

Zvýše  citovaných  důvodů,  zejména  pak  proto,  že hodláme  co  nejdříve  na pozemku  p.č.  24/3  požádat
o veškerá potřebná povolení pro stavbu rodinného domu (o 1 bytové jednotce), se zařazením pozemku p.č.
24/3 a 866/9 do veřejné zeleně (VZ) v konceptu nového územního plánu zásadně nesouhlasíme a žádáme
ponechání stávajícího stavu, to je plochy pro bydlení (B1).

Vyhodnocení: Námitce č. 17 se vyhovuje.

326 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

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 námitku,  jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitele nejdříve zjišťoval současný stav území, aby mohl vyhodnotit
možnost umístění zastavitelné plochy umožňující výstavbu rodinného domu v daném území.

Jedná se o mírný severní svah – stavební proluku v zastavěném území místní části Kokonín. Pozemky jsou
porostlé lučními společenstvy. Přístup na pozemky je z ulice V Úvoze.

Pořizovatel  zjistil,  že dle  konceptu  územního  plánu  jsou  pozemky  zařazeny  mezi  nezastavitelné  plochy
kategorie  VZ  –  veřejné  prostranství  –  zeleň.  Proti  tomuto  řešení  uplatnili  podatelé  námitku  s tím,
že v současně platném územním plánu města Jablonec nad Nisou se tyto pozemky nachází v plochách pro
bydlení B1 a jako takové je podatelé i kupovali. V minulosti bylo pro pozemek p.č. 24/3 k. ú. Kokonín vydáno
i územní rozhodnutí na stavbu rodinného domu. V nejbližší době hodlají podatelé požádat o nové územní
řízení pro stavbu rodinného domu na tomto pozemku a následně zažádat o stavební povolení (respektive
ohlášení stavby rodinného domu o zastavěné ploše do 150 m2). V současnosti je zpracována dokumentace
pro stavbu, včetně napojení objektu na inženýrské sítě – odkanalizování, voda, plyn a elektro s napojením
přípojkami z přilehlé místní komunikace, ulice V Úvoze.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  vyhovuje,  neboť
zahrnutím předmětné proluky do zastavitelných ploch pro bydlení nedojde ke střetu záměru s limity území,
ani k ovlivnění  přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu
dle zvláštních právních předpisů. Pozemek je v platném ÚP města Jablonec nad Nisou vymezen pro funkci
bydlení  v rodinných  domech  městského  typu  a  je  v dosahu  využitelné  veřejné  dopravní  i technické
infrastruktury. Do návrhu UP Jablonec nad Nisou pro společné jednání byly předmětné pozemky vymezeny
jako plochy zastavěného území   kategorie SP2 – plochy smíšené obytné – příměstské, které byly v další
etapě pořizování překvalifikovány do ploch kategorie BP2 – plochy bydlení příměstského.

18) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé J. a M. V.

Podání doručené písemně dne 05. 08. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Žádáme  o změnu  druhu  pozemku  na pozemek  p.č.  983/2  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  k bydlení  v novém
Územním plánu Jablonce n. N.

Odůvodnění námitky: v roce 2008 jsme podali žádost o změnu funkčního využití pozemku p.č. 983/2, jehož
jsme vlastníky, na pozemek k bydlení. Tato žádost nebyla doporučena ke kladnému vyřízení s odůvodněním,
že na tento není přímý přístup. Na naši žádost nám Město Jablonec nad Nisou kupní smlouvou č. 979 2010
FaM/OMP prodalo  část  pozemku p.č.  983/1  navazující  na p.p.č.  983/2  a  přístupovou  cestu.  Sloučením
do p.p.č. 983/2 došlo tedy k tomu, že je zajištěn přímý přístup na předmětný pozemek a proto podáváme tuto
námitku a žádáme o změnu druhu pozemku na pozemek k bydlení v novém Územním plánu Jablonce n. N.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 18 se nevyhovuje.

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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

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.

Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu je uplatněn pro pozemek p.č.
983/2 v katastrálním území Proseč nad Nisou ve spoluvlastnictví  podatelů námitky.  Pozemek se nachází
mimo zastavěné území městské části Proseč nad Nisou a je porostlý náletovou zelení. Pozemek je přístupný
po nezpevněné účelové komunikaci, která se odpojuje v severovýchodní části od ulice V Lukách.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že předmětný  pozemek  je  zařazen  mezi
nezastavitelné plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné. Proti tomuto řešení uplatnili spoluvlastníci
pozemku svoji námitku s tím, že v roce 2008 podali žádost o změnu funkčního využití pozemku p.č. 983/2
v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  pro  funkci  bydlení.  Tato  žádost  nebyla  doporučena  ke kladnému  vyřízení
s odůvodněním, že na tento pozemek není přímý přístup. Tato skutečnost byla vyřešena odkoupením části
sousedního pozemku v roce 2011 z vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci
bydlení  na pozemku p.č.  983/2 v katastrálním území  Proseč nad Nisou nejprve s cíli  a  úkoly  územního
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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  s nedostatečnou  technickou  infrastrukturou  (veřejný
vodovodní řad, veřejný kanalizační řad).

Pořizovatel posoudil dále požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci bydlení na pozemku p.č.
983/2  v katastrálním  území  Proseč  nad  Nisou  s limity  daného  území  a  konstatuje,  že pozemek  je  pod
ochranou ZPF I.  a  IV.  třídy  ochrany  (BPEJ  8.34.21 a  8.34.41).  I přes  skutečnost,  že na něm neprobíhá
intenzivní zemědělská činnost a je zařazen do ploch kategorie SK – smíšená krajinná zeleň, dochází vlivem
zástavby u předmětných pozemků ke snížení ekologické stability území a přírodních hodnot ZPF. Dalším
limitem je trasování nadzemního vedení VVN 110 kV východním okrajem pozemku s ochrannými pásmy.

Argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je též skutečnost, že dohodnutý návrh ÚP
Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených v souladu
s cíli  územního  plánování  a  v souladu,  případně  kompromisně  s limity  a  zájmy  ochrany  přírody  v tomto
území a v lokalitách s lepší dopravní dostupností a vybaveností technickou infrastrukturou.

Námitka  je  uplatněna  k neměněné  části  územního  plánu,  neboť  jak  v platném  územním  plánu  města
Jablonec  nad  Nisou,  tak  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  se jedná  o nezastavitelné  plochy.  Vlastník
pozemku  není  ve stávajícím  možném  využití  svého  pozemku  územním  plánem  jakkoli  omezen,  neboť
územní plán na možném využití pozemku nic nezměnil.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci
bydlení  na pozemku  p.č.  983/2  v katastrálním  území  Proseč  nad  Nisou  a  s ohledem  na výše  citované
skutečnosti se námitce nevyhovuje.

19) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. B., J. B.

Podání doručené písemně dne 9. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text  námitky: Jako spoluvlastníci  pozemku p.č.  521/2 v k.ú.  Vrkoslavice podáváme námitku ke konceptu
řešení  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.  Nesouhlasíme  se zařazením  pozemku  mezi  plochy  komunikací  a
navrhujeme změnu na plochy bydlení.

Odůvodnění námitky:

Důvodem je vymezení plochy v kategorii  plochy veřejných prostranství – komunikace na výše citovaném
pozemku.  Pozemek  jsme  zakoupili  od Města  Jablonec  nad  Nisou,  a  to  za účelem  scelení  rodinných
nemovitostí  pro funkci zahrady. Jedná se také o logickou návaznost s pozemky p.č.  543/2, 544/2, 545/2,
které jsou v kategorii plochy bydlení.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 19 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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  možnost  vymezení  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  na pozemku  p.č.  512/2  v k.ú.  Vrkoslavice
ve spoluvlastnictví podatelů námitky, a to za účelem scelení rodinných nemovitostí pro funkci zahrady.

Pořizovatel  zjistil,  že předmětný  pozemek  je  umístěn  v zastavěném  území  městské  části  Vrkoslavice,
nachází  se pod  jedním oplocením s nemovitostí  č.p.  186,  Příkrá  142 a  je  součástí  udržované  zahrady.
Kapacita  komunikační  sítě  v předmětné  části  ulice  Příkré  je  dostatečná  (cca  6  m),  a  to  s ohledem
na skutečnost, že tento úsek obsluhuje tři stávající nemovitosti.

Pořizovatel zjistil,  že dle konceptu ÚP Jablonec nad Nisou je pozemek zařazen mezi zastavitelné plochy
kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace. Proti tomuto řešení uplatnili podatelé svoji námitku s tím,
že pozemek zakoupili od Města Jablonec nad Nisou, a to za účelem scelení rodinných nemovitostí pro funkci
zahrady.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na rozšíření zastavitelné plochy pro funkci
bydlení  na pozemek  p.č.  512/2  v k.ú.  Vrkoslavice  a  konstatuje,  že námitce  lze  vyhovět,  neboť  daným
řešením  nedojde  k nepřiměřenému  střetu  s limity  území  a  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů. Stávající  obslužná komunikace – ulice Příkrá disponuje v dané lokalitě dostatečnými šířkovými
parametry pro obsluhu daného území.
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20) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. K.

Podání doručené písemně dne 27. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Vážení  urbanisté,  jsem  majitelkou  pozemků  v Horní  Proseči.  Jedná  se o parcely  ohraničené  ulicemi
U Sokolovny a Horní Proseči. Pro lepší orientaci uvádím i čísla parcel: 1049, 1050/1, 1050/2,1050/3, 1051
v k.ú.  Proseč  nad  Nisou.  V aktuálním územním  plánu  jste  mé  pozemky  zakreslili  jako  veřejnou  zeleň.
V novém připravovaném plánu jste, i přes mé předchozí písemné žádosti, pozemky zakreslili  jako plochu
veřejných prostranství.

Odůvodnění námitky:

Hodlám  v blízké  době  na svých  pozemcích  stavět  dům,  a  proto  žádám  o překreslení  mých  pozemků
na plochy bydlení nebo jiné značení, které by mi to umožňovalo.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 20 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost vymezení zastavitelné plochy umožňující výstavbu rodinného domu v daném území.

Požadavek je uplatněn na pozemky p.č. 1049, 1050/1, 1050/2,1050/3,1051 v katastrálním území Proseč nad
Nisou ve vlastnictví podatele námitky.

Jedná  se o soubor  rovinatých  nezastavěných  pozemků,  tvořící  proluku  v zastavěném  území   tzv.  Horní
Proseče, vymezený místními komunikacemi Horní a U Sokolovny. Jižní částí lokality je trasováno nadzemní
vedení NN.

Pořizovatel prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil,  že v kontinuitě s platným územním plánem
města  Jablonce nad Nisou je  soubor  pozemků vymezen jako  veřejný  prostor  –  plocha kategorie  VK –
veřejná prostranství komunikace. Proti tomuto řešení uplatnil podatel opakovaně námitku s tím, že v daném
území hodlá realizovat výstavbu rodinného domu.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro
funkci  bydlení  na daných  pozemcích  a  konstatuje,  že území  Proseče  nad  Nisou  je  největší  rozvojovou
lokalitou pro bydlení.  Postupná realizace záměrů zvýší počet uživatelů území a vyvolá potřebu zajištění
základních služeb veřejné vybavenosti, pro které se vymezují plochy smíšené obytné – centrální (kategorie
SC) v rámci

tzv.  Horního centra Proseč,  zajištěné zejména přestavbovou plochou na místě původního zemědělského
areálu.  Součástí  navrženého  veřejného  prostoru  je  i soubor  pozemků  ve vlastnictví  podatele  námitky.
Předmětné plochy veřejných prostranství by měly být využity ke stabilizaci prostorové kostry obce – návsi a
ulic, kde veškeré činnosti směřují k bezúplatnému využívání veřejností pro denní rekreaci a relaxaci, běžné
i slavnostní shromažďování.

V rámci veřejného projednání ÚP Jablonec nad Nisou v říjnu 2015 uplatnil vlastník pozemků opakovanou
námitku, které nebylo vyhověno.

Pořizovatel konstatuje, že pozemky podatele námitky jsou pro dané území velmi cenné z pohledu vymezení
veřejného prostoru v městské části Proseč nad Nisou s ambicí lokálního příměstského centra – severní část.
S ohledem  na tyto  skutečnosti  se námitkám  nevyhovuje  a  doporučuje  se v této  záležitosti  dohoda
statutárního města Jablonec nad Nisou s vlastníkem souboru pozemků na jejich výkupu, či směně. V tomto
duchu probíhají příslušná jednání mezi vlastníkem pozemků a oddělením majetkoprávním MMJN.

21) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Mšeno – Sever, Jablonec nad Nisou

Podání doručené písemně dne 14. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou

Text námitky:

Námitka  proti  začlenění  Zahrádkářské osady Mšeno –  Sever  mezi  stabilizované plochy plochy smíšené
obytné – příměstské v navrhovaném konceptu územního plánu. Odmítáme navrhovanou změnu územního
plánu  a  podáváme  tímto  námitku  k zařazení  území  zahrádkářské  osady  Mšeno  –  Sever  v konceptu
územního plánu do plochy smíšené obytné příměstské a žádáme vás o ponechání dosavadního zařazení a
ne začleněn do ploch pro bydlení.
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Odůvodnění námitky:

Zahrádkářská osada Mšeno – Sever vznikla 30. 3. 1976 uzavřením hospodářské smlouvy s MěNV v Jablonci
n. N. o trvalém a bezplatném užívání pozemků k zahrádkářské činnosti a byla vybudována svépomocnou
brigádnickou  Činností.  Na jednotlivých  parcelách  jsou  postavené  zahradní  chatky.  V roce  2007  členové
osady odkoupili od PF ČR státní pozemek dle zákona č. 253/2001 Sb. do svého vlastnictví. Pozemek osady
a jeho rozčlenění je dokumentováno na třech geometrických plánech a je evidován na KU Jablonec n. N.
Ostatní společně užívané pozemky a stavby (hlavní společné cesty, rozvody pitné vody a elektrické sítě,
oplocení a branky, odkalovací nádrž) jsou ve spoluvlastnictví vlastníků zahrádek.

Zahrádkářskou osadu Mšeno sever spravuje výbor ZO ČZS č. 404003, IČO 60253312 s předsedou a členy
výboru,  řádně  zvolenými  na členské  schůzi.  Vlastníci  zahrádek  v osadě  užívají  zahrádky  v souladu
s Osadním řádem, přijatým na členské schůzi a v souladu s dodržováním podmínek dle Smlouvy o správě,
údržbě, provozu a úhradě společných zařízení a majetku. Základní organizace má cca 203 členů. Výbor ZO
dbá  na dodržování  Osadního  řádu  a  uvedených  podmínek  a  dohlíží  na to,  aby  nedocházelo
k neoprávněnému  disponování  s pozemky  a  aby  pozemky  byly  využívány  k zahrádkářským  účelům
s přiměřenou péčí.

Při výstavbě sídliště Mšeno došlo k vyvlastnění domů i zahrad zde postavených a původním majitelům byla
jako  určitá  náhrada  nabídnuta  plocha  za třetí  přehradou  (původně  smetiště  a  bahnitá  půda,  nyní
zahrádkářská  osada  Mšeno  –  Sever),  k zahrádkaření.  Při  uvažovaném začlenění  mezi  plochy  smíšené
obytné – příměstské dojde k úplnému znehodnocení letité práce stovek osadníků a rozpadu zahrádkářské
osady  v případě  povolení  stavby  rodinného  domku.  Osada  je  jednolitý  funkční  celek,  zahrnující  113
zahrádek. Na zimu se vypouští voda z důvodu zamrznutí, osada je oplocená. Příjezdové cesty jsou ve velmi
špatném stavu a v zimě neudržované, kanalizace žádná. Je pro nás nepředstavitelné, že by si někdo mohl
postavit v osadě rodinný domek přes odpor třeba 35 vlastníků společných prostor (tj. skutečný nejnižší počet
vlastníků dle LV), třeba jen na základě vydaného stavebního povolení.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 21 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil výbor Základní organizace Českého svazu zahrádkářů zastupující
vlastníky  pozemků  dotčených  konceptem ÚP Jablonec  nad  Nisou.  Součástí  námitky  je  podpisový  arch
vlastníků pozemků.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost stabilizace zahrádkové osady v daném území.

Požadavek na stabilizaci zahrádkové osady v daném území je uplatněn k souboru pozemků tvořící stávající
zahrádkářskou osadu Mšeno – Sever  v katastrálním území  Mšeno nad Nisou (ulice 9. května).  Lokalita
se nachází ve čtvrté zóně odstupňované ochrany přírody CHKO JH.

Platný  územní  plán  města  Jablonce nad  Nisou  vymezuje  předmětné  pozemky  jako  plochy  zastavitelné
v kategorii ZR – zahrádkové osady.

Pořizovatel  prověřil  koncept  územního  plánu  a  zjistil,  že pozemky,  jež  jsou  začleněny  do předmětné
zahrádkové osady jsou zařazeny mezi  stabilizované plochy zastavěného území kategorie BM2 – plochy
bydlení městské. Podmíněně přípustným využitím dané plochy jsou pozemky zahrad a zahrádkových osad a
stavby zahradních chatek pro rodinnou rekreaci a drobnou pěstitelskou činnost. Proti tomuto řešení podala
námitku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Mšeno – Sever s tím, že začleněním mezi
plochy pro bydlení dojde k úplnému znehodnocení letité práce stovek osadníků a k rozpadu zahrádkářské
osady. Tato osada dle podatele námitky tvoří jednolitý oplocený funkční celek, příjezdové cesty jsou ve velmi
špatném stavu – v zimě neudržované a lokalita není odkanalizovaná.

Pořizovatel  k dané  problematice  dodává,  že předmětný soubor  pozemků tvořících  stávající  zahrádkovou
osadu Sever v ulici 9. května, je umístěn v zastavěném území městské části Mšeno nad Nisou a nachází
se pod  jedním  oplocením.  Pořizovatel  se ztotožňuje  s odůvodněním  podatele  námitky  v tom  smyslu,
že osada je jednolitým funkčním celkem a zahrnuje 113 zahrádek v soukromém vlastnictví. Velikost pozemků
je v rozmezí 150 – 900 m2. Příjezdové cesty jsou ve velmi špatném stavu, kapacitně nevyhovující, v dané
lokalitě není řešena kapacitní  technická infrastruktura,  odpovídající  nárokům na plochy určené pro trvalé
bydlení.

Problematika  byla  projednána  ve výboru  pro  ÚP  dne  9.  11.  2011  s tím,  že zastupitelstvu  města  bylo
doporučeno stabilizovat  zahrádkové osady v daných lokalitách a vymezit  pro ně speciální  podmínky pro
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 na zpětnou transformaci zastavitelné plochy
kategorie BM2 – plochy bydlení městské do ploch kolonie zahrádek a s ohledem na očekávané střety s limity
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daného území se rozhodl námitce vyhovět a ponechat předmětnou zahrádkovou osadu v původní funkci,
tzn. v ploše zahrádek. Pořizovatel formuloval do pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou úkol
stabilizovat plochy zahrádkových osad v ÚP (s výjimkou lokality zahrádek v ulici Průběžná – k.ú. Mšeno nad
Nisou) a do podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití doplnit novou plochu kategorie RZ –
plochy  rekreace  –  zahrádkové  osady  se specifickými  podmínkami  využití  ploch.  Pokyny  schválilo
zastupitelstvo města dne 26. 1. 2012 a v jejich duchu byl návrh ÚP upraven.

22) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. H., S.K. 

Podání doručené písemně dne 11. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako  vlastník  pozemků  p.č.  735/20,  735/22,  736/23  v k.ú.  Kokonín  podávám  námitku  ke konceptu  ÚP
Jablonec nad Nisou, neboť na parcelách p.č. 735/20 a 735/22 plánuji výstavbu rodinného domku k trvalému
bydlení. Žádám o změnu využití parcel dotčených námitkou.

Odůvodnění námitky:

Pozemky ppč.:  735/20 a 735/22 jsou oploceny. Dne 3. 3.  2010 jsem podal na MěÚ Jablonec n/N, Úřad
územního plánování podnět ke změně využití pozemku pp.č 735/20.Tímto deklaruji svoji vůli již od poč. roku
2010 k řešení tohoto podnětu. Parcela p.č. 736/23 je následně jedinou možnou přístupovou cestou.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 22 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

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

Požadavek  na vymezení  ploch  pro  bydlení  je  uplatněn  na pozemcích  p.č.  735/20,  735/22  a  736/23
v katastrálním území Kokonín ve vlastnictví podatele námitky. Předmětné pozemky tvoří stavební proluku
v zastavěné části Kokonína a jsou porostlé lučními společenstvy s enklávami náletové zeleně. Pozemek je
v dosahu dopravní a technické infrastruktury (ulice Turistická a Krkonošská).

Pořizovatel prověřil koncept územního plánu a zjistil, že předmětný pozemek je zařazen mezi nezastavitelné
plochy kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň. Proti tomuto řešení podal námitku vlastník pozemků
s tím,  že dlouhodobě  plánuje  výstavbu  rodinného  domu  v dané  lokalitě  v souladu  s platnou  územně
plánovací dokumentací.

Pořizovatel posoudil nejprve požadavek s limity daného území a konstatuje, že pozemky jsou pod ochranou
ZPF, a to v  V. třídě ochrany (BPEJ 8.40.68).  V tomto případě se jedná v daném regionu o půdy s velmi
nízkou produkční schopností a pro účely zemědělské činnosti jsou postradatelné. Pořizovatel vyhodnotil též
skutečnost,  že se jedná  o stavební  proluku  v zastavěném  území  obce  s návazností  na zařízení  veřejné
technické a dopravní infrastruktury.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci
bydlení  v dané  lokalitě  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje,  a  to  s ohledem  na zachování  kontinuity
s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou. Pořizovatel se domnívá, že vymezením zastavitelné
plochy kategorie BP2 – plochy bydlení příměstského nedojde ke střetů záměru s limity území, ani k ovlivnění
přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních
právních předpisů.

23) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. K.

Podání doručené písemně dne 16. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Žádám o zapracování požadavku na koncept územního plánu, jako vlastník pozemku p.č. 851/1, 855/1, 858,
849/2 v katastrálním území Rýnovice.

Jedná se o změnu využití území z OS – občanské vybavenosti  sport, rekreace na bydlení.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 23 se nevyhovuje.
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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., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a zjistil,  že se jedná se o nezastavěné území  obce
v místní části Rýnovice. Jedná se o rovinatou louku s lučními společenstvy. Pouze na severozápadním okraji
daného území se vyskytuje plocha remízku stromů na začátku rokliny směřující do Harcovského údolí.

Požadavek  na vymezení  ploch  pro  bydlení  se nachází  na pozemcích  p.č.  851/1,  855/1,  858  a  849/2
v katastrálním území Rýnovice ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP a zjistil, že pozemky p.č. 851/1, 855/1, 858 a 849/2 v katastrálním území
Rýnovice  jsou  zařazeny  mezi  zastavitelné  plochy  kategorie  OS  –  občanské  vybavení  –  sport  (lokalita
OS2.13) a nezastavitelné plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné (severní část pozemku p.č. 858
v k.ú.  Rýnovice).  Proti  tomuto  vymezení  podal  námitku  vlastník  pozemku  s požadavkem  na zařazení
pozemků do zastavitelných ploch pro bydlení, bez odůvodnění.

Pořizovatel  nejprve  prověřil  požadavek  na vymezení  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  z pohledu  limitů
daného území a konstatuje, že pozemky jsou pod ochranou ZPF v I., III. a V. třídě ochrany (BPEJ 8.34.01,
8.34.24 a 8.40.99). Dále jsou pozemky trasována nadzemní vedení VN 35 kV a VVN 110 kV s příslušnými
ochrannými pásmy, která limitují využití dané lokality pro stavební záměry.

Pořizovatel též prověřil  zpracovanou dokumentaci,  kterou v roce 2011 zadalo město Jablonec nad Nisou
v rámci  přípravy nového územního plánu z hlediska využitelnosti  daného území.  Jednalo se o dokument
„Provedení průzkumných prací vymezeného území v Jablonci nad Nisou, k.ú. Rýnovice“ (Inset, 06/2011),
který prokázal, že na daném území se nachází plocha bývalé neřízené skládky o plošném rozsahu cca 1,2
ha  s objemem  uložených  materiálů  (průmyslové  odpady)  cca  50.  000  m3.  Využití  plochy  pro  realizaci
zástavby  by  bylo  podmíněno  odtěžením  kontaminovaného  materiálu,  který  je  místy  až 13 m  mocný.
Případné  vyčlenění  ploch  s menším  stupněm  kontaminace  by  bylo  možné  až na základě  mnohem
detailnějšího průzkumu.

Pořizovatel dále podotýká k požadavku podatele vymezit v daném území zastavitelné plochy pro bydlení,
že příslušné dotčené orgány nesouhlasily zcela ani s  vymezení plochy kategorie OS – plochy občanského
vybavení – sport a rekreace (lokalita OS2.13). V rámci veřejného projednání konceptu řešení nesouhlasil
Orgán ochrany přírody a krajiny KÚLK, který požadoval  v rámci koordinovaného stanoviska č.j.  OÚPSŘ
155/2010/OÚP  ze dne  23.  8.  2011  o zachování  remízku  s roklinou  na severozápadním  okraji  plochy
v souladu s vyhodnocením SEA.  S tímto  názorem se ztotožnil  i příslušný  orgán k posouzení  vlivů  na ŽP
ve svém stanovisku č.j. KÚLK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011.

S ohledem  na tuto  skutečnost  uspořádal  pořizovatel  dohodovací  jednání  dne  6.  9.  2011  s příslušnými
dotčenými orgány. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že rozsah zastavitelné lokality OS2.13 bude redukován
dle požadavků vyhodnocení SEA s tím, že přehodnocené plochy budou zařazeny do nezastavitelných ploch
kategorie SK – plochy smíšené krajinné zeleně.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil výše citované skutečnosti a domnívá se, že s ohledem
na přírodní  hodnoty  daného  území  a  ostatní  limity  nelze  námitce  vyhovět.  Dané  území  by  mohlo  být
smysluplně využito v souladu s podmínkami ploch kategorie OS – plochy občanského vybavení – sport a
rekreace  pro  sportovní  a  tělovýchovné  aktivity  provozované  převážně  na otevřených  plochách,  tak  aby
případnou zástavbou nedošlo k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů. Maximálním kompromisem mezi zájmem podatele námitky a limity a hodnotami daného území je
vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v rámci lokality BP2.21.

24) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. P.

K. V.

Podání doručené písemně dne 7. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Vážení pánové, dnes jsme zjistili na internetu, že naše pozemky 1662/1, 1662/17, 1663/1, 1663/2 a 1713/1
v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  jsou  v připravovaném novém územním plánu  zařazeny  do kategorie  "pozemky
veřejných prostranství – zeleň", s čímž zásadně nesouhlasíme.

Odůvodnění námitky ze dne 22.8.2011: Pozemek 1713/1 byl v předchozím plánu označen jako BV – plocha
pro RD venkovského typu a dle přiložené kopie Úřadu územního plánování z 26. 9. 2007 budou pozemky
1662/1,  1662/17,  1663/1  a  1663/2  zařazeny  do požadavků  na vymezení  nových  zastavitelných  ploch
v kategorii plochy pro bydlení v rodinných domech v rámci pořizování nového územního plánu Jablonec n. N.
Domníváme se proto, že v plánu na internetu jde o chybu.
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Kdyby nám město Jablonec n. N. nezbouralo naše hospodářství ve Mšeně č. 38 (viz. přiložená fotografie),
včetně nově postaveného domu v roce 1930, který si naši rodiče postavili sami (matka bourání nepřežila),
mohli jsme na těchto pozemcích hospodařit. Pro zajímavost přikládáme také fotografii, jak jsme na našich
pozemcích  hospodařili.  Jistě  uznáte,  že jsme  byli  již  poškozeni  dostatečně  a  nyní  bychom  měli  dát
k dispozici  naše pozemky k užívání veřejnosti? V nejbližších dnech bude nový územní plán projednávám
veřejně a žádáme Vás, abyste náš nesouhlas s Vámi navrženým plánem na pozemcích, které vlastníme,
vzali na vědomí.

Součástí podání jsou přílohy – vyjádření, písemné korespondence a fotodokumentace.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 24 se vyhovuje částečně.

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 námitku, jelikož ho uplatnili vlastníci pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
▪ K. V. – vlastník pozemků p.č. 1662/1, 1663/1 a 1713/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (LV 7060)
▪ A. P. – vlastník pozemků p.č. 1662/17 a 1663/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou (LV 6855)

Nesouhlas s vymezením nezastavitelných ploch kategorie VZ – plochy veřejných prostranství – zeleň je
uplatněn na pozemcích p.č. 1662/1, 1662/17, 1663/1, 1663/2 a 1713/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví
podatelů námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná o rozsáhlé nezastavěné území,
které přímo navazuje na okrajovou zástavbu v severní části města Jablonce nad Nisou v místní části Mšeno
nad Nisou. Lokalita je situována v mírném svahu se severozápadní expozicí.  Využití plochy je limitováno
trasami  technické  infrastruktury  (nadzemní  trasy  VN 35  kV a  trasa  VTL s ochranným a  bezpečnostním
pásmem).  Plocha  přestože  je  v soukromém  vlastnictví,  je  volně  přístupná  a  využívaná  ke sportovně
rekreačním aktivitám obyvatel a dětí z blízké mateřské školy.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že na pozemcích,  které  jsou  předmětem
námitky je vymezena nezastavitelná plocha kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň. Proti tomuto řešení
podali  vlastníci  pozemku námitku s tím, že se domnívají  že se jedná o chybu, neboť již  platný ÚP města
Jablonec nad Nisou vymezuje  pozemek p.č.  1713/1 v k.ú.  Mšeno nad Nisou jako  BV – plocha pro  RD
venkovského typu. Podatelé dále uvádějí, že uplatnili  v rámci sumarizace požadavků do nového ÚP svoji
žádost  na zařazení  zbylých  pozemků  do zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  přičemž  se domnívají,
že historicky byli  jako vlastníci  pozemků poškozeni dostatečně (zbourání hospodářství,  včetně rodinného
domu) a nyní by měli dát pozemky ve svém osobním vlastnictví k dispozici veřejnosti.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že snaha podatelů námitky o zařazení pozemků v dané lokalitě
do zastavitelných ploch pro bydlení je dlouhodobá (písemně je doložena od roku 1995). V rámci sumarizace
požadavků do nového ÚP Jablonec nad Nisou ji uplatnili podatelé v rozsahu čtyř pozemků, a to p.č. 1662/1,
1662/17, 1663/1 a 1663/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Pořizovatel jejich žádost zaevidoval a dopisem ze dne
26.  9.  2007  jim  potvrdil  skutečnost,  že jejich  žádost  byla  zařazena  do     požadavků   na vymezení  nových
zastavitelných ploch pro bydlení. Sumář požadavků na vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení byl
zpracovatelem  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vyhodnocen  a  posouzen  v kontextu  s  ostatními  koncepčními
materiály, které byly v dané lokalitě zpracovány. Výsledné funkční využití  v podobě nezastavitelné plochy
kategorie  VZ  –  veřejné  prostranství  bylo  v konceptu  ÚP vymezeno  zpracovatelem  v souladu  se „Studií
širších  vztahů  Jablonecké  přehrady“,  Ing.  arch.  Faltejsek,12/2007. Plochy  kategorie  VZ  byly  navrženy
za účelem  stabilizace  základní  zelené  kostry  sídla,  na nichž  veškeré  činnosti  směřují  k bezúplatnému
využívání veřejnosti pro každodenní rekreaci a relaxaci.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  podatelů  s tím,  že z pohledu
urbanistické koncepce se vymezení veřejného prostoru pro každodenní rekreaci a relaxaci v dosahu vodní
nádrže Mšeno nad Nisou jeví jako vhodné řešení. 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  se v tomto  případě  přiklonil
k zachování  kontinuity  nového ÚP s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou,  to  znamená,
že do pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byl naformulován úkol prověřit v rámci návrhu
ÚP původní rozsah zastavitelných ploch pro bydlení v severovýchodní části  lokality.  V tomto smyslu byly
pokyny schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012 a upraven návrh ÚP pro společné projednání.

Námitce podatelů bylo tímto krokem vyhověno částečně, a to tak, že plocha veřejných prostranství zeleň
byla z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vypuštěna a částečně nahrazena zastavitelnou plochou kategorie
BM1 – plochy bydlení  – lokalita  BM1.43 o rozloze cca 5 550 m2 a  částečně nezastavitelnými  plochami
kategorie SK – plochy smíšené krajinné. K takto vymezené zastavitelné lokalitě BM1.43 uplatnil negativní
stanovisko v rámci společného jednání 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
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ZPF  taktéž  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
redukována  na rozsah  dle  platného  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou.  Pořizovatel  provedl  na základě
opakovaného  písemného  požadavku  pana  V.  ze dne  21.  5.  2013  další  dohodovací  jednání  s orgánem
ochrany ZPF.  Tentokrát byla diskutována redukovaná varianta,  která spočívala ve vymezení pouze dvou
pozemků, a to p. č. 1662/1 a 1662/17 v k.ú. Mšeno nad Nisou do zastavitelných ploch pro bydlení. Příslušný
dotčený  orgán  ochrany  ZPF  KÚLK  trval  na vydaném  stanovisku  k dohodě  ze dne  5.  2.  2013  –  tzn.
na vymezení plochy již schválené v doposud platné územně plánovací dokumentaci. Dle mínění dotčeného
orgánu  nebyly  vlastníkem  pozemku  doloženy  takové  nové  skutečnosti,  které  by  mohly  vést  ke změně
stanoviska.  V neprospěch  požadavku  na vymezení  zastavitelné  plochy  alespoň  na dvou  uváděných
pozemcích je skutečnost, že plochy pozemků, schválené v platné územně plánovací dokumentaci města,
zůstaly  doposud  nezastavěné.  Ze stanoviska  příslušného  dotčeného  orgánu  ochrany  ZPF  vyplývá,
že návrhem podatele námitky   je dotčena půda z větší části zařazena do III. třídy ochrany (BPEJ 8.34.24).
Jedná se o půdu s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, což ale neznamená, že by
měla být odsouhlasována k zastavění.  V daném případě, vzhledem k rozsahu ploch odsouhlasených pro
stejnou funkci,   nejde  o nezbytný zábor  ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF).  S ohledem na výše citované
skutečnosti byly formulovány instrukce k úpravě návrhu ÚP pro veřejné projednání a zastavitelná lokalita
BM1.43 byla redukována na  rozsah cca 3 550 m2.

Po volbách v listopadu 2014  požádal  podatel  námitky  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 podatele,  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.

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 v srpnu 2016 obdržel pořizovatel k výše popsané úpravě návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou souhlasná stanoviska příslušných dotčených orgánů a soubor námitek a připomínek
veřejnosti  z lokality  Tichá.  Námitky  byly  směřovány  k vymezení  zastavitelných  lokalit  BM1.43  a  části
zastavitelné lokality BM2.19.

S ohledem na skutečnost, že zastavitelné lokality byly převzaty z platného územního plánu města Jablonce
nad Nisou a jedná se o dostavbu proluky a stavební rozvoj na pozemku navazujícím na zastavěné území,
posoudil  pořizovatel nejprve vymezení redukované zastavitelné lokality BM1.43 a ponechání zastavitelné
lokality BM2.19 z hlediska střetů s limity a hodnotami území. K dané problematice pořizovatel 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.  Dále  jsou
všechny pozemky, jež jsou předmětem námitky, 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.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem vyhodnotil  uplatněnou námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených orgánů a s námitkami a připomínkami veřejnosti a konstatuje, že se námitce vyhovuje částečně a
to tak, že plochy veřejných prostranství zeleň na pozemcích p.č. 1662/1, 1662/17, 1663/1, 1663/2 a 1713/1
v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  byly  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vypuštěny  a  částečně  nahrazeny
redukovanou zastavitelnou plochou kategorie BM1 – plochy bydlení – lokalita BM1.43 o rozloze 3 550 m2

(na části pozemku p.č. 1713/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou) a částečně nezastavitelnými plochami kategorie SK
– plochy smíšené krajinné. Ke zpřístupnění zastavitelné lokality BM2.19 byla vymezena stabilizovaná plocha
zastavěného území kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace na pozemku p.č. 1668/3 v k.ú. Mšeno
nad Nisou.  Pořizovatel  je  přesvědčen,  že navrhované řešení  je  kompromisem mezi  požadavky podatelů
námitky,  kteří  již  od roku  1995  usilují  o vymezení  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  v daném  území,  a
námitkami  a  připomínkami  veřejnosti.  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.

25) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. P.

Podání doručené písemně dne 5. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Vážení pánové, přikládám kopii mého dopisu z 26. 4. 2010 a byla bych ráda, kdybyste mi potvrdili, že můj
požadavek bude v územním plánu realizován.

Dopis ze dne 26. 4. 2010

Vážení pánové, hodlám povolit mému vnukovi a mé vnučce postavit na mém pozemku číslo 1662/4 v k.ú.
Mšeno nad Nisou rodinné domky. Prosím Vás proto, abyste tento pozemek zařadili v ÚP do stavby domů
rodinného typu, za což Vám předem děkuji.

Odůvodnění námitky:

Hodlám povolit mému vnukovi a mé vnučce postavit na mém pozemku p.č. 1662/4 v k.ú. Mšeno nad Nisou
rodinné domky.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 25 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel koncipoval své podání obecně – jako dopis, 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je uplatněn pro pozemek p.č. 1662/4 v k.ú. Mšeno
nad Nisou ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná o území,  které přímo navazuje
na okrajovou zástavbu v severní části města Jablonce nad Nisou v místní části Mšeno nad Nisou. Lokalita je
situována  v mírném  svahu  se severozápadní  expozicí  a  je  přístupná  z obslužné  komunikace  –  ulice
Průběžné.  Na pozemku  je  historicky  realizována  stavba  pro  rekreaci.  Využití  pozemku  je  limitováno
ochranným  pásmem  lesa  a  okrajově  ochranným  pásmem  vrchního  vedení  VN  35  kV  a  ochranným  a
bezpečnostním pásmem VTL plynovodu Kořenov – Jablonec nad Nisou.
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Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že na předmětném pozemku byla vymezena
v souladu se stávajícím stavem (existující stavba pro rodinnou rekreaci) z větší části  stabilizovaná plocha
zastavěného území kategorie BM2 – plochy bydlení městské. V severním výběžku pozemku přiléhajícímu
ze dvou  stran  k lesu  pak  nezastavitelná  plocha  kategorie  VZ  –  plochy  veřejných  prostranství  –  zeleň.
Jednalo se o zásadní navýšené ploch pro bydlení oproti  platnému územnímu plánu města Jablonce nad
Nisou.  I přes  tuto skutečnost  uplatnil  vlastník  pozemku v rámci  veřejného projednání  konceptu  ÚP svoji
námitku s tím, že hodlá povolit svému vnukovi a vnučce postavit na pozemku p.č. 1662/4 v k.ú. Mšeno nad
Nisou rodinné domky, a tím pádem požaduje zařadit  předmětný pozemek do ploch určených pro stavbu
domů rodinného typu.

Pořizovatel nejprve posoudil námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami území,  které by mohly mít  vliv
na vyhodnocení námitky a uvádí, že předmětný pozemek je pod ochranou ZPF v  V. třídě ochrany (BPEJ
8.34.44).  Jedná  se o půdy  v daném  klimatickém  regionu  s velmi  nízkou  produkční  schopností  a  pro
zemědělské účely  postradatelné.  Severní  výběžek pozemku p.č.  1662/4 v k.ú.  Mšeno nad Nisou se zcela
nachází v ochranném pásmu lesa. Na severovýchodní východní výběžek pozemku zasahuje ochranné pásmo
vrchního vedení VN 35 kV, ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu Kořenov – Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  s limity  daného  území  a  konstatuje,
že se námitce vyhovuje částečně, a to tak, že se vyhovuje požadavku podatele vymezením stabilizovaných
ploch zastavěného území kategorie BM2 – plochy bydlení na cca 80% plochy pozemku p.č. 1662/4 v k.ú.
Mšeno nad Nisou.  Podmínky využití  ploch této kategorie plně odpovídají  požadavkům podatele námitky
na jejich využití – lze na nich realizovat stavbu domů rodinného typu. Požadavku podatele není vyhověno
v severovýchodním výběžku předmětného pozemku, který je vymezen jako plocha nezastavitelná kategorie
SK – plochy smíšené krajinné, neboť se nachází v ochranném pásmu lesa.

S ohledem na výše citované skutečnosti je pořizovatel přesvědčen, že daným řešením – vymezením 80%
plochy  pozemku  do stabilizovaných ploch  zastavěného  území  kategorie  BM2  nedojde  k nepřiměřenému
střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

26) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. M.

Podání doručené písemně dne 22. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako  vlastník  pozemků  805/3  a  pozemku  805/14  v k.ú.  Jablonecké  Paseky  bych  chtěl  podat  námitku
k návrhu změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Jsem vlastníkem pozemku na rozhraní ulice Průběžná a Brigádnická. Chtěl bych vás tímto požádat, aby
v novém návrhu změny územního plánu města byl můj pozemek 805/14 veden jako stavební parcela (je li
tato změna možná).

Odůvodnění námitky:

Chtěl  bych  si  na tomto  pozemku  postavit  menší  rodinný  domek,  aby  naše  dcera  (děti)  mohli  vyrůstat
v hezkém a zdravém prostředí a ne v panelovém dome. Jelikož se jedná o první (krajní) pozemek zahrad
tak, by stavba našeho menšího domečku nijak neomezovala ostatní zahrádkáře v jejich činnosti. Domek
bychom chtěli umístit co nejblíže k silnici jako je tomu tak i u ostatních domů v okolní zástavbě.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 26 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek  na ponechání  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  je  uplatněn  k na pozemku  p.č.  805/14  v k.ú.
Jablonecké Paseky.

Pořizovatel  a  určený zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistili,  že se jedná o krajní  parcelu  stabilizované
zahrádkářské  osady,  která  se nachází  v zastavěném  území  obce  Jablonec  nad  Nisou  v místní  části
Jablonecké Paseky (nároží ulic Brigádnická, Průběžná).

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že na předmětném pozemku byla vymezena
stabilizovaná zastavěná plocha kategorie BM2 – plochy bydlení městského. Podmínky využití daných ploch
podmíněně připouštějí využití pro funkci zahrádkové osady. Již v průběhu veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou a v rámci besed s veřejností zazněly z řad základních organizací zahrádkářských svazů
negativní  ohlasy  na transformaci  ploch  zahrádkových  kolonií  do ploch určených  pro  bydlení.  S ohledem
na tyto skutečnosti uplatnil podatel námitku, ve které naopak podporuje zachování nově vymezené plochy
kategorie  BM2  v daném  území.  Proti  těmto  tendencím  uplatnil  vlastník  pozemku  svoji  námitku
s odůvodněním, že se jedná o parcelu v nároží ulic s dobrou dopravní dostupností.
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Předmětná problematika byla 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.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje, a to tím,
že v případě zahrádkové kolonie v nároží  ulic  Brigádnická,  Průběžná lze souhlasit  s původním záměrem
urbanistické koncepce na transformaci zahrádkových osad do ploch bydlení, a to s ohledem na charakter a
velikost  dané lokality,  existenci  kapacitní  technické infrastruktury  a skutečnost,  že transformace do ploch
bydlení  nebyla  příslušnou  ZO  zahrádkářského  svazu  negativně  připomínkována.  Stávající  využití
zahrádkové kolonie není touto transformací omezeno – využití ploch pro zahrádkové kolonie je podmíněně
přípustnou funkcí v rámci ploch kategorie BM – plochy bydlení – městské. Pořizovatel se domnívá, že tímto
řešením  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.

27) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. S.,

J. S.,
R. Ž.,
M. Ž.,

Podání doručené písemně dne 16. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Na základě  seznámení  s konceptem  nového  územního  plánu,  Vám  sdělujeme,  že nesouhlasíme
s vymezením ploch „SK" na pozemcích p.č. 528/8, 528/9, 528/5, 528/7 a částech pozemků p.č. 442/59 a
528/6  vše v k.ú.  Jablonec n.  N.  Dle  platného  územního plánu jsou tyto  pozemky určeny  k zastavění  a
do budoucna  na nich  plánujeme  výstavbu  rodinných  domu  pro  naše  děti.  Výše  uvedenou  změnou
současného platného plánu  dojde  ke znehodnocení  pozemků a  nám bude  způsobena  škoda nemalého
finančního  rozsahu.  Dále  nesouhlasíme s vymezením ploch kategorie  „LP"  na pozemcích  p.č.  442/59 a
442/67 vše v k.ú. Jablonec n. N. Jedná se o pozemky v našem vlastnictví navazující přímo na zastavěné
plochy našimi rodinnými domy. Již v minulosti docházelo k ohrožení rodinných domů padajícími stromy, tudíž
z našeho  pohledu  není  vhodné  zařadit  tyto  pozemky  do již  zmiňovaných  ploch  „LP".  Zvýše  uvedených
důvodů navrhujeme zařadit  pozemky p.č.  528/8, 528/9, 528/5,  528/7, 442/59,  528/6 a 442/67 vše v k.ú.
Jablonec n. N. do ploch kategorie JBWB" nebo „BM2" tak aby splňovaly stejnou funkci jako dle stávajícího
platného územního plánu. Podle konkrétního záznamu nového konceptu územního plánu je v této lokalitě
pouze obkreslený plán minulý i podle staré mapy, která není aktuální!!!!!!.

Stará  mapa  neodpovídá  danému  stavu  ani  odkoupeným  pozemkům  v této  oblasti  v posledních  letech
rodinou Zďárských a Sobotů, které jsme zasíťovali a odkoupili pro budoucnost našich dětí.

Momentálně  máme schválený záměr  odkoupení  slepé cesty,  která přímo navazuje  na naše pozemky a
prošla komisí s možností odkoupení. Teď probíhá přesné geometrické zaměření.

Odůvodnění námitky:

Vymezením nezastavitelné plochy kategorie SK na pozemcích p.č.  528/8, 528/9, 528/5, 528/7 a částech
pozemků  p.č.  442/59  a  528/6  vše  v k.ú.  Jablonec  n.  N  dojde  ke znehodnocení  pozemků  a  nám  bude
způsobena škoda nemalého finančního rozsahu.

Vyhodnocení: Námitce č. 27 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé  označili  své  podání  jako  připomínku,  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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených konceptem
ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení se nachází na pozemcích p.č. 528/8, 528/9, 528/5,
528/7, 442/59 a 442/67 a části pozemku p.č. 528/6 vše v k.ú. Jablonec n. N.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistil, že se jedná o svažité území, které se nachází
v jihozápadní okrajové části města Jablonce nad Nisou a představuje přechod mezi zástavbou městské části
Žižkův Vrch a přírodními plochami – lesní komplex Hradešín. Jedná se částečně o plochy v zastavěném
území obce a částečně mimo ně.  Vlastníci  pozemků realizují  na části  předmětných ploch terénní  práce
v souladu s platným územním plánem, vedoucí k budoucímu využití území pro bydlení.
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Pořizovatel zjistil, že, v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla na pozemcích p.č. 528/8, 528/9, 528/5, 528/7
a částech pozemků p.č. 442/59 a 528/6 vymezena nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené
krajinné.  Na částech  pozemků  p.č.  442/67  a  442/59  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  plocha  nezastavitelná
kategorie LP – plochy lesní.

Proti tomuto řešení podali vlastníci pozemku námitku s tím, že vymezením nezastavitelné plochy kategorie
SK na pozemcích p.č. 528/8, 528/9, 528/5, 528/7 a částech pozemků p.č. 442/59 a 528/6 vše v k.ú. Jablonec
n. N. dojde ke znehodnocení pozemků a tím bude způsobena škoda nemalého finančního rozsahu.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami území,
které by mohly mít vliv na vyhodnocení námitky a uvádí, že pozemky p.č. 528/8, 528/9, 528/5, 528/7, jižní
část pozemků 528/6 a 4442/59, včetně pozemku p.č. 442/67 v k.ú. Jablonec nad Nisou leží v ochranném
pásmu lesa a jejich využití je podmíněno souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

Předmětné pozemky a jejich části byly vymezeny jako zastavitelné v platném územním plánu a jejich vlastník
činil  v dobré  víře  kroky  k jejich  využití  v souladu  s touto  dokumentací.  Pořizovatel  s ohledem  na tyto
skutečnosti  upřednostnil  zachování kontinuity  s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou, to
znamená, že do pokynů pro zpracování  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou bylo zhotoviteli  uloženo vymezit
v rámci  návrhu  ÚP původní  zastavitelnou  plochu  pro  bydlení  v totožném  rozsahu  s mírným  rozšířením
ve východní  části  lokality,  kde  se v rámci  dalšího  procesu  pořizování  pořizovatel  spolu  s určeným
zastupitelem rozhodl prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy pro funkci bydlení na části  pozemku
p.č. 442/67  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  s cílem  realizace  dalších  terénních  úprav,  realizace  přístupové
komunikace a oplocení nemovitostí. Část pozemku, která je předmětem vymezení nové zastavitelné plochy
je ostatní  plochou a zasahuje  na ni  ochranné pásmo lesa.  V tomto  duchu byly  formulována pokyny pro
zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012 a
v jejich smyslu byl upraven návrh ÚP pro společné projednání.

 K nově navržené zastavitelné ploše kategorie BM (lokalita BM4.44) uplatnila v rámci společného jednání
o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou negativní stanovisko Krajská hygienická stanice, pracoviště Liberec pod č.j.
KHSLB  19882/2012  ze dne  2.  11.  2012  s odůvodněním,  že trasa  západní  tangenty  ovlivní  hygienické
parametry vymezených ploch pro bydlení. S ohledem na tyto skutečnosti uspořádal pořizovatel dohodovací
jednání  se zástupcem  KHSLK  dne  7.  8.  2014,  na kterém  bylo  odsouhlaseno,  že zastavitelná  plocha
v kategorii  BM –  plochy  bydlení  městského  bude  v návrhu  akceptována,  bude u ní  snížena  podlažnost
na kategorii BM1 s tím, že na ní budou realizovány pouze vedlejší (doplňkové) stavby. Dalším limitem pro
případnou výstavbu bude ochranné pásmo lesa, které je nad částí pozemku vymezeno.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  na základě  výše  citovaných  skutečností  dospěl  k závěru,
že námitce  podatele  bude  vyhověno,  a  to  jednak  tím,  že dojde  k úpravě  zastavěného  území  v rozsahu
platného územního plánu města Jablonce nad Nisou, dále pak tím, že bude doplněna nová zastavitelná
plocha kategorie BM1 – plochy bydlení (lokalita BM1.44) s omezující definicí zástavby tak, aby mohly být
vlastníkem pozemku realizovány doplňkové stavby pro funkci bydlení a nedošlo k nepřiměřenému střetu
s limity  území  ani  k neúměrnému ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

28) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. H.

Podání doručené písemně dne 15. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Na územním plánu je chybně zakreslen stávající stav. Jedná se o pozemek v Jablonci nad Nisou Za Hrází 4
– pozemek p.č. 1573/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou (LV 2326) o výměře 311 m2. Tento pozemek je v soukromém
vlastnictví paní J. H., bytem Josefa Hory 13, 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno. V současné době je
pozemek využíván jako  zahrádka a je  zde umístěna stavba zahradního domku.  Proto  žádám o vyjmutí
pozemku z ploch občanské vybavenosti a žádám o uvedení stavu do souladu se skutečností.

Odůvodnění námitky:

V současné době je pozemek využíván jako zahrádka a je zde umístěna stavba zahradního domku.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 28 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku  ke konceptu  ÚP 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 námitku, jelikož  ho uplatnil  vlastník  pozemku
dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek  na akceptaci  stávajícího  stavu,  tzn.  zahrádka  se stavbou  zahradního  domku  je  vlastníkem
uplatněna na pozemku p.č. 1573/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že pozemek p.č. 1573/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou
je  součástí  zastavěného  území  obce  v místní  části  Mšeno  nad  Nisou.  Pozemek  je  dlouhodobě  užíván
k rekreačním  a  zahrádkářským účelům  a  je  na něm zrealizována  nezkolaudovaná  zahrádkářská  chata.
Pozemek je dopravně přístupný z ulice Za Hrází a je v dosahu technické infrastruktury.

Pořizovatel  zjistil,  že v konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  na předmětném  pozemku  vymezena
zastavitelná plocha kategorie OS2 – plochy občanského vybavení – sport a rekreace (lokalita OS2.10). Toto
řešení připomínkoval vlastník dotčené nemovitosti s požadavkem na akceptaci stávajícího stavu – zahrádka
se stavbou zahradního domku.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku,  prověřil  limity  v území  a  konstatuje,
že stávající využití pozemku neodpovídá platnému územnímu plánu města Jablonce nad Nisou (specifické
plochy  kategorie  SP –  pláže).  Tento  dokument  vymezil  východně od pozemku  podatele  námitky  plochy
občanského vybavení  a nabízelo se řešit  požadavek podatele v kontextu s těmito navazujícími plochami.
Historicky  však  došlo  k převážení  funkce  bydlení  nad  ostatními  přípustnými  funkcemi  v daném  území.
V tomto případě se pořizovatel přiklání k přehodnocení urbanistické koncepce i v rámci návrhu ÚP Jablonec
nad  Nisou  ve smyslu  transformace  zastavitelných  ploch  občanského  vybavení  –  sport  a  rekreace
do stabilizovaných  ploch  kategorie  BM2  –  plochy  bydlení  –  městské.  Podmíněně  přípustným  využitím
daných  ploch  jsou  zahrádky  a  zahrádkové  osady.  Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  dospěli
k závěru, že přehodnocením kategorie zastavěného území 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. Námitce se vyhovuje.

29) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. H.

T. H.
I. H.

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

Text námitky:

Protest

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit svůj nesouhlas se zařazením pozemků p. č. 1573/1, 1575/1, 1575/2 a
1575/3 v katastrálním území Mšeno nad Nisou 656135 do kategorie „občanská vybavenost". Pozemky jsou
v soukromém vlastnictví stojí na nich rodinné domy a jsou využívány pro bydlení, a jejich vlastníci s jiným
využitím do budoucna nepočítají.

Odůvodnění námitky:

Zařízení, která spadají do kategorie „občanská vybavenost" je v nejbližším okolí dostatek.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 29 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako protest, 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 námitku, jelikož ho uplatnili vlastníci pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou
(manželé L. a T. H. – vlastníci pozemků p.č. 1573/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou a pan I. H. – spoluvlastník
pozemku p.č. 1575/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou). Podatelé jsou současně vlastníky pozemků a staveb, které
sousedí  s pozemky  p.č.  1575/2  a  1575/3  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  a  cítí  se být  dotčeni  konceptem ÚP
Jablonec nad Nisou.

Požadavek na vymezení  zastavitelné plochy pro bydlení  je jednak uplatněn na pozemcích p.č.  1573/1 a
1575/1  v k.ú.  Mšeno nad Nisou ve vlastnictví  podatelů  námitky  a  jednak na sousedních  pozemcích p.č.
1575/2 a 1575/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel  prověřil  stav v území a zjistil,  že pozemky p.č.  1573/1,  1575/1, 1573/1 a
1575/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou jsou součástí zastavěného území obce v místní části Mšeno nad Nisou, jsou
na nich realizovány rodinné vily a jsou dlouhodobě užívány k rodinnému bydlení.

Pořizovatel  zjistil,  že v konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  na předmětných  pozemcích  vymezena
zastavitelná plocha kategorie OS2 – plochy občanského vybavení – sport a rekreace (lokalita OS2.10). Proti
tomuto řešení podali námitku vlastníci pozemků s odkazem na skutečnost, že se jedná o soukromé pozemky
a navrhované využití neodpovídá skutečnosti.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku,  prověřil  limity  v území  a  konstatuje,
že předmětný požadavek podatelů  je  vhodné řešit  v kontextu  s plochami  navazujícími.  Platný  ÚP města
Jablonec nad Nisou vymezil na pozemku podatelů námitky a na pozemcích sousedních plochy občanského
vybavení.  Historicky však došlo k převážení funkce bydlení nad ostatními přípustnými funkcemi v daném
území. V tomto případě se pořizovatel přiklání k přehodnocení urbanistické koncepce i v rámci návrhu ÚP
Jablonec  nad Nisou,  a  to  ve smyslu  transformace zastavitelných ploch občanského  vybavení  –  sport  a
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rekreace do stabilizovaných ploch kategorie BM2 – plochy bydlení – městské. Pořizovatel spolu s určeným
zastupitelem dospěli k závěru, že přehodnocením kategorie zastavěného území 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. Námitce se vyhovuje.

30) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. S.

Podání doručené písemně dne 24. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Podávám námitku  proti  vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  území  na mém pozemku p.č.  1171 v k.ú.
Proseč nad Nisou. Trvám na vedení pozemku jako stavební parcela.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 30 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Námitka je uplatněna vůči vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území na pozemku p.č. 1171 v k.ú. Proseč
nad Nisou ve vlastnictví podatele.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná se o nezastavěné území, mezi
stávající  zástavbou v místní  části  Horní  Proseč,  cca  1,5 m pod niveletou  místní  komunikace Vrcholová.
Jedná se o vlhké údolí potoka s ovocným sadem a bezejmennou meandrující vodotečí , která tvoří východní
hranici pozemku.

Pořizovatel zjistil, že Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou charakterizuje dané území jako
vlhké údolí potoka s nálety dřevin a s potůčkem, který je lokálně zatrubněn. Navržená funkce bydlení ovlivní
hydrologické poměry v území, urychlí povrchový odtok v horní části povodí a zlikviduje vzrůstající vegetaci.
Potenciální zástavba značně negativně ovlivní již zčásti dotčenou vodoteč a Významný krajinný prvek (VKP)
i ze západní  strany.  Vyhodnocení  doporučuje  pozemek  ponechat  stávající  –  nezastavitelné  funkci.  Proti
tomuto doporučení uplatnil podatel svoji námitku s tím, že trvá na vedení pozemku jako stavební parcela.

V rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  na předmětném  pozemku  v souladu  s navrženou
urbanistickou koncepcí vymezena zastavitelná plocha pro bydlení v kategorii SC4 – plochy smíšené obytné
– centrální (součást lokality SC4.23), a to jako součást čtvrťového lokálního centra Horní Proseč. V jižní části
pozemku byly vymezeny zastavitelné plochy kategorie SP2 – plochy bydlení příměstského (lokalita SP2.68).

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily k vymezení zastavitelných lokalit
SC4.23 a SP2. 68 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. Příslušný dotčený orgán k posouzení vlivů na ŽP
se ztotožnil  se stanovisky  dotčených  orgánů  ochrany  přírody  a  krajiny  a  s doporučením  vyplývajícím
z vyhodnocení SEA.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 6. 9. 2011, jejichž závěrem bylo lokality SC4.23 a SP2. 68 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vypustit.
V tomto  smyslu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  které  byly
v zastupitelstvu města schváleny dne 26. 1. 2012 a v jejich duchu byl návrh ÚP upraven. Na předmětném
pozemku byla vymezena nezastavitelná plocha kategorie VZ – veřejná prostranství – zeleň.

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  střetů  s limity  a  hodnotami  území,  které  by  mohly  mít  vliv
na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že pozemek je pod ochranou ZPF (BPEJ 8.50.41 – IV.
třída ochrany). Přesto, že se jedná o půdy podprůměrných produkčních schopností, a to vzhledem k poloze
obce a ke konfiguraci jejího terénu, i přes tuto skutečnost dochází vlivem zástavby u předmětných pozemků
ke snížení ekologické stability území a přírodních hodnot ZPF.

Z pohledu  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o ochraně  přírody  a  krajiny  v platném  znění  se ve východní  části
předmětného pozemku nachází Významný krajinný prvek (VKP) „ze zákona“ – vodní tok a údolní niva, jenž
je definován v § 3, odst. 1, písm. b výše citovaného zákona jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“

Dalším argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území a v lokalitách s lepší dopravní dostupností a vybaveností technickou infrastrukturou.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť vymezením
zastavitelné  plochy  v takto  přírodně  cenném  území  by  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,
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urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů. Námitky jsou navíc směřovány k neměněné části územního plánu Jablonec nad Nisou, neboť ÚP
Jablonec nad Nisou na možném využití pozemků nic nezměnil a vlastník není krácen na svých právech.

31) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. H.

Podání doručené písemně dne 24. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jsem vlastníkem jedné ze stávajících garáží na st.p.č. 3362 a části nádvoří na p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad
Nisou – nesouhlasím s novým dopravním řešením v křížení ulic U Nisy x Vodní.

Odůvodnění námitky: garáž hojně užívám, jelikož je v blízkosti mého bydlení.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 31 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku st.p.č. 3362 v k.ú. Jablonec nad Nisou a stavby
s právem k užívání k pozemku p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Požadavek na přehodnocení dopravního řešení je situován na pozemek st. p.č. 3362 ve vlastnictví podatele
a p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou k němuž má uzavřenu dohodu o zřízení práva osobního užívání.

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.

Pořizovatel zjistil, že 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  vymezení  zastavitelné  plochy  VK.29  podal  vlastník  pozemků námitku  s tím,  že garáž  hojně užívá,
jelikož je v blízkosti jeho bydlení.

K námitce  pořizovatel  konstatuje,  že předmětné  zastavitelné  plochy  VK.29 a  BM4.40  v konceptu  řešení
představovaly 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  námitku  a konstatuje,  že námitce se vyhovuje,  neboť  by
daným  řešením  mohlo  dojít  k nepřiměřenému  střetu  s hygienickými  limity  území  a  k neúměrnému  ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

32) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. K.

Podání doručené písemně dne 22. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Chtěl bych vznést námitku k zařazení mého pozemku č.p. 1586/6 v ulici V Nivách v k.u Jablonec nad Nisou
do skupiny  VZ  –  veřejná  zeleň.  Do budoucna  zvažuji  na tomto  pozemku  postavit  obytný  dům.  V rámci
schvalování nového územního plánu pro Jablonec nad Nisou bych chtěl tímto požádat o vyřazení pozemku
z označení VZ – veřejná zeleň a přeřazení do skupiny BM 2.
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Odůvodnění námitky:

Do budoucna zvažuji na tomto pozemku postavit obytný dům.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 32 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

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

Požadavek na vymezení plochy pro bydlení se nachází na pozemku p.č. 1586/6 v k.u Jablonec nad Nisou,
který  navazuje  na zastavěné území obce a navrhuje  zástavbu v druhotné urbanizační  ose.  Pozemek je
přístupný z plochy bezejmenné větve nezpevněné komunikace, oddělující se z ulice V Nivách a vykazující
vyšší podélný sklon. Západní část pozemku je ovlivněna významným vodním tokem – Novoveský potok.

Platný územní plán města Jablonce nad Nisou vymezuje předmětné pozemky jako plochy nezastavitelné
v kategorii PK – parky, lesoparky – veřejný prostor.

Pořizovatel zjistil, že v konceptu ÚP je pozemek zařazen mezi nezastavitelné plochy kategorie VZ – veřejné
prostranství  –  zeleň.  Proti  tomuto  řešení  podal  námitku  vlastník  pozemků  s tím,  že budoucna  zvažuje
na tomto pozemku postavit obytný dům.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci
bydlení  v dané  lokalitě  s ohledem  na limity  daného  území  a  konstatuje,  že pozemek  p.č.  1586/6  v k.u
Jablonec  nad  Nisou  se nachází  z části  v záplavovém  území  Q100  Novoveský  potok  a  vymezování
zastavitelných ploch v těchto územích je v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR (vymezovat zastavitelné
plochy  v záplavových  územích  a  umisťovat  do nich  veřejnou  infrastrukturu  je  možné  jen  ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech). Výstavba obytného domu není odůvodněným případem.

S ohledem na tuto skutečnost se pořizovatel rozhodl nevyhovět námitce a ponechat pozemek nezastavitelný
v kategorii VZ – veřejné prostranství – zeleň. V tomto duchu byly formulovány Pokyny pro zpracování návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012. Návrh ÚP Jablonec
nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Proti vymezení nezastavitelné plochy kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň podal námitku vlastník
pozemku opakovaně i v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  neboť
vymezením  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  by  mohlo  dojít  k nepřiměřenému  střetu  s limity  území  a
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.  Pořizovatel navíc dodává, že předmětná námitka je
uplatněna vůči neměněné části územního plánu, neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku
nic nezměnil a vlastník není krácen na svých právech.

33) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé E. F. a V. F.

Podání doručené písemně dne 24. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Ve věci připravovaného územního plánu vznášíme námitku ke změně využití pozemků Žitkova 22 na Žižkově
Vrchu v Jablonci nad Nisou viz. níže. V platném územním plánu je místo vymezeno zcela a pouze pro bydlení
v RD venkovského typu.  Koncept územního plánu navrhuje využití  pozemků jako SA2 (plochy smíšených
aktivit), což je plocha určená např. pro hromadné garáže OA a autobusů, vozovny, zábavní parky, autobazary,
čerpací stanice pohonných hmot atd. Navrhujeme, aby rodinné domy v Žitkové ulici byly začleněny do ploch
pro bydlení, jako tomu bylo doposud a jak je tomu např. hned naproti přes ulici.

Odůvodnění námitky:

V žádném případě nesdílíme názor pana urbanisty a tvůrce ÚP, že autobazar, lunapark a vozovna zvýší kvalitu
života v již ustálené zastavěné zóně tradičně využívané pro bydlení. Dost na tom, že nám kolem domu budou
jezdit auta do stavěného nákupního centra v Masné. Nesouhlasíme s navrhovaným územním plánem. Jsme
přesvědčeni, že životní úroveň v místě klesne a dojde k degradací území.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 33 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označil 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.
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Požadavek  na přehodnocení  kategorie  zastavitelných  ploch  je  uplatněn  pro  stabilizovaný  městský  blok
vymezený ulicemi Žítkova, U Srnčího Dolu, Nerudova a Masná.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizované plochy městského
bloku v místní části Žižkův Vrch. Západní část bloku je historicky vymezena pro výrobu a skladování (areál
bývalé „Gewisky“), ve východní části je bloku je čisté bydlení v typické vilové zástavbě.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o zastavitelné plochy kategorie VD – lehká
drobná výroba v západní části bloku a kategorie B2 – plochy bydlení v rodinných domech městského typu.

V rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  v předmětném  bloku  vymezena  stabilizovaná  plocha
kategorie SA – plochy smíšených aktivit, která připouštěla např. hromadné garáže OA a autobusů, vozovny,
zábavní parky, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot atd. Proti tomuto řešení podal vlastník pozemků
námitku s argumentací, že tyto činnosti nezvýší kvalitu života v již ustálené zastavěné zóně tradičně využívané
pro bydlení.

Pořizovatel  k typu  ploch  kategorie  SA uvádí  následující:  jedná  se o specifická  území,  z velké  části  již
stabilizovaná, kde je historicky promíšená širší škála funkci, pro které se obvykle neslučuji, ale které vedle
sebe  mohou  existovat  při zachováni  kvality  prostředí,  zejména  bydlení  a  výroba;  pro  tento  typ  plochy
se záměrně  nestanovuje  hlavni  využití;  pro  rozvoj  území  tyto  plochy  představuji  potenciál využitelný
v souladu s budoucími trendy a aktuálními potřebami uživatelů území, zároveň též umožňuji využiti aktuálně
nevyužívaných zejména průmyslových areálů pro jiné  funkce;  v rámci  těchto  ploch je  nutno zachovávat
kvalitu prostředí a pohodu bydlení.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že pokud  podatelé  námitky
vyjadřují obavu z narušení stávající pohody bydlení v dané lokalitě, bude námitce vyhověno tím, že dojde
k transformaci  stabilizovaného  bloku  do ploch  kategorie  SM  –  plochy  smíšené  městské,  které  soubor
činností viz výše mají nikoliv přípustný, ale podmíněně přípustný za     podmínky:  
▪ pokud jsou slučitelné s bydlením a funkci plochy a nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel
▪ pokud bude  prokázána  přiměřenost  dopadů záměru  ve vztahu k přípustnému využiti  vymezené

plochy z hlediska:
▪ významu v širším území
▪ narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
▪ zátěže území – kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu
▪ vyvolaných omezeni ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Tímto způsobem dojde v rámci územního řízení k prokázání akceptovatelnosti záměru z pohledu následných
dopadů na dané území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se tímto vyhovuje, a
dané řešení  by  mělo eliminovat  střety  s limity  území  a  neúměrné ovlivnění  přírodních,  urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

34) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: O. F. – Cadero a.s.

Podání doručené e – mailem dne 22. srpna 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou, včetně doplňku námitky
ze dne 30. 8. 2011 doručené e – mailem

Text námitky:

1. jakožto vlastník níže uvedených pozemků vznášíme tyto námitky ke konceptu nového územního plánu,
který je zveřejněn na webových stránkách města Jablonce nad Nisou:

pozemky zařazené do kategorie SP1, příp. SP2
1.A pozemky p.č. 125/1, 88/1 v k.ú. Lukášov
1.B pozemky p.č. 516/1, 517, 518/1, 772/2, 774, 1104/5, 1603, 1719/3 v k.ú. Proseč nad Nisou
1.C pozemky p.č. 720, 742 v.k.ú. Vrkoslavice
1.D pozemky p.č. 862/2 v.k.ú. Jablonecké Paseky

Odůvodnění námitky: vzhledem k limitům zástavby, zejména velikosti stavebního pozemku min. 1500 m2,
resp. 1 200 m2 se tyto pozemky stávají prakticky nevyužitelnými, neboť při dnešních cenách pozemků je
naprosto nereálné prodávat pozemky pro rodinné domy větší než cca 1000 m2. Navržený koncept tak počítá
s „vesnickým" typem zástavby, která ale není běžná ani u dnes již postavených nových RD např. na území
Proseče. Domníváme se, že právě tyto pozemky jsou vhodné pro výstavbu solitérních rodinných domů pro
střední  vrstvu  obyvatelstva,  a  proto  žádáme  o změnu  limitů  zástavby,  např.  přeřazením  těchto  našich
pozemků do kategorie BM.

2. jakožto vlastník níže uvedených pozemků vznášíme tyto připomínku ke konceptu nového územního plánu,
který je zveřejněn na webových stránkách města Jablonce nad Nisou:
2.A pozemky p.č. 568/4 v.k.ú. Proseč nad Nisou
2.B pozemky p.č. 93/1 v.k.ú. Kokonín.
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Odůvodnění námitky: uvedené pozemky jsou v návrhu vedeny jako lesní plocha. Nejedná se však o lesní
plochu,  ale  o nelesní  plochu  navazující  na současnou  zástavbu.  Žádáme proto  o její  zařazení  do ploch
zastavitelných. Okolní pozemky v Proseči nad Nisou jsou ve vlastnictví Města Jablonce nad Nisou a jsou
také vhodné pro zástavbu.

Doplněk textu námitky zaslaný e – mailem dne 30. 8. 2011:

3. nesouhlasíme s vyhodnocením vlivu konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území v k.ú.
Proseč nad Nisou u námi dotčených (vlastněných) pozemků:
3.A p.č. 1603 v k.ú. Proseč nad Nisou
3.B p.č. 1104/5 a 1719/3 v k.ú. Proseč nad Nisou

Odůvodnění námitky: jedná se o pozemky, které přímo navazují na plánovanou výstavbu v této lokalitě.

Návrh rozhodnutí:

Námitce č. 34 – 1 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 34 – 1 B se nevyhovuje.

Námitce č. 34 – 1 C se vyhovuje částečně.

Námitce č. 34 – 1 D se nevyhovuje.

Námitce č. 34 – 1 E se vyhovuje částečně.

Námitce č. 34 – 1 F se nevyhovuje.

Námitce č. 34 – 2 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 34 – 2 B se nevyhovuje.

Námitce č. 34 – 3 A se vyhovuje.

Námitce č. 34 – 3 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

1 A – pozemek p.č. 125/1 v k.ú. Lukášov (lokalita SP2.38 / BP1.38).

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím  pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního  rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Požadavek na přehodnocení podmínek prostorového uspořádání ploch kategorie SP2, včetně požadavku
na přeřazení  těchto  ploch do kategorie  BM je  uplatněn pro  pozemek p.č.  125/1  v k.ú.  Lukášov  (lokalita
SP2.38).

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o plochy luk a pastvin na poměrně
strmém severním svahu Prosečského hřebene v místní části Lukášov.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o nezastavitelné plochy kategorie louky a
pastviny.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl předmětný pozemek vymezen na základě
žádosti  původních vlastníků pozemků jako zastavitelná plocha kategorie SP2 – součást  lokality  SP2.38.
Podmínky prostorového uspořádání  vyžadovaly min.  vel.  pozemků 1200 m2.  Proti  tomuto řešení  uplatnil
podatel svoji námitku, kterou navíc doplnil o požadavek na přeřazení předmětných ploch do kategorie BM.

K námitce  podatele  pořizovatel  konstatuje,  že problematika  podmínek  prostorového  uspořádání  ploch
kategorie SP1 a SP2 byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 7. 12.
2011,  neboť  požadavek  na úpravu  minimálních  limitů  pozemků  vznesl  v rámci  veřejného  projednání
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou i Stavební úřad při MěÚ Jablonec nad Nisou v rámci svého vyjádření č.j.
84320/2011 ze dne 31. 8. 2011. Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města se po projednání dané
problematiky přiklonil k ponechání podmínek prostorového uspořádání v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

V duchu výše citovaných skutečností a na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou připravil  pořizovatel  návrh  Pokynů pro  zpracování  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou,
ve kterých  bylo  mimo  jiné  pod  bodem  2.3.43  zpracovateli  uloženo  uplatnit  v návrhu  ÚP  podmínky
prostorového uspořádání s tím, že dojde k jejich upřesnění. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2012.

Na mimořádném jednání  Výboru pro územní plánování  a  strategii  rozvoje města dne 28.  5.  2012 došlo
k opakovanému projednání problematiky podmínek prostorového uspořádání (velikosti IZP, IOZ a minimální
limity velikosti pozemků). Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města doporučil zpracovateli ÚP
Jablonec nad Nisou, aby v rámci pokynu č. 2.3.43. upravil podmínky prostorového uspořádání ve smyslu
snížení hodnoty minimální velikosti pozemků v kategorii SP (SP1 – 1100 m2, SP2 – 1000 m2 a SP3 – 900 m2)
včetně ponechání původního znění textu definice IZP (usnesení č.8/2012). V daném rozsahu byl návrh ÚP
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Jablonec nad Nisou upraven.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se vyhovuje  požadavku
podatele námitky částečně, a to tak, že bylo nejprve vyhověno požadavku na úpravu limitu min. velikosti
pozemku zastavitelné plochy kategorie SP2, který byl snížen z 1200 m2 na 1000 m2.  Pořizovatel dodává,
že předmětné plochy byly v procesu pořizování přejmenovány na plochy BP2 – plochy bydlení příměstského.
Požadavku námitky na přeřazení pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Lukášov (lokalita SP2.38) z ploch kategorie SP2
do kategorie BM nebylo možno vyhovět, a to s ohledem na lokalizaci daných ploch v okrajových částech
města, kdy i platný územní plán zařazuje navazující zastavitelné plochy včetně ploch stabilizovaného území
do kategorie  BV  –  bydlení  venkovského  typu.  V tomto  případě  se pořizovatel  domnívá,  že zachování
kontinuity  s platným  územním  plánem  města  zajistí,  že nedojde  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů. Přesvědčení pořizovatele potvrdily i následné kroky, kdy v  průběhu pořizování ÚP Jablonec nad
Nisou došlo k rekvalifikaci ploch kategorie SP2 – plochy smíšené obytné – příměstské do ploch kategorie
BP2  –  plochy  bydlení  –  příměstské.  Dále  byl  rozvoj  na zastavitelné  lokalitě  podmíněn  zpracování
regulačního plánu – lokalita se stala součástí RP 2 „Nový Lukášov“ a na základě požadavku orgánu ochrany
přírody a krajiny Oddělení ŽP a památkové péče MMJN došlo ke snížení  max. podlažnosti  na 1 N.P.  +
obytné podkroví,  tzn.,  že předmětný pozemek  je součástí  lokality  BP1.38 a vztahují  se na něj  podmínky
prostorového uspořádán ploch kategorie BP1.

1 B – pozemky p.č. 88/1 v k.ú. Lukášov (lokalita SP2.39)

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Požadavek na přehodnocení podmínek prostorového uspořádání ploch kategorie SP2, včetně požadavku
na přeřazení  těchto  ploch  do kategorie  BM  je  uplatněn  pro  pozemky  p.č.  88/1  v k.ú.  Lukášov  (lokalita
SP2.39)

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o plochy luk a pastvin na poměrně
strmém severním svahu Prosečského hřebene v místní části Lukášov. V případě předmětného pozemku p.č.
88/1 v k.ú. Lukášov se jedná o plochu s vlhčí vegetací a drobnou vodotečí.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl předmětný pozemek vymezen na základě
žádosti  původních vlastníků pozemků jako zastavitelná plocha kategorie SP2 – součást lokality  SP2.39.
Podmínky prostorového uspořádání vyžadovaly min. vel.  pozemků 1200 m2.  Proti  tomuto řešení uplatnil
podatel svoji námitku, kterou navíc doplnil o požadavek na přeřazení předmětných ploch do kategorie BM.

V rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily  k vymezení zastavitelné plochy
SP2.39 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,  požadavek  na dohodnutí  zastavitelných  ploch  vyjádřil  v témže
koordinovaném  stanovisku  i orgán  ochrany  ZPF.  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný rozvoj území (Ekobau/2011) doporučilo ponechat lokalitu  SP2.39 jako území nezastavitelné
ve funkci louky.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel  dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 6.  9.  2011 a 5.  12.  2011, jejichž závěrem bylo lokalitu  SP2.39 z konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
vypustit. S tímto názorem se ztotožnil i pořizovatel, neboť se jednalo o nejcennější část lučních společenstev
  na okraji lesa pod Prosečským hřebenem. V této lokalitě byl zjištěn výskyt zákonem chráněného druhu
vemeníku zelenavého,  jehož trvalá  existence na dané ploše není  s navrhovaným využitím pro  zástavbu
slučitelná.

Problematika  podmínek  prostorového  uspořádání  ploch  kategorie  SP1  a  SP2  byla  sice  projednána
ve výborech pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 7. 12. 2011 a 28. 5. 2012, ale s ohledem
na vypuštění lokality SP2.39 je požadavek podatele námitky bezpředmětný.

V duchu výše citovaných skutečností a na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou připravil pořizovatel návrh Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které
byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, jelikož
úprava min. limitu velikosti pozemku je bezpředmětná, protože zastavitelná lokalita SP2.39 byla v návrhu
vypuštěna. Pořizovatel se domnívá, že ponecháním zastavitelné plochy SP2.39 v návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou  by  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.
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Dále  pořizovatel  uvádí,  že se nevyhovuje  ani  té  části  námitky,  ve které  se požaduje  přeřazení  plochy
kategorie SP2 do kategorie BM, protože zastavitelná lokalita SP2.39 byla v návrhu vypuštěna.

1 C – pozemky p.č. 516/1, 517, 518/1, 1603 v k.ú. Proseč nad Nisou (lokality SP2.45 a SP2.82 / BP2.45 a
BP2.82.)

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím  pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního  rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Požadavek na přehodnocení podmínek prostorového uspořádání ploch kategorie SP2, včetně požadavku
na přeřazení  těchto ploch do kategorie BM je uplatněn pro pozemky p.č.  516/1,  517, 518/1,  1603 v k.ú.
Proseč nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o plochy luk a pastvin v okrajových
částech místní části Horní Proseč, které představují přechod zastavěného území do volné krajiny.
▪ pozemky p.č. 516/1, 517 a 518/1 v k.ú. Proseč nad Nisou představují mírný západní svah, porostlý

lučními společenstvy, navazující  přes ulici  Horní na zastavěné území místní části  Horní Proseč.
Na pozemku p.č.  516/1 v k.ú.  Proseč nad Nisou je  okrajově trasováno nadzemního vedení  VN
35 kV.

▪ pozemek p.č 1603 v k.ú. Proseč nad Nisou představuje mírný jihozápadní svah, porostlý lučními
společenstvy, navazující na zastavěné území místní části Horní Proseč. Na pozemku je trasováno
nadzemního vedení VN 35 kV.

Pořizovatel  zjisti,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byly  předmětné  pozemky  vymezeny
na základě žádosti původních vlastníků pozemků jako zastavitelné plochy kategorie SP2 – lokality SP2.45
(pozemek p.č. 1603 – část v k.ú. Proseč nad Nisou) a SP2.82 (pozemky p.č. 516/1 – část, 517, 518/1 v k.ú.
Proseč nad Nisou). Podmínky prostorového uspořádání vyžadovaly u této kategorie ploch min. vel. pozemků
1200  m2.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  svoji  námitku,  kterou  doplnil  o požadavek  na přeřazení
předmětných ploch do kategorie BM.

K námitce  podatele  pořizovatel  konstatuje,  že problematika  podmínek  prostorového  uspořádání  ploch
kategorie SP1 a SP2 byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 7. 12.
2011,  neboť  požadavek  na úpravu  minimálních  limitů  pozemků  vznesl  v rámci  veřejného  projednání
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou i Stavební úřad při MěÚ Jablonec nad Nisou v rámci svého vyjádření č.j.
84320/2011 ze dne 31. 8. 2011. Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města se po projednání dané
problematiky přiklonil k ponechání podmínek prostorového uspořádání v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

V duchu výše citovaných skutečností a na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou připravil  pořizovatel  návrh  Pokynů pro  zpracování  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou,
ve kterých  bylo  mimo  jiné  pod  bodem  2.3.43  zpracovateli  uloženo  uplatnit  v návrhu  ÚP  podmínky
prostorového uspořádání s tím, že dojde k jejich upřesnění. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2012.

Na mimořádném jednání  Výboru pro územní plánování  a  strategii  rozvoje města dne 28.  5.  2012 došlo
k opakovanému projednání problematiky podmínek prostorového uspořádání (velikosti IZP, IOZ a minimální
limity velikosti pozemků). Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města doporučil zpracovateli ÚP
Jablonec nad Nisou, aby v rámci pokynu č. 2.3.43. upravil podmínky prostorového uspořádání ve smyslu
snížení hodnoty minimální velikosti pozemků v kategorii SP (SP1 – 1100 m2, SP2 – 1000 m2 a SP3 – 900 m2)
včetně ponechání původního znění textu definice IZP (usnesení č.8/2012). V daném rozsahu byl návrh ÚP
Jablonec nad Nisou upraven.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje částečně, a to
tak,  že bylo vyhověno požadavku podatele námitky na úpravu limitu min.  velikosti  pozemku zastavitelné
plochy kategorie SP2, který byl snížen z 1200 m2 na 1000 m2. Pořizovatel dodává, že předmětné plochy byly
v procesu pořizování přejmenovány na plochy BP2 – plochy bydlení příměstského. Požadavku na přeřazení
pozemku p.č. 1603 – část v k.ú. Proseč nad Nisou (lokalita SP2.45) a pozemků p.č. 516/1 – část, 517, 518/1
v k.ú. Proseč nad Nisou (lokalita SP2.82) z ploch kategorie SP2 do kategorie BM nebylo možno vyhovět, a to
s ohledem  na lokalizaci  daných  ploch  v okrajových  částech  města,  kdy  i platný  územní  plán  zařazuje
navazující zastavitelné plochy včetně ploch stabilizovaného území do kategorie BV – bydlení venkovského
typu. V tomto případě se pořizovatel domnívá, že zachování kontinuity s platným územním plánem města
zajistí,  že nedojde  k neúměrnému ovlivnění  přírodních,  urbanistických a  architektonických hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. V  průběhu pořizování ÚP Jablonec nad
Nisou došlo k rekvalifikaci lokalit SP2.45 a SP2.82 na BP2.45 a BP2.82.
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1 D – pozemky p.č. 772/2, 774, 1104/5, 1719/3 v k.ú. Proseč nad Nisou.

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Požadavek  na přehodnocení  podmínek  prostorového  uspořádání  ploch  kategorie  SP1  a  SP2,  včetně
požadavku na přeřazení těchto ploch do kategorie BM je uplatněn pro pozemky p.č. 772/2, 774, 1104/5,
1719/3 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o plochy luk a pastvin v okrajových
částech místní části Horní Proseč, které představují přechod zastavěného území do volné krajiny.
▪ pozemky p.č. 772/2 a 774 v k.ú. Proseč nad Nisou představují mírný západní svah, porostlý lučními

společenstvy, lemovaný alejí mohutných exemplářů dubů a javorů a nacházející se mezi stávající
úvozovou cestou a lesním komplexem mimo zastavěné území obce

▪ pozemky p.č 1104/5 a 1719/3 v k.ú. Proseč nad Nisou představují mírný západní svah intenzivně
obhospodařované  zemědělské  plochy,  mimo  zastavěné  území  obce.  Pozemky  kříží  trasa
nadzemního vedení VN 35 kV.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byly  předmětné  pozemky  vymezeny
na základě žádosti původních vlastníků pozemků jako zastavitelné plochy kategorie SP1 a SP2 – lokality
SP1.41 a SP2.87. Podmínky prostorového uspořádání vyžadovaly min. vel. pozemků ploch SP1 – 1500 m2 a
SP2 – 1200 m2. Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji námitku, kterou doplnil o požadavek na přeřazení
předmětných ploch do kategorie BM.

V rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil  k vymezení zastavitelných ploch
SP1.41  a  SP2.87  negativní  stanovisko  příslušný  dotčený  orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  –  OŽP MěÚ
Jablonec nad Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011, k zastavitelné ploše SP1.41 příslušný
dotčený  orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  KÚLK  v rámci  koordinovaného  stanoviska  č.j.  OÚPSŘ
155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011, požadavek na dohodnutí  rozsahu zastavitelné plochy vyjádřil  v rámci
koordinovaného  stanoviska  i orgán  ochrany  ZPF.  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný rozvoj území (Ekobau/2011) doporučilo ponechat lokality SP1.41 a SP2.87 ke stávající funkci
jako  nezastavitelné.  Orgán  příslušný  k posuzování  vlivů  na ŽP požadoval  v rámci  svého  stanoviska  č.j.
KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011 vypuštění zastavitelné plochy SP1.41 a v krajním případě tolerovat
zastavitelnou plochu SP2.87 za předpokladu udělení souhlasu z ochranného pásma lesa.

S ohledem na tyto skutečnosti uspořádal pořizovatel dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány dne
6. 9. 2011, jehož závěrem bylo lokalitu SP1.41 vypustit v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. S tímto názorem
se ztotožnil i pořizovatel, neboť v případě lokality SP1.41 se zasahuje do biotopu chřástala polního a křepelky
polní, oba druhy jsou zákonem chráněny v kategorii silně ohrožený druh. Tyto druhy potřebuji ke svému životu
rozsáhlé plochy luk. Pozemky se navíc nacházejí ve vizuálně exponované poloze. Případnou zástavbou by
došlo k zásadní změně struktury krajiny a sídla. Pořizovatel dále dodává, že vymezením zastavitelné plochy
SP1.41 by došlo k dotčení nejkvalitnějších půd I. třídy ochrany. V případě západní části lokality SP2.87, kterou
požadoval vypustit orgán ochrany přírody a krajiny – OŽP MěÚ Jablonec nad Nisou, opírá pořizovatel své
rozhodnutí  na redukci  ploch  o skutečnost,  že je  jednak  zasahováno  do ochranného  pásma  lesa,  dále
že zastavěním lokality vymizí biotop pro druhy vázané na luční společenstva a lokalita je tak úzká, že by při
zástavbě hrozilo narušení kořenových systémů vzrostlých dubů a javorů.

Problematika  podmínek  prostorového  uspořádání  ploch  kategorie  SP1  a  SP2  byla  sice  projednána
ve výborech pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 7. 12. 2011 a 28. 5. 2012, ale s ohledem
na vypuštění lokality SP1.41 a k úpravě velikosti lokality SP2.87 na rozsah platného ÚP města Jablonec nad
Nisou, včetně vymezení nezastavitelných ploch kategorie ZP – plochy zemědělské (lokalita SP1.41) a SK –
plochy  smíšené  krajinné  (západní  část  původní  lokality  SP2.87)  je  požadavek  podatele  námitky
bezpředmětný.

V duchu výše citovaných skutečností a na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou připravil pořizovatel návrh Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které
byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, jelikož
úprava max. limitu velikosti pozemku je bezpředmětná, protože zastavitelná lokalita SP1.41 byla v návrhu
zcela  vypuštěna,  včetně  té  části  lokality  SP2.87,  do které  byly  zařazeny  pozemky  podatele  námitky.
Pořizovatel se domnívá, že ponecháním zastavitelné plochy SP1. 41 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a
západní  části  původní  plochy SP2.87 by došlo jednak ke střetu s limity  daného území a k neúměrnému
ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle
zvláštních právních předpisů.
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Dále  pořizovatel  uvádí,  že se nevyhovuje  ani  té  části  námitky,  ve které  se požaduje  přeřazení  ploch
kategorie  SP1 a SP2 do kategorie  BM,  protože zastavitelná  lokalita  SP1.41 a část  lokality  SP2.87 byly
v návrhu vypuštěny.

1 E – pozemky p.č. 720, 742 v.k.ú. Vrkoslavice (lokalita SP1.92/BP1.92)

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím  pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního  rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Požadavek na přehodnocení podmínek prostorového uspořádání ploch kategorie SP1, včetně požadavku
na přeřazení těchto ploch do kategorie BM je uplatněn pro pozemky p.č. 720, 742 v.k.ú. Vrkoslavice

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o plochy  luk  v okrajové  části
Vrkoslavic v lokalitě Větrný vrch, které představují přechod zastavěného území do volné krajiny.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o rezervní plochy kategorie B1 – bydlení
v rodinných domech městského typu a částečně o nezastavitelné plochy kategorie louky a pastviny.

V rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly předmětné pozemky vymezeny na základě žádosti původních
vlastníků  pozemků  jako  zastavitelné  plochy  kategorie  SP1  –  součást  lokality  SP1.92.  Podmínky
prostorového uspořádání vyžadovaly min. vel. pozemků ploch SP1 – 1500 m2. Proti tomuto řešení uplatnil
podatel svoji námitku, kterou doplnil o požadavek na přeřazení předmětných ploch do kategorie BM.

K námitce  podatele  pořizovatel  konstatuje,  že problematika  podmínek  prostorového  uspořádání  ploch
kategorie SP1 a SP2 byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 7. 12.
2011,  neboť  požadavek  na úpravu  minimálních  limitů  pozemků  vznesl  v rámci  veřejného  projednání
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou i Stavební úřad při MěÚ Jablonec nad Nisou v rámci svého vyjádření č.j.
84320/2011 ze dne 31. 8. 2011. Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města se po projednání dané
problematiky přiklonil k ponechání podmínek prostorového uspořádání v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

V duchu výše citovaných skutečností a na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou připravil  pořizovatel  návrh  Pokynů pro  zpracování  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou,
ve kterých  bylo  mimo  jiné  pod  bodem  2.3.43  zpracovateli  uloženo  uplatnit  v návrhu  ÚP  podmínky
prostorového uspořádání s tím, že dojde k jejich upřesnění. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2012.

Na mimořádném jednání  Výboru pro územní plánování  a  strategii  rozvoje města dne 28.  5.  2012 došlo
k opakovanému projednání problematiky podmínek prostorového uspořádání (velikosti IZP, IOZ a minimální
limity velikosti pozemků). Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města doporučil zpracovateli ÚP
Jablonec nad Nisou, aby v rámci pokynu č. 2.3.43. upravil podmínky prostorového uspořádání ve smyslu
snížení hodnoty minimální velikosti pozemků v kategorii SP (SP1 – 1100 m2, SP2 – 1000 m2 a SP3 – 900 m2)
včetně ponechání původního znění textu definice IZP (usnesení č.8/2012). V daném rozsahu byl návrh ÚP
Jablonec nad Nisou upraven.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje částečně, a to
tak, že bylo vyhověno požadavku na úpravu limitu min. velikosti pozemku zastavitelných ploch kategorie SP1,
který byl snížen z hodnoty 1500 m2 na 1100 m2. Požadavku na přeřazení předmětné lokality z plochy kategorie
SP1 do kategorie BM nebylo možno vyhovět, a to s ohledem na lokalizaci dané plochy v okrajové části města.
Platný územní plán města Jablonce nad Nisou sice zařazuje předmětné rezervní plochy do kategorie B1 –
bydlení v RD městského typu, ale jedná se o typ blížící se bydlení venkovskému, a to přípustnou podlažností
a typem rozvolněnosti zástavby. V tomto případě se pořizovatel domnívá, že zachování kontinuity s platným
územním  plánem  města  zajistí,  že nedojde  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Přesvědčení
pořizovatele potvrdily i následné kroky, kdy v  průběhu pořizování ÚP Jablonec nad Nisou došlo k rekvalifikaci
ploch kategorie  SP2  –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské do ploch kategorie  BP2 –  plochy  bydlení  –
příměstské  (součást  lokality  BP1.92).  Dále  byl  rozvoj  na zastavitelné  lokalitě  podmíněn  zpracování
regulačního plánu – lokalita se stala součástí RP 3 „Větrný Vrch“.

1 F – pozemek p.č. 862/2 v.k.ú. Jablonecké Paseky.

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím  pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního  rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Požadavek na přehodnocení podmínek prostorového uspořádání ploch kategorie SP1, včetně požadavku
na přeřazení těchto ploch do kategorie BM je uplatněn pro pozemek p.č. 862/2 v.k.ú. Jablonecké Paseky.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o plochu svažité louky v okrajové
části Jabloneckých Pasek, v dotyku se železniční tratí Jablonec nad Nisou – Tanvald.

V platném územním plánu  města  Jablonce  nad Nisou  se jedná  o nezastavitelné  plochy  kategorie  PL –
izolační  zeleň a kategorie louky a pastviny,  dále se jedná o zastavitelné plochy kategorie SN – přírodní
stadiony.

V rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl předmětný pozemek vymezen na základě žádosti původního
vlastníka  pozemků  jako  zastavitelná  plocha  kategorie  SP1  –  lokalita  SP1.5.  Podmínky  prostorového
uspořádání vyžadovaly min. vel. pozemků ploch SP1 – 1500 m2. Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji
námitku, kterou doplnil o požadavek na přeřazení předmětných ploch do kategorie BM.

V rámci  veřejného projednání  konceptu  ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil  k vymezení  zastavitelné  plochy
SP1.5 negativní stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – OŽP MěÚ Jablonec nad
Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011, ve kterém požaduje vymezit zastavitelnou plochu pro
bydlení  v rozsahu platného územního plánu Jablonec nad Nisou,  tzn.  mimo pozemek podatele námitky.
S tímto  názorem  se ztotožnil  i pořizovatel,  neboť  posoudil  lokalitu  i z pohledu  limitů  daného  území  a
konstatuje,  že pozemek ve vlastnictví  podatele  se nachází  v ochranném pásmu železnice,  kde by funkci
bydlení ovlivňovaly negativní dopady z provozu železnice. Dále je pozemek pod ochranou ZPF a je mimo
dosah technické infrastruktury.

Problematika  podmínek  prostorového  uspořádání  ploch  kategorie  SP1  a  SP2  byla  sice  projednána
ve výborech pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 7. 12. 2011 a 28. 5. 2012, ale s ohledem
na vypuštění té části  lokality  SP1.5, která se týká pozemků ve vlastnictví  podatele námitky je  požadavek
podatele námitky bezpředmětný.

V duchu výše citovaných skutečností a na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou připravil pořizovatel návrh Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které
byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, jelikož
úprava max. limitu velikosti pozemku je bezpředmětná, protože část zastavitelné lokality SP1.5 do které byly
zařazeny  pozemky  podatele  námitky  byla  v návrhu  vypuštěna.  Pořizovatel  se domnívá,  že ponecháním
zastavitelné plochy SP1. 5 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou by došlo jednak ke střetu s hygienickými limity
daného  území  a  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

Dále  pořizovatel  uvádí,  že se nevyhovuje  ani  té  části  námitky,  ve které  se požaduje  přeřazení  ploch
kategorie SP1 do kategorie BM, protože zastavitelná lokalita SP1.5 byla v návrhu vypuštěna.

2 A – pozemek p.č. 568/4 v k.ú. Proseč nad Nisou (lokalita LP.5)

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Požadavek na přehodnocení kategorie pozemku z ploch lesních, včetně požadavku na zařazení pozemku
do ploch zastavitelných je uplatněn na pozemek p.č. 568/4 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná o plochu louky v okrajové části
Proseče nad Nisou, která ve své severovýchodní části navazuje na lesní porost. Pozemek v současné době
není přístupný ani po nezpevněné cestě, v dosahu není využitelná technická infrastruktura.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako
součást  návrhové  nezastavitelné  plochy  LP.5  –  lesní  plocha  charakteru  obnovného  prvku  v místech
pohledově  krajinných  dominant  se snahou  o ochranu  krajinného  rázu  před  necitlivými  umělými  zásahy
do pohledových horizontů. K tomuto řešení uplatnil vlastník pozemku námitku s tím, že se nejedná o lesní
plochu,  ale  o nelesní  plochu  navazující  na současnou  zástavbu.  Žádá  proto  o její  zařazení  do ploch
zastavitelných, neboť okolní pozemky v Proseči nad Nisou jsou ve vlastnictví Města Jablonce nad Nisou a
jsou také vhodné pro zástavbu.

V průběhu veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil k vymezení nezastavitelné plochy
LP.5 negativní stanovisko odbor ŽP a zemědělství KÚLK, jako příslušný dotčený orgán ochrany přírody a
krajiny, a to v rámci koordinovaného stanoviska č.j. OÚPSŘ 155/2010/OUP ze 23. 8. 2011 s požadavkem
ponechat ve stávajícím funkčním zařazení – louka.  Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
na udržitelný rozvoj území (Ekobau/2011) doporučuje plochu PL.5 ponechat též ve funkci louky, případně
vymezit jako plochu zastavitelnou místo jiné luční plochy.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel  dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 6. 9.  2011, jejichž závěrem bylo lokalitu LP.5 v návrhu ÚP vypustit  a rozvoj bydlení prověřit  v rámci
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projednávacího procesu, ale v rozsahu platného územního plánu města Jablonce nad Nisou, což znamená
mimo pozemek podatele námitky.

S názorem na vymezení zastavitelné plochy v rozsahu platného ÚP města Jablonec nad Nisou se ztotožnil
i pořizovatel  a  to  na základě  posouzení  dané  lokality  z pohledu  limitů  daného  území,  kdy  zjistil,
že na pozemek p.č. 568/4 v k.ú. Proseč nad Nisou zasahuje ochranné pásmo lesa.

V duchu výše citovaných skutečností a na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou připravil  pořizovatel  návrh  Pokynů pro  zpracování  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou,
ve kterých byla lokalita LP.5 vypuštěna s pokynem vymezit na ní zastavitelnou plochu pro bydlení v rozsahu
platného ÚP města Jablonec nad Nisou. Zbylá plocha byla vymezena jako nezastavitelná v kategorii SK –
plochy smíšené krajinné. Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byly zastupitelstvem města
schváleny dne 26. 1. 2012. V tomto duchu byl návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a posoudil limity daného území a konstatuje,
že se námitce  vyhovuje  částečně,  a  to  tak,  že se sice  vyhovuje  požadavku  na vypuštění  nezastavitelné
plochy kategorie LP.5 z návrhu řešení, ale není vyhověno požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro
bydlení. Své rozhodnutí opírá o závěr dohodovacího jednání, kdy bylo odsouhlaseno vymezit zastavitelnou
plochu pro bydlení v rozsahu platného ÚP města nad Nisou s tím, že dojde k zachování kontinuity s platnou
územně plánovací dokumentací. Dalším faktorem pro toto rozhodnutí je akceptace limitu ochranného pásma
lesa, které zasahuje na pozemek podatele námitky.

K argumentu  podatele  námitky,  že pozemky  navazují  na současnou  zástavbu,  a  proto  podatel  žádá
o zařazení pozemku do ploch zastavitelných pořizovatel uvádí, že prověřil dostupnými grafickými prostředky
vzdálenost  současné  hranice  zastavěného  území  od nejbližší  hrany  předmětného  pozemku  a  zjistil,
že se jedná o cca 25 m nezastavěných ploch.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje
pouze částečně, a to tak, že se vyhovuje požadavku nezařadit  pozemek do ploch kategorie LP – plochy
lesní,  ale  není  vyhověno  požadavku  na vymezení  zastavitelné  plochy,  určené  k budoucí  zástavbě.
Pořizovatel  je  přesvědčen,  že vymezením  zastavitelné  plochy  by  došlo  ke střetu  s limity  území  a
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. S ohledem na výše citované skutečnosti se podateli
námitky vyhovuje částečně.

2 B – pozemek p.č. 93/1 v k.ú. Kokonín.

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím  pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního  rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Požadavek na přehodnocení kategorie pozemku z ploch lesních, včetně požadavku na zařazení pozemku
do ploch zastavitelných je uplatněno na pozemek p.č. 93/1 v k.ú. Kokonín.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o plochu louky v přechodové fázi
mezi lesem a lučními společenstvy v okrajové části Vrkoslavic, která ve své severní a severozápadní části
navazuje na lesní  porost  Horní  Dobré Vody.  Pozemek je přístupný po nezpevněné cestě,  v dosahu není
využitelná technická infrastruktura. Napříč pozemkem je trasováno nadzemní vedení  VN 35 kV, v centru
pozemku je umístěn nosný prvek – ocelový stožár .

V rámci  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl  předmětný pozemek  vymezen jako nezastavitelná plocha
kategorie ZP – plocha zemědělská. K tomuto řešení uplatnil vlastník pozemku námitku s tím, že uvedený
pozemek  je  v návrhu  ÚP veden  jako  lesní  plocha,  že se nejedná  o lesní  plochu,  ale  o nelesní  plochu
navazující na současnou zástavbu.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že podatel  ve své  námitce
upozorňuje na nesprávnost v zařazení předmětného pozemku, a to jako lesní plocha. Toto tvrzení se však
nezakládá  na pravdě,  neboť  koncept  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  zařazuje  předmětný  pozemek  do ploch
nezastavitelných kategorie ZP – plocha zemědělská.  Dalším požadavkem námitky  je  zařazení  pozemku
do ploch zastavitelných pro bydlení. K tomuto požadavku pořizovatel dodává, že vyhodnotil daný pozemek
nejprve z pohledu krajinného rázu a je přesvědčen, že plocha není vhodná k zastavění zejména s ohledem
na exponovaný prostor v hřebenové poloze, který vytváří krajinný rámec nezastavěné krajiny Jablonce nad
Nisou na části  jižního okraje města.  Prostor  má význam i jako významný vyhlídkový bod směrem na jih
na Maloskalsko.

Dále  pořizovatel  hodnotil  záměr  z pohledu  limitů  daného  území  a  konstatuje,  že na pozemek  zasahuje
ze dvou  stran  ochranné  pásmo  lesa,  dále  je  jím  trasováno  nadzemní  vedení  VN  35  kV  s ochranným
pásmem,  a  proto  nelze  požadavku  na vymezení  zastavitelných  ploch  vyhovět.  Navíc  je  pozemek  pod
ochranou  ZPF  (BPEJ  83424/III.  třída  ochrany).  Přesto,  že se jedná  o půdy  průměrných  produkčních
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schopností, a to vzhledem k poloze obce a ke konfiguraci jejího terénu, i přes tuto skutečnost dochází vlivem
zástavby u předmětných pozemků ke snížení ekologické stability území a přírodních hodnot ZPF.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že podateli  nebude vyhověno,
neboť posoudil lokalitu z pohledu krajinného rázu a limitů daného území, kterými jsou ochranné pásmo lesa,
trasa TI a ochrana ZPF. Pozemek nenavazuje na zastavěné území obce a navíc se nachází v pohledově
exponované poloze – jeho zástavou by došlo k neúměrnému střetu s limity území a k ovlivnění přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

3 A – pozemek p.č. 1603 v k.ú. Proseč nad Nisou (lokalita SP2.45/BP2.45)

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Nesouhlas s vyhodnocením vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území je uplatněn
u pozemku p.č. 1603 v k.ú. Proseč nad Nisou s odůvodnění, že se jedná o pozemky, které přímo navazují
na plánovanou výstavbu v lokalitě.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná v případě pozemku p.č. 1603 v k.ú.
Horní  Proseč o jihozápadní  svah,  navazující  na zastavěné území  obce.  Napříč  pozemkem je  trasováno
nadzemní vedení VN 35 kV.

V rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl předmětný pozemek vymezen jako součást zastavitelné plochy
kategorie SP2 (lokalita SP2.45).

Pořizovatel  prověřil  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území
(Ekobau/2011)  kde je  lokalita  SP2.45 charakterizována jako nekosená sušší louka ve svahu jihozápadní
expozice, biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové louky, D=3, RH=4,TD=MP, SF =N. Místy se jedná o nepřírodní
biotop – degradovaný trávník. Plocha doplňuje stávající zástavbu. Možné akceptovat. K výše citovanému
hodnocení uplatnil podatel svoji námitku s tím, že se jedná o pozemky, které přímo navazují na plánovanou
výstavbu  v této  lokalitě.  Z obsahové  stránky  podání  pořizovatel  dovozuje,  že požadavkem  podatele  je
vymezit na tomto pozemku zastavitelnou plochu pro bydlení.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že je jí již nyní vyhověno, neboť
dokument  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  vymezení
zastavitelné plochy pro funkci bydlení akceptuje a nenavrhuje žádná opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech negativních vlivů na životní prostředí – pozemek není doporučen k ponechání v původní
funkci – louka.

Pořizovatel dodává, že předmětná lokalita byla v dalších etapách pořizování pouze překvalifikována do ploch
BP2.45.

3 B – pozemky p.č. 1104/5 a 1719/3 v k.ú. Proseč nad Nisou (lokalita SP1.41)

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 vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou – fy.
Cadero,  a.s.  prostřednictvím pana  O.  F.  –  člen  představenstva  fy.  Cadero,  a.s.  Z obchodního rejstříku,
vedeného  Městským  soudem  v Praze  oddíl  B,  vložka  16042  je  k datu  podání  námitky  O.  F.  členem
představenstva fy. Cadero, a.s. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Nesouhlas s vyhodnocením vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj města je uplatněn
u pozemků p.č. 1104/5 a 1719/3 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území a zjistil,  že se jedná o plochy,  které jsou situovány
v horní  části  plochého nezastavěného  hřebene v Horní  Proseči,  nenavazují  na zastavěné  území  a  tvoří
souvislou  plochu zemědělsky  obhospodařovaných ploch.  Napříč  oběma pozemky je  trasováno  nadzemí
vedení VN 35 kV.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  byly  předmětné pozemky  p.č.  1104/5  a
1719/3 v k.ú. Horní Proseč vymezeny jako zastavitelné plochy kategorie SP2 (lokalita SP1.41).

Dále pořizovatel prověřil  Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území
(Ekobau/2011)  a zjistil,  že lokalita  SP1.41 je  charakterizována jako orná půda s tím, že plocha zasahuje
do biotopu chřástala polního a křepelky polní (oba druhy jsou zákonem chráněny v kategorii silně ohroženy).
Tyto druhy potřebuji ke svému životu rozsáhlé plochy luk, kde nebudou rušeny ve svém přirozeném vývoji.
Vyloučení  z prostoru  Horní  Proseče,  popř.  výrazná  redukce  jedinců  bude  mít  zásadní  vliv  na populaci
chřástala polního v celém řešeném území Jablonce. Plochy zásadním způsobem mění strukturu krajiny a
sídla, navíc ve vizuálně exponované poloze. Budou dotčeny nejkvalitnější půdy I. třídy ochrany, zastavěni
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ploch není vhodné. Proti tomuto doporučení uplatnil podatel námitku, kterou argumentuje tím, že se jedná
o pozemky,  které  přímo navazují  na plánovanou výstavbu v dané lokalitě.  K výše citovanému hodnocení
uplatnil podatel svoji námitku s tím, že nesouhlasí s vyhodnocením, neboť se jedná o pozemky, které přímo
navazují na plánovanou výstavbu v této lokalitě.

V rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily  k vymezení  zastavitelné plochy
SP1.41 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. Požadavek na dohodnutí  rozsahu zastavitelné plochy vyjádřil  v rámci
koordinovaného stanoviska i orgán ochrany ZPF.

S ohledem  na výše  citované  skutečnosti  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  dohodovací  jednání
s dotčenými orgány, jehož závěrem bylo vypuštění lokality SP1.41 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou

V případě  hodnocení  lokality  SP1.41  se pořizovatel  ztotožňuje  jak  s obsahem  vyhodnocení  SEA,  tak
se závěry dohodovacího jednání. Domnívá se, že vypuštění lokality SP1.41 je relevantní poloze a hodnotě
daných pozemků, neboť se jedná o plochy ve vizuálně exponované pozici, nenavazující na zastavěné území
obce,  na které  zasahuje  biotop  chřástala  polního  a  křepelky  polní.  Pozemky  se navíc  nacházejí  pod
ochranou  ZPF a  jejich  zástavbou by  došlo  k dotčení  nejkvalitnějších  půd I.  třídy  ochrany  BPEJ  83421
Případnou zástavbou by došlo k zásadní změně struktury krajiny a sídla.

Argument podatele námitky, že pozemky navazují na plánovanou výstavbu v této lokalitě, je pořizovatelem
posouzen ze dvou pohledů:
1) z pohledu  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou.  Okolní  plochy  jsou  pozemky

rezervními v kategorii B1 – tudíž pozemky nezastavitelnými. Podmiňujícím krokem pro transformaci
do ploch zastavitelných je změna územního plánu.

2) z pohledu nového ÚP Jablonec nad Nisou. Okolní zastavitelné plochy byly v návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou vypuštěny.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje, že podateli  nebude vyhověno,
neboť pořizovatel shledává názorovou shodu s doporučeními vyplývajícími z vyhodnocení SEA a domnívá
se, že ponecháním lokality SP1.41 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou by došlo k neúměrnému střetu s limity
území a k ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném
zájmu dle zvláštních právních předpisů.

35) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. T., 

Podání doručené písemně dne 22. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou

Text námitky:

Objekt v ulici 28.října 982/5 na stav. parcele č.740, k.ú. Jablonec nad Nisou se nachází v zóně v konceptu
označené SC4 (výšková hladina zástavby max. 4NP + podkroví (min. 2 NP) – (dále „koncept"). Jako vlastník
a  následný  vlastník  pan  M.  T.  (syn)  k výše  uvedenému  konceptu  (dále  „vlastník")  nemám  námitek
k zastavění proluky mezi tímto objektem a objektem na stav. parcele č.685 v Máchově ulici při respektování
následujících podmínek:
1) Dodržet dolní hranici výšky zástavby uvedenou v konceptu tj, 2NP a tím zachovat stávající okna

v jižním štítu objektu na p.č.740, aby nebyl znehodnocen dotčený byt.
2) Východní  stěna navržené zástavby  bude prodloužením východní  stěny objektu  na p.č.740,  aby

nebylo sníženo oslunění krajních místností využívaných v dotčených bytech jako dětské pokoje.
3) Pro  zajištění  údržby  a  oprav  dvorní  fasády  objektu  na p.č.740  bude  umožněn  bezplatný  vjezd

mechanizace s materiálem a lešením do prostor stávajícího dvora. Stávající dispozice vstupní haly
a schodiště objektu znemožňuje dopravu výše uvedeného z ulice 28.října.

4) Nejen  pro  obyvatele  objektu  na p.č.740,  ale  pro  všechny  obyvatele  ve stávajících  i nových
objektech, které blok domů uzavřou, by jistě bylo vhodné ponechat klidový prostor uprostřed bloku.

Odůvodnění námitky:

Do objektu na p.č.740 vkládal vlastník po dobu 18 let značné úsilí a finanční prostředky bez přispění jakékoli
další strany, přestože se objekt nachází v památkové zóně, aby z téměř ruiny vytvořil objekt reprezentující
město. Proto považuje za nezbytné respektovány výše uvedených podmínek, které zabrání snížení kvality
domu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 35 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavky formulované v námitce se vztahují k nemovitosti ve vlastnictví podatele námitky  č.p. 1025, ulice
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28. října 3 na pozemku st.p.č. 740 v k.ú. Jablonec nad Nisou a navazujícímu okolí .

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná se o stávající městský dům, který
se nachází v historicky stabilizovaném městském bloku v centrální části města.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  je  předmětný  městský  blok  zařazen
do stabilizovaných ploch kategorie SC4 – plochy smíšené obytné centrální.  K danému vymezení uplatnil
podatel námitku s tím, že nemá námitek k zastavění proluky, ale za podmínky respektování požadavků:
1) Dodržet dolní hranici výšky zástavby uvedenou v konceptu tj, 2.N.P. a tím zachovat stávající okna

v jižním štítu objektu na p.č. 740, aby nebyl znehodnocen dotčený byt.
2) Východní stěna navržené zástavby bude prodloužením východní stěny objektu na p.č.  740, aby

nebylo sníženo oslunění krajních místností využívaných v dotčených bytech jako dětské pokoje.
3) Pro zajištění  údržby a oprav dvorní  fasády objektu na p.č.  740 bude umožněn bezplatný  vjezd

mechanizace s materiálem a lešením do prostor stávajícího dvora. Stávající dispozice vstupní haly
a schodiště objektu znemožňuje dopravu výše uvedeného z ulice 28. října.

4) Nejen  pro  obyvatele  objektu  na p.č.740,  ale  pro  všechny  obyvatele  ve stávajících  i nových
objektech, které blok domů uzavřou, by jistě bylo vhodné ponechat klidový prostor uprostřed bloku.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že ji  nelze  vyhovět,  neboť
požadavky  jež  jsou  jejím obsahem neodpovídají  podrobnosti,  jež  řeší  územně plánovací  dokumentace.
Územní plán vymezuje funkční využití pozemků a stanovuje podmínky prostorového uspořádání, maximální,
případně min.  podlažnost,  index zastavění  ploch,  index ozelenění  ploch a pod.  Územní plán neřeší ani
odstupy staveb, ani splnění normových hodnot oslunění. Tyto parametry jsou posuzovány v rámci územního
řízení na základě podrobnější projektové dokumentace. Zajištění práva údržby nemovitosti je řešeno v rámci
zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (par.1022). Požadavek na zachování klidového prostoru v centrální
části  vnitrobloku jde opět  nad rámec  podrobnosti  územního plánu.  S ohledem na tyto skutečnosti  nelze
námitce vyhovět.

36) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. V.

Podání doručené písemně dne 25. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako vlastník pozemku p.č. 756/2 v k.ú. Vrkoslavice podávám tímto námitku ke konceptu územního plánu
Jablonce nad Nisou. Požaduji aby výše uvedený soukromý pozemek nebyl označen v konceptu jako veřejná
komunikace.

Odůvodnění námitky:

Na tomto pozemku se nachází parkovací plocha pro můj RD a pozemek je oplocen. Komunikace nemůže
pokračovat ani na pozemek 780, neboť je také v soukromém vlastnictví.

Vyhodnocení: Námitce č. 36 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek  na přehodnocení  kategorie  zastavitelné  plochy  VK  –  veřejné  prostranství  –  komunikace  je
uplatněn pro pozemek p.č. 756/2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizované plochy pro bydlení
v místní části Horní Dobrá Voda. Namítaný pozemek tvoří součást zázemí ke stávajícího rodinného domu
podatele.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  na části  předmětného  pozemku
vymezena zastavitelná plocha kategorie VK – plochy veřejných prostranství – komunikace, která v rámci
zokruhování obsluhovala dané stabilizované území pro bydlení a novou zastavitelnou lokalitu SP1.91. Proti
tomuto řešení  podal  vlastník  pozemku námitku s tím,  že na předmětném pozemku se nachází  parkovací
plocha  pro  RD  a  pozemek  je  oplocen.  Podatel  dále  tvrdí,  že komunikace  nemůže  pokračovat  ani
na sousední pozemek p.č. 780 v k.ú. Vrkoslavice, neboť je také v soukromém vlastnictví.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že námitce bude vyhověno a
zastavitelná plocha kategorie – veřejný prostor – komunikace bude v návrhu vypuštěna. Pozemek p.č. 756/2
v k.ú. Vrkoslavice bude celý vymezen jako stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie SP2 (později
překvalifikována do kategorie BP2). Důvodem pro toto řešení bylo zejména vypuštění zastavitelné lokality
SP1.91 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a  dále  uplatnění  námitek  vlastníků  pozemků,  na kterých  byla
obslužná  komunikace  vymezena.  Pořizovatel  dále  dodává,  že pozemek  p.č.  756/2  v k.ú.  Vrkoslavice  je
zázemím  ke stávajícímu  rodinnému  domu  podatele  námitky  a  vymezením  veřejného  prostoru  by  bylo
neodůvodněným zásahem do práv vlastníka pozemku.
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37) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. H.

L. T.
J. Š.

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

Text námitky:
Vznášíme  námitku  proti  vedení  části  trasy  západní  tangenty  přes  území  našeho  rodinného  domu
v Turnovské ulici č.34 – parcely č.: 2332, 2333, 4012, 4013, 339/4, 2561/2, 2561/5, 2561/12 v k.ú. Jablonec
nad Nisou

Odůvodnění námitky: Vila patří k tradiční zástavbě města. Její interiér je obohacen nádhernou intarzovanou
výzdobou. Manželé T. a H. zakoupili objekt v dezolátním stavu. Rekonstrukce byla finančně i časově velmi
náročná.
Dům stojí v zahradě s rybníkem, který vytváří příznivé mikroklima, kromě ryb se zde vyskytuje také rak říční
a mlok skvrnitý.
Na Ministerstvu kultury máme zaevidovanou žádost o zapsání objektu mezi kulturní památky, podpořenou
kladným vyjádřením Památkového ústavu v Liberci.

Na info schůzkách se hovořilo o ochraně hodnot. Doufáme, že hodnoty přírodní a architektonické budou tedy
chráněny. Věříme také, že budou chráněny naše právní jistoty, jako uživatelů území.

Navrhujeme několik logických možností vedení silnice:
1) Nejvhodnějším náhradním řešením se nám jeví průsek lesem vedoucí z křižovatky Nad Nemocnicí,

kde by bylo možné souběžné vedení s plánovanou cyklostezkou spojující sportovní areály Dobrá
voda a Srnčí důl. (Brownfields, multifunkční využití prostoru)

2) Dále se nabízí varianta vedení trasy kolem budovaného obchodního domu Kaufland Jateční ulicí,
kde by bez nutnosti demolice vznikla vhodná komunikace pro účely zásobování.

Naším záměrem je užívat objekt pro bydlem nás i našich dětí. K tomuto objektu i přilehlé zahradě máme
silný citový vztah. S navrhovaným řešením západní tangenty zásadně nesouhlasíme!

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 37 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na přehodnocení trasování západní tangenty mimo pozemky p,č, 2332, 2333, 4012,
4013, 339/4, 2561/2, 2561/5 a 2561/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve spoluvlastnictví podatelů námitky.

Pořizovatel zjistil,  že se jedná o stabilizovanou plochu pro bydlení se stávajícím rodinným domem – vilou
v zahradě, nacházející se v okrajové části města při výjezdu směrem na Prahu v ulici Turnovské.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  byl  na předmětných  pozemcích  a  jejich
částech vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční – lokalita DS.2, včetně veřejně prospěšné stavby a
navržené asanace objektů. Proti tomuto řešení podali vlastníci pozemků námitku s tím, že navrhují:
1) vést trasu průsekem lesa vedoucím z křižovatky Nad Nemocnicí,  kde by bylo možné souběžné

vedení s plánovanou cyklostezkou spojující sportovní areály Dobrá voda a Srnčí důl. (Brownfields,
multifunkční využití prostoru),

2) vést  variantní  trasu  kolem  budovaného  obchodního  domu  Kaufland  Jateční  ulicí,  kde  by  bez
nutnosti demolice vznikla vhodná komunikace pro účely zásobování.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že bude námitce vyhověno, a to
mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že Ministerstvo kultury ČR zapsalo vilu č.p. 2355, Turnovská ulice 34,
včetně  zahrady  a  rybníku  do seznamu  kulturních  památek  ČR  pod  registračním  číslem  435  218  037.
V souvislosti  s tím,  se pořizovatel  domnívá,  že trasa vymezená v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou není
nezbytným řešením dané situace a ukládá v rámci pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
prověřit  nová  variantní  řešení  napojení  Západní  tangenty  na ulici  Turnovskou  dle  dokumentace  "Studie
Západní tangenty" fy. Valbek (11/2011).

Návrh ÚP Jablonec nad Nisou pro společné jednání vymezil pro napojení trasy Západní tangenty na silnici I.
třídy I/65 nový koridor, a to mimo zastavěné území města, za objektem Státního oblastního archivu.

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 ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že navržené řešení spočívající  ve vymezení
koridoru  dopravní  infrastruktury  mimo zastavěné území  obce  (za objektem Státního  oblastního  archivu),
včetně zapracování nového alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
v kategorii koridor územní rezervy přispěje k  eliminaci nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

38) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. D.

Podání doručené písemně dne 25. 08. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako vlastník pozemku p.č. 1557/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou podávám námitku proti navrhovanému využití
plochy v kategorii veřejná zeleň k rekreačnímu a kulturnímu vyžití.

Odůvodnění  námitky:  Žádám  o změnu  využití  této  plochy  veřejné  zeleně  na plochu  určenou  k bydlení
(výstavba rodinných domků).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 38 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost umístění zastavitelné plochy pro realizaci rodinných domků v daném území.

Požadavek je uplatněn na pozemek p.č.  1557/1 v k.u Jablonec nad Nisou,  který navazuje na zastavěné
území  obce  a  navrhuje  zástavbu  v druhotné  urbanizační  ose.  Pozemek  je  v západní  části  ovlivněn
významným vodním tokem – Novoveský potok.

Pořizovatel zjistil, že dle konceptu územního plánu je pozemek zařazen mezi nezastavitelné plochy kategorie
VZ  –  veřejné  prostranství  –  zeleň.  Proti  tomuto  řešení  podal  námitku  vlastník  pozemku  námitku  s tím,
že hodlá realizovat výstavbu rodinných domků.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení
ve prospěch záměru na výstavbu rodinných domků v dané lokalitě, a to s ohledem na limity daného území a
konstatuje, že pozemek p.č. 1557/1 v k.u Jablonec nad Nisou se nachází z větší části v záplavovém území
Q100  Novoveský  potok  a  vymezování  zastavitelných  ploch  v těchto  územích  je  v rozporu  s Politikou
územního rozvoje ČR (vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu je možné jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech). Výstavba rodinných
domků není odůvodněným případem.
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S ohledem na tuto skutečnost se pořizovatel rozhodl nevyhovět námitce a ponechat pozemek nezastavitelný
v kategorii VZ – veřejné prostranství – zeleň. V tomto duchu byly formulovány Pokyny pro zpracování návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012. V jejich rozsahu byl
návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven.

Proti vymezení nezastavitelné plochy kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň podal námitku vlastník
pozemku opakovaně i v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje, že se jí  nevyhovuje, neboť by
mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel
navíc dodává, že předmětná námitka je uplatněna vůči neměněné části územního plánu, neboť návrh ÚP
Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil a vlastník není krácen na svých právech.

39) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Z. Z.

Podání doručené písemně dne 25. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Ve věci připravovaného územního plánu vznáším námitku ke změně využití  pozemků Zítkova na Žižkově
Vrchu v Jablonci nad Nisou viz. níže.

V  platném  územním  plánuje  místo  vymezeno  zcela  a  pouze  pro  bydlení  venkovského  typu.  Koncept
územního plánu navrhuje využití pozemku jako SA2 (plochy smíšených aktivit), což je plocha určená např.
pro hromadné garáže OA a autobusů, vozovny, zábavní parky, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot
atd.

Nesouhlasím s navrhovaným územním plánem. Jsem přesvědčen, že životní úroveň v místě klesne a dojde
k degradaci území. Navrhujeme, aby rodinné domy v Žítkové ulici byly začleněny do ploch pro bydlení jako
tomu bylo dosud a jak je tomu např. hned naproti přes ulici.

Odůvodnění námitky: V žádném případě nesdílím názor pana urbanisty a tvůrce UP, že autobazar, lunapark
a vozovna zvýší kvalitu života v již ustálené zastavěné zóně tradičně využívané pro bydlení. Dost na tom,
že nám kolem domu budou jezdit auta do stavěného nákupního centra v Masné.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 39 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek  na přehodnocení  kategorie  zastavitelných  ploch  je  uplatněn  pro  stabilizovaný  městský  blok
vymezený ulicemi Žítkova, U Srnčího Dolu, Nerudova a Masná.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizované plochy městského
bloku v místní části Žižkův Vrch. Západní část bloku je historicky vymezena pro výrobu a skladování (areál
bývalé „Gewisky“), ve východní části je bloku je čisté bydlení v typické vilové zástavbě.

V rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  v předmětném  bloku  vymezena  stabilizovaná  plocha
kategorie SA – plochy smíšených aktivit, která připouštěla např. hromadné garáže OA a autobusů, vozovny,
zábavní parky, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot atd. Proti tomuto řešení podal vlastník pozemků
námitku  s tím,  že tyto činnosti  nezvýší kvalitu  života v již  ustálené zastavěné zóně tradičně využívané pro
bydlení a tuto skutečnost argumentuje vymezením plochy kategorie bydlení venkovského typu v platném ÚP
města Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel k typu ploch kategorie SA – plochy smíšených aktivit uvádí následující: jedná se o specifická území,
z velké části již stabilizovaná, kde je historicky promíšená širší škála funkci, pro které se obvykle neslučuji,
ale které vedle sebe mohou existovat při zachováni kvality prostředí, zejména bydlení a výroba; pro tento typ
plochy se záměrně nestanovuje hlavni využití; pro rozvoj území tyto plochy představuji potenciál využitelný
v souladu s budoucími trendy a aktuálními potřebami uživatelů území, zároveň též umožňuji využiti aktuálně
nevyužívaných zejména průmyslových areálů pro jiné funkce;  v rámci  těchto ploch je  nutno zachovávat
kvalitu prostředí a pohodu bydlení.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem a zpracovatelem územního plánu vyhodnotili námitku a konstatují,
že pokud podatelé námitky vyjadřují obavu z narušení stávající pohody bydlení v dané lokalitě, bude námitce
vyhověno tím, že dojde k transformaci bloku do ploch kategorie SM – plochy smíšené městské, které soubor
činností viz výše mají nikoliv přípustný, ale podmíněně přípustný za     podmínky:  
▪ pokud jsou slučitelné s bydlením a funkci plochy a nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel
▪ pokud  bude prokázána  přiměřenost  dopadů záměru  ve vztahu k přípustnému využiti  vymezené

plochy z hlediska:
▪ významu v širším území
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▪ narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
▪ zátěže území – kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu
▪ vyvolaných omezeni ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Tímto způsobem dojde v rámci územního řízení k prokázání akceptovatelnosti záměru z pohledu následných
dopadů na dané území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se tímto vyhovuje, a
dané řešení  by  mělo eliminovat  střety  s limity  území  a  neúměrné ovlivnění  přírodních,  urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

40) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R&C Technology s.r.o., E. N.

Podání doručené písemně dne 25. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako  vlastník  pozemků  p.č.  666/11,  659/1,  659/2  v k.ú.  Kokonín  podávám  tímto  námitku  ke konceptu
územního plánu Jablonce nad Nisou. Požaduji aby moje dotčené pozemky byly zařazeny v kategorii, která je
ve stávajícím schváleném územním plánu bez jakékoliv změny.

Odůvodnění námitky:

V současnosti probíhají pro tuto lokalitu projekční a průzkumné práce a zrušení současné kategorie B1 by
bylo zcela jednoznačně mařením již probíhajících investic.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 40 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků fy. R&C Technology s.r.o., Nový Svět 24, 512 46
Harrachov dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou, a to prostřednictvím E. N. – jednatel společnosti
s právem jednat za společnost samostatně.

Požadavek na zařazení pozemků ve vlastnictví podatele námitky do kategorie zastavitelných ploch (B1) dle
stávajícího územního plánu města Jablonce nad Nisou je uplatněn pro pozemky p.č. 666/11, 659/1 a 659/2
v k.ú. Jablonec nad Nisou.

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.

Požadavek  je  uplatněn  na pozemcích  p.č  659/1,  659/2  a  666/11  (dříve  pozemky  p.č.  659/1  a  666/1)
v katastrálním území Kokonín. Předmětný soubor pozemků je součástí mezofilní louky – jihozápadní svah, a
to mezi stávající zástavbou a lesnatými hřebeny Černé Studnice.

Platný územní plán města Jablonce nad Nisou vymezuje části předmětných pozemků (mimo pozemek p.č.
659/2 v k.ú. Kokonín) jako plochy zastavitelné v kategorii B1 – bydlení v rodinných domech městského typu.
Pozemek p.č. 659/2 v k.ú. Kokonín je zařazen mezi nezastavitelné plochy kategorie louky, pastviny.

Pořizovatel zjistil, že v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou jsou pozemky zařazeny mezi nezastavitelné plochy
kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti tomuto řešení uplatnil vlastník pozemku námitku, s tím, že požaduje
zachovat kontinuitu s platným ÚP města Jablonec nad Nisou, neboť v současnosti probíhají pro tuto lokalitu
projekční  a průzkumné práce a zrušení  současné kategorie B1 by bylo  zcela jednoznačně mařením již
probíhajících investic.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci
bydlení a konstatuje, že 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
námitce  vyhověno  a  na pozemcích  p.č.  666/11  –  část  a  659/1  –  část  v k.ú.  Kokonín  byla  vymezena
zastavitelná  plocha  pro  funkci  bydlení. Pozemek  659/2  v k.ú.  Kokonín  byl  ponechán  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  vymezena  v totožném  rozsahu  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.
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41) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. C. a O. C.

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

Text námitky:

Ve věci připravovaného územního plánu vznáším námitku a nesouhlas ke změně využití pozemků v prostoru
ulic Nerudova, Srnčí důl, Žitkova, Masná, Dobytčí trh, označené v návrhu jako blok SA2 a SA2.1. V platném
územním plánuje místo vymezeno zcela a pouze pro bydlení v RD venkovského typu. Koncept územního
plánu  navrhuje  využití  pozemků  jako  SA2  a  SA 2.(Plochy  smíšených  aktivit),  což  je  plocha  určená
např.:pozemky staveb a zařízení občanského vybavení — zejména nákupní, obslužná a logistická centra,
autobazary, výstaviště, zábavní parky, technologické parky pro vědu a výzkum, pozemky staveb dopravního
vybavení – zejména veřejná parkoviště OA, terminály a zastávky VOD, vozovny, opravny, areály údržby
komunikaci,  hromadné  garáže  OA  a  autobusů,  čerpací  stanice  pohonných  hmot,  autobazary  atd.
Nesouhlasíme s návrhem územního plánu, jsme přesvědčeni že životní úroveň v místě již tak dost klesla a
dojde ještě k větší degradaci území. Navrhujeme, aby rodinné domky ve zmíněných ulicích byli začleněny
do ploch pro bydlení Jak tomu bylo dosud a jak je tomu např. na druhé straně části ulice Žitkova a to v bloku
ulic, Masná, Wolkerova, Srčí důl, a jediného domu dnes na Dobytčím trhu. Jak je označené v návrhu pod
písmeny BM2.  Děkujeme předem, že přihlédnete  k námi  navržené variantě a upustíte  od návrhu SA1 a
SA2.1

Odůvodnění námitky:

V žádném případě nesdílím názor tvůrce – urbanistiky ÚP, ony změny nezvýší kvalitu a spokojenost života,
již  tak dost narušené stavbou nákupního střediska Kaufland a jeho vystavěné komunikace pro navážení
zboží  kamiony  v místě  bydliště  lidí.  Dost  na tom,  i to,  že se nám  zvýší  osobní  doprava  za nákupy
do obchodního střediska.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 41 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Požadavek  na přehodnocení  kategorie  zastavitelných  ploch  je  uplatněn  pro  stabilizovaný  městský  blok
vymezený ulicemi Žítkova, U Srnčího Dolu, Nerudova a Masná a pro soubor pozemků ve vlastnictví podatelů
námitky – pozemky p.č. 414/8, 414/10 a st.p.č. 1317 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se v případě prostoru vymezeného ulicemi
Nerudova, Srnčí důl,  Žitkova, Masná jedná o stabilizované plochy městského bloku v místní části  Žižkův
Vrch.  Západní  část  bloku  je  historicky  vymezena  pro  výrobu  a  skladování  (areál  bývalé  „Gewisky“),
ve východní části bloku je čisté bydlení v typické vilové zástavbě. V případě pozemků ve vlastnictví podatele
námitky  se jedná  o stabilizovanou  plochu  rodinného domu se zahradou,  navazující  na areál  obchodního
centra Turnovská a ze západní strany na technický dvůr soukromé firmy.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  jak  v předmětném  bloku,  tak
i na pozemcích  podatele  námitky  vymezena  plocha  kategorie  SA  –  plochy  smíšených  aktivit,  která
připouštěla  např.  hromadné  garáže  OA a  autobusů,  vozovny,  zábavní  parky,  autobazary,  čerpací  stanice
pohonných hmot atd.  Proti tomuto řešení podal vlastník pozemků námitku s argumentací, že tyto činnosti
nezvýší kvalitu života v již ustálené zastavěné zóně tradičně využívané pro bydlení.

Pořizovatel k typu ploch kategorie SA – plochy smíšených aktivit uvádí následující: jedná se o specifická území,
z velké části již stabilizovaná, kde je historicky promíšená širší škála funkci, pro které se obvykle neslučuji,
ale které vedle sebe mohou existovat při zachováni kvality prostředí, zejména bydlení a výroba; pro tento typ
plochy se záměrně nestanovuje hlavni využití; pro rozvoj území tyto plochy představuji potenciál využitelný
v souladu s budoucími trendy a aktuálními potřebami uživatelů území, zároveň též umožňuji využiti aktuálně
nevyužívaných zejména průmyslových areálů pro jiné funkce;  v rámci  těchto ploch je  nutno zachovávat
kvalitu prostředí a pohodu bydlení.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem a zpracovatelem územního plánu vyhodnotili námitku a konstatují,
že pokud podatelé námitky vyjadřují obavu z narušení stávající pohody bydlení v dané lokalitě, bude námitce
vyhověno tím,  že dojde  k transformaci  bloku ohraničeného ulicemi Žítkova,  U Srnčího Dolu,  Nerudova a
Masná  do ploch  kategorie  SM  –  plochy  smíšené  městské,  které  soubor  činností  viz  výše  mají  nikoliv
přípustný, ale podmíněně přípustný za     podmínky:  
▪ pokud jsou slučitelné s bydlením a funkci plochy a nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel
▪ pokud  bude prokázána  přiměřenost  dopadů záměru  ve vztahu k přípustnému využiti  vymezené

plochy z hlediska:
▪ významu v širším území
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▪ narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
▪ zátěže území – kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu
▪ vyvolaných omezeni ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Tímto způsobem dojde v rámci územního řízení k prokázání akceptovatelnosti záměru z pohledu následných
dopadů na dané území. Námitce se vyhovuje.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem dále vyhodnotil druhou část námitky – požadavek na vymezení
ploch  kategorie  SA na pozemcích  ve vlastnictví  podatelů  námitky  a  rozhodl  se vyhovět  tím,  že soubor
pozemků je  začleněn do stabilizovaných ploch zastavěného území kategorie OV2 – plochy občanského
vybavení.  Tyto  plochy jednak  akceptují  funkci  trvalého bydlení,  na druhou stranu  podmíněně  připouštějí
zúžený výčet činností, které ve své námitce podatel hodnotí negativně, a to opět pod podmínkou podmíněné
přípustnosti:
▪ pokud jsou slučitelné s bydlením a funkci plochy a nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel
▪ pokud bude  prokázána  přiměřenost  dopadů záměru  ve vztahu k přípustnému využiti  vymezené

plochy z hlediska:
▪ významu v širším území
▪ narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
▪ zátěže území – kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu
▪ vyvolaných omezeni ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Tímto způsobem dojde v rámci územního řízení k prokázání akceptovatelnosti záměru z pohledu následných
dopadů na pozemky a stavby ve vlastnictví podatele námitky. Námitce se vyhovuje.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se tímto vyhovuje, a
dané řešení  by  mělo eliminovat  střety  s limity  území  a  neúměrné ovlivnění  přírodních,  urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

42) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. S.

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

Text námitky: Ve věci připravovaného územního plánu vznáším námitku ke změně využití pozemků Žítkova
na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou viz. níže. V platném územním plánuje místo vymezeno zcela a pouze
pro  bydlení  venkovského  typu.  Koncept  územního  plánu  navrhuje  využití  pozemku  jako  SA2  (plochy
smíšených aktivit), což je plocha určená např. pro hromadné garáže OA a autobusů, vozovny, zábavní parky,
autobazary,  čerpací  stanice  pohonných  hmot  atd.  Nesouhlasím s navrhovaným územním plánem Jsem
přesvědčena, že životní úroveň v místě klesne a dojde k degradaci území. Navrhujeme, aby rodinné domy
v Žítkové ulici byly začleněny do ploch pro bydlení jako tomu bylo dosud a jak je tomu např. hned naproti
přes ulici.

Odůvodnění námitky:

V žádném případě nesdílím názor  pana urbanisty  a  tvůrce  ÚP,  že autobazar,  lunapark  a  vozovna zvýší
kvalitu života v již  ustálené zastavěné zóně tradičně využívané pro bydlení.  Dost na tom, že nám kolem
domu budou jezdit auta do stavěného nákupního centra v Masné.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 42 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Požadavek  na přehodnocení  kategorie  zastavitelných  ploch  je  uplatněn  pro  stabilizovaný  městský  blok
vymezený ulicemi Žítkova, U Srnčího Dolu, Nerudova a Masná.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizované plochy městského
bloku v místní části Žižkův Vrch. Západní část bloku je historicky vymezena pro výrobu a skladování (areál
bývalé Gewisky), ve východní části je bloku je čisté bydlení v typické vilové zástavbě.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o zastavitelné plochy kategorie VD – lehká
drobná výroba v západní části bloku a kategorie B2 – plochy bydlení v rodinných domech městského typu
(nikoliv plochy kategorie BV – bydlení venkovského typu jak uvádí podatel námitky).

V rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  v předmětném  bloku  vymezena  stabilizovaná  plocha
kategorie SA – plochy smíšených aktivit, která připouštěla např. hromadné garáže OA a autobusů, vozovny,
zábavní parky, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot atd. Proti tomuto řešení podal vlastník pozemků
námitku s argumentací, že tyto činnosti nezvýší kvalitu života v již ustálené zastavěné zóně tradičně využívané
pro bydlení.
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Pořizovatel k typu ploch kategorie SA – plochy smíšených aktivit uvádí následující: jedná se o specifická území,
z velké části již stabilizovaná, kde je historicky promíšená širší škála funkci, pro které se obvykle neslučuji,
ale které vedle sebe mohou existovat při zachováni kvality prostředí, zejména bydlení a výroba; pro tento typ
plochy se záměrně nestanovuje hlavni využití; pro rozvoj území tyto plochy představuji potenciál využitelný
v souladu s budoucími trendy a aktuálními potřebami uživatelů území, zároveň též umožňuji využiti aktuálně
nevyužívaných zejména průmyslových areálů pro jiné funkce;  v rámci  těchto ploch je  nutno zachovávat
kvalitu prostředí a pohodu bydlení.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že pokud  podatelé  námitky
vyjadřují obavu z narušení stávající pohody bydlení v dané lokalitě, bude námitce vyhověno tím, že dojde
k transformaci bloku do ploch kategorie SM – plochy smíšené městské, které soubor činností viz výše mají
nikoliv přípustný, ale podmíněně přípustný za     podmínky:  
▪ pokud jsou slučitelné s bydlením a funkci plochy a nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel
▪ pokud  bude prokázána  přiměřenost  dopadů záměru  ve vztahu k přípustnému využiti  vymezené

plochy z hlediska:
▪ významu v širším území
▪ narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
▪ zátěže území – kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu
▪ vyvolaných omezeni ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Tímto způsobem dojde v rámci územního řízení k prokázání akceptovatelnosti záměru z pohledu následných
dopadů na dané území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se tímto vyhovuje, a
dané řešení  by  mělo  eliminovat  střety  s limity  území  a  neúměrné ovlivnění  přírodních,  urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

43) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. R., D. R.

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

Text námitky:

Nesouhlasíme  s návrhem  na zařazení  do územního  plánu  ani  se stavbou  komunikace  VK.26  v úseku
přechodu na území katastrálního území Vratislavice nad Nisou viz příloha č. 1 – snímek z mapy konceptu
ÚP (komunikace  označena  modře  VK.26).  Komunikace  by  svým umístěním  a  navrženým  charakterem
výrazně  zhoršila  životní  podmínky  nejen  naše,  ale  i dalších  obyvatel  přilehlých  lokalit  v ulici  V Pekle  a
Kořenovská v celé oblasti klidové enklávy Pekelského údolí tím, že převedením dopravy z Horní Proseče by
se neúnosně  zvýšil  počet  tudy  nově  projíždějících  automobilů.  Koncepční  záměr  vybudovat  novou
komunikaci jako spojnici Vratislavice nad Nisou, Pekelské údolí a Horní Proseč do Jablonce nad Nisou je pro
nás nepřijatelný zejména proto, že tato silnice je v uvažovaných parametrech pro občany zcela nepotřebném
a zdvojuje fungující současnou dopravní infrastrukturu. Stavba komunikace VK.26 znehodnotí podstatným
způsobem soukromý majetek, který byl záměrně pořízen v klidové zóně – v neprůjezdné lokalitě s převahou
zeleně a přírodní neporušenosti. Proto požadujeme její vyjmutí ze seznamu veřejně prospěšných staveb a
zároveň její úplné vypuštění z návrhu územního plánu.

Přílohy:
č.1 – výřez z konceptu ÚP
č.2 – grafická příloha, LV
č.3 – doplňující odůvodnění námitky

Odůvodnění námitky:

Nově  navržená  komunikace  VK.26  v kombinaci  napojení  na ulici  Horní  řeší  dopravní  přístupnost  a
obslužnost dotyčného území obce Proseč Nad Nisou (Horní Proseč) zbytečným zdvojením stávající spojnice
Jablonec – Vratislavice nad Nisou – silnice I/14.

Přestože je v kategorii místní komunikace, svými geografickými parametry by se stala průjezdní komunikací
pro  obyvatele  Jablonce  nad  Nisou,  kteří  lokalitě  nově  navržené  komunikace  VK.26  nežijí.  Navrhovaná
komunikace by zcela zlikvidovala příznivou dopravně bezpečnostní atmosféru v prostoru Pekelského údolí a
jako tzv. veřejně prospěšná stavba by znemožnila nebo silně znehodnotila využití stávajících nemovitostí.

A) Technické důvody

Navrhovaná  komunikace  VK.26  má  podle  konceptu  územního  plánu  územně  stabilizovat  a  rozvíjet  síť
obslužných komunikací sloužících k zpřístupnění vymezených lokalit s minimalizací počtu vozidel, která Jen
projíždějí". Tomuto zcela odporuje plánované propojení oblasti Pekla a Horní Proseče.

Pro obyvatele lokality  Pekelského údolí  a lokality  Horní  Proseče jsou stávající  komunikace dostačující  a
budou  dostačující  i v budoucnu  při  pravidelné  údržbě  a  dopravně  organizačních  opatřeních  jako  je
zjednosměrnění  odbočujících komunikací  a vymezení  úseků pro míjení,  omezení  tonáže a rychlosti  pro
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stávající obslužné komunikace. (Horní, Pod Kapličkou, Jabloňová, Na Palouku, Vrcholová, U Sokolovny, Nad
Školkou, Zlatá ulička) Těchto 8 místních komunikací dokáže rovnoměrně svést dopravu pro místní účely
v případě postupné zástavby v Horní Proseči na existující silnici I/14 podél řeky Nisy, a to nejkratší možnou
cestou  s minimální  investicí  do úpravy  stávajících  komunikací.  Lze  reálně  očekávat,  že po dokončení
dvouproudové  rychlostní  komunikace  při  severním  okraji  Prosečského  hřebenu  dojde  k výraznému
odlehčení dopravní zátěže tranzitní dopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na silnici I/14 tak aby uvolněnou
dopravní  kapacitu bylo možno využít  pro svedení  dopravy například z plánovaného satelitu  zástavby —
Horní Proseče.

Navrhované  rozšíření  silniční  dopravní  infrastruktury  v konceptu  územního  plánu  je  zbytečné  i při  silně
nadhodnoceném odhadu nárůstu počtu obyvatel.

Navrhovaná komunikace je neslučitelná s dnešními trendy, kdy je jasně definován negativní vliv  dopravy
na obyvatelstvo a kdy jedním z kritérií  kvalitního urbanismu je odklon dopravy z obytných zón na páteřní
komunikace.

B) Životni prostředí a bezpečnost

Navrhovaná komunikace je v rozporu s cílem územního plánování – vytvářením předpokladů pro udržitelný
rozvoj území, v jehož rámci má docházet k zachovaní a zlepšování životního prostředí:
▪ Navrhovaná komunikace by po realizaci na sebe strhla dopravu mezi Vratislavicemi Nad Nisou a

Jabloncem nad Nisou.  Při  zanesení trasy do GPS se trasa Horní  ulice s dostavbou komunikace
VK.26 jeví jako nejkratší a bude tudíž pro řidiče nejvýhodnější. Nebude tedy plnit funkci místně
obslužné komunikace, ale spojovací a záložní tepny mezi Vratislavicemi nad Nisou a Jabloncem
nad  Nisou,  pro  kterou  není  komunikace  VK.26  dimenzovaná.  Tuto  funkci  již  plní  dostatečně
dimenzovaná silnice I/14 podél Nisy.

▪ Zimní údržba komunikace solí je nepřípustná vzhledem k blízkým zdrojům pitné vody.
▪ Komunikace by narušila  právo na ochranu zdraví  a  na příznivé životní  prostředí  –  viz  odst.  (1)

článek 35 zák. č. 2/1993 Sb. zvýšenou zátěží hlukem, prachem a automobilovými zplodinami (oxidy
dusíku, oxid uhelnatý, uhličitý, polycyklické aromatické uhlovodíky, aldehydy, olovo).

▪ Komunikace by zásadním způsobem poškodila rekreační a oddechovou zónu oblasti Prosečského
hřebene a omezila volný průchod do krajiny.

▪ Došlo by k trvalému narušení přirozeného rázu této jedinečné krajiny.
▪ Došlo by k neodůvodněnému záboru půdy.

C) Ekonomika

Dopravní obslužnost budoucího satelitu v Horní Proseči je dobře vyřešena v rámci Jablonce nad Nisou.

Rada stavebních omylů poslední doby má základ v investory prosazovaném stavebním zájmu, který město
neodmítlo. Město Jablonec nad Nisou by investovalo finance ve prospěch zhodnocení pozemků soukromých
spekulativních majitelů stavebních parcel v Jablonci nad Nisou – Horní Proseči.

Výstavba by si  vyžádala  náklady,  které  by  chyběly  při  realizaci  všeobecně prospěšných akcí.  Ušetřené
finanční prostředky by bylo možné použít na údržbu silnice I/14 (a uzlů spojujících ji místními komunikacemi
s Prosečským  hřebenem,  kterou  považujeme  za jedinou  a  historicky  osvědčenou  páteřní  komunikaci
z Vratislavic nad Nisou do Jablonce nad Nisou.

D) Majetek

Komunikace by zapříčinila znehodnocení stávajících nemovitostí a nepochybně vznik soudních sporů.

Při prosazení záměru bude majetek investorů na Horní Proseči díky lepší obslužnosti zhodnocen, naproti
tomu majetek stávajících vlastníků ztratí na hodnotě zhoršením životních podmínek a menší atraktivitou, než
za které byl majetek současných vlastníků pořízen.

Plánovaná komunikace VK.26 je umístěna na množství pozemků v soukromém vlastnictví. Výstavba by si
vyžádala  vedení  mnoha  právních  sporů  a  to  i v případě  překvalifikace  na veřejně  prospěšnou  stavbu
s možností vy vlastnění, kterou lze ze strany územního plánu očekávat po neúspěšném jednání s vlastníky
pozemků.

E) Politika

Návrh územního plánu v oblasti Horní Proseče, tak jak byl představen na veřejném projednání jednostranně
majetkově  zvýhodňuje  investory  na úkor  vlastníků  stávající  i budoucí  zástavby.  Navrhovanou  změnou
územního  plánu  sice  několikanásobně  vzrostou  ceny  pozemků  investorů  ale  proti  tomu  se znehodnotí
investice současných vlastníků zástavby proměnou klidové zóny v rušný satelit s rozvinutou infrastrukturou.

Je nesporné, že budoucím majoritním investorem v oblasti Horní Proseče je vlastník rozsáhlých pozemků
Prosečská investiční a.s., jejímiž majiteli jsou současný zastupitel města Jablonce nad Nisou M. P. se svoji
manželkou a bývalý zastupitel I. B. se svojí manželkou.

Návrh územního plánu v oblasti Horní Proseče je proto v interpretované podobě z 17. 8. 2011 přinejmenším
nemravný.
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F) Závěr

Negativní dopady nové komunikace VK.26 by pro obyvatele Pekelského údolí převážily nad jejím přínosem,
protože by svým charakterem na sebe soustředila provoz z rychlostní  komunikace I/14 a Vratislavic nad
Nisou směrem do Jablonce nad Nisou a zpět.  Výstavba další  silnice do Jablonce nad Nisou by byla při
současné (i budoucí) intenzitě dopravy a schopnosti správců silnic udržovat stávající komunikace v dobrém
technickém stavu velmi slabě odůvodnitelná.

S jistotou lze očekávat, že při prosazení koncepce plánované komunikace VK.26 do územního plánu města
Liberce bude tato námitka interpretována sekundárně jako námitka k návrhu územního plánu města Liberce
v mnohem silnější pozici občanů města Liberce a místně příslušného občanského sdružení.

Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby pořizovatel územního plánu komunikaci z důvodu nepotřebnosti
z návrhu  územního  plánu  vypustil.  Uchráníme  tím  přírodní  hodnoty,  které  by  se řešením  navrhovaným
v konceptu územního plánu nenávratně ztratily.

Věříme že akceptací námitky naplníte poslání, které Vám občané tohoto regionu svěřili.

Vyhodnocení: Námitce č. 43 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost požadovaného vypuštění nové zastavitelné plochy kategorie VK – veřejné prostranství –
komunikace pod označením VK.26 vymezeného na částech pozemků p.č. 1645/1, 1645/2 , 1445, 1634/4,
1634/1, 1608, 1609 a 1586 v k.ú. Proseč nad Nisou z daného území.

Stávající rodinný dům podatele námitky se zahradou se nachází na k.ú. Vratislavice nad Nisou a okrajově
navazuje  na obslužnou  komunikaci  V Pekle.  Do této  komunikace  měla  být  zaústěna  nově  navržená
zastavitelná plocha VK.26.

Pořizovatel  zjistil,  že dle konceptu územního plánu je  v západní  části  Proseče na částech pozemků p.č.
1634/4,  1634/1,  1608,  1609  a  1586  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  vymezena  plocha  kategorie  VK veřejné
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 uplatnil  podatel svoji
námitku s tím, že požaduje vypuštění zastavitelné plochy VK. 26 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Podání
doložil  obšírným  odůvodněním  z pohledu  technického  řešení,  vlivu  na životní  prostředí  a  bezpečnost,
ekonomiku, majetek a politiku.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na vypuštění  zastavitelné plochy VK.26 a
vyhověl podateli námitky s tím, že k obsluze území bude  využito stávající komunikace s vazbou 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 (lokalita
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 námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje, neboť
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 mohlo dojít na pozemcích podatele námitky k neúměrnému
ovlivnění hygienických limitů území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.
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44) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. Ž.

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

Text námitky:

Námitka ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou. Jako vlastník objektu garáže v ulici U Nisy podávám tímto
NÁMITKU proti navrhované trase křížení ulic U Nisy – Vodní.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Příloha: kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku a výpis z katastru nemovitostí

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 44 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Požadavek na přehodnocení dopravního řešení je situován na pozemek st. p.č. 3724 v k.ú. Jablonec nad
Nisou ve vlastnictví podatele námitky.

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

Pořizovatel zjistil,  že v rámci  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla na předmětném pozemku 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 navrhované trase křížení ulic U Nisy – Vodní podal vlastník pozemku st. p.č. 3724 v k.ú. Jablonec nad
Nisou svoji námitku bez dalšího odůvodnění.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu
řešení  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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

45) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. F.

Podání doručené písemně dne 25. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Touto námitkou oznamuji,  že v žádném případě nesouhlasím, aby komunikace vedená v novém ÚP pod
číslem VK.26 vedla přes pozemek v mém osobním vlastnictví – p.č. 1608 v k.ú. Proseč nad Nisou.
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Odůvodnění námitky:

Tento pozemek není veden jako stavební  a nemám zájem na tom, aby na mém pozemku v klidné části
Proseče byla zřízena rušná komunikace.

Přílohy:
č.1 – výřez z konceptu ÚP
č.2 – výřez z katastrální mapy

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 45 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  možnost  požadovaného vypuštění  nové zastavitelné plochy kategorie  VK – plochy veřejných
prostranství – komunikace (lokalita VK.26) z pozemku p.č. 1608 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel zjistil, že se jedná o kulturní louku, tvořící proluku ve stávající zástavbě v západní části Proseče
nad Nisou.

Pořizovatel  zjistil,  že v konceptu ÚP je v západní části  Horní Proseče napříč pozemkem p.č. 1608 v k.ú.
Proseč  nad Nisou vymezena  nová  zastavitelná  plocha  kategorie  VK –  plocha  veřejných  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 uplatnil  podatel svoji
námitku s tím, že pozemek není veden jako stavební a nemá zájem na tom, aby na jeho pozemku v klidné
části Proseče byla zřízena rušná komunikace.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na vypuštění  zastavitelné plochy VK.26 a
vyhověl podateli námitky s tím, že k obsluze území bude  využito stávající komunikace s vazbou 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  zastavitelné  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.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že vymezením  zastavitelné
plochy VK.26 na části pozemku p.č. 1608 v k.ú. Proseč nad Nisou by mohlo dojít k neúměrnému zásahu
do vlastnických  práv  podatele  námitky,  přičemž  předmětná  trasa  obslužné  komunikace  není  nezbytným
řešením.

46) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. F.

Podání doručené písemně dne 25. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Podávám tuto námitku proti záměru ÚP vést částí mého pozemku – p.č. 1634/1 v k.ú. Proseč nad Nisou
plánovanou obslužnou komunikaci.

Odůvodnění námitky:

Z mého pohledu je tato komunikace v této podobě zcela zbytečná. Stávající silnice dostatečně plní funkci
místní obslužné komunikace. Důrazně žádám, aby návrh ÚP byl přepracován do takové podoby, ve které
nebudou  plány  ÚP  zasahovat  do mých  nemovitostí.  S touto  komunikací  vedenou  přes  můj  pozemek
nesouhlasím.

Přílohy:
č.1 – výřez z konceptu ÚP
č.2 – výřez z katastrální mapy
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Návrh rozhodnutí: Námitce č. 46 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost požadovaného vypuštění nové zastavitelné plochy kategorie VK – veřejná prostranství –
komunikace (lokalita VK.26) z daného území.

Pořizovatel zjistil, že se jedná o kulturní louku, tvořící proluku ve stávající zástavbě v západní části Proseče
nad Nisou.

Pořizovatel zjistil, že dle konceptu ÚP je v západní části Proseče napříč pozemkem p.č. 1634/1 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). Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji námitku s tím, že komunikace je v této podobě
zcela zbytečná. Stávající silnice dostatečně plní funkci místní obslužné komunikace. Podatel důrazně žádá,
aby návrh ÚP byl přepracován do takové podoby, ve které nebudou plány ÚP zasahovat do jeho nemovitostí.
S komunikací vedenou přes jeho pozemek nesouhlasí.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na vypuštění  zastavitelné plochy VK.26 a
vyhověl podateli námitky s tím, že k obsluze území bude využito stávající komunikace – ulice Horní s vazbou
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  námitku  a  konstatuje,  že vymezením  zastavitelné
plochy VK.26 na části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Proseč nad Nisou by mohlo dojít k neúměrnému zásahu
do vlastnických  práv  podatele  námitky,  přičemž  předmětná  trasa  obslužné  komunikace  není  nezbytným
řešením.

47) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. a P. A.

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

Text námitky:

Coby  vlastníci  garáží  na st.p.č  3365  a  3346  a  spoluvlastníci  p.č.  744/1  k.ú.  Jablonec  nad  Nisou
nesouhlasíme s řešením konceptu ÚP Jablonec n. N., který toto území řeší jako veřejně prospěšnou stavbu
pod označením VK 29 a parkovací nadzemní dům.

Odůvodnění námitky:

Bydlíme  v ulici  Havlíčkova  14  a  garáže  máme  v krátké  docházkové  vzdálenosti,  která  je  s ohledem
na každodenní využívání pro nás nezbytná.

Vyhodnocení: Námitce č. 47 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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemků st.p.č. 3365 a 3346 v k.ú. Jablonec nad
Nisou s právem užívání k pozemku p.č. 744/1 k.ú. Jablonec nad Nisou dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Požadavek na přehodnocení dopravního řešení je uplatněn na pozemky st. p.č. 3346, 3365 a p.č.  744/1
v k.ú. Jablonec nad Nisou.
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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.

Pořizovatel zjistil, že 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  vymezení
zastavitelné plochy VK.29 podal vlastník pozemků námitku s tím, že bydlí v ulici Havlíčkova 14 a garáže má
v krátké docházkové vzdálenosti, která je s ohledem na každodenní využívání pro ně nezbytná.

K argumentu podatelů námitky pořizovatel konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy  VK.29 a  BM4.40
v konceptu  řešení  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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

48) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé J. a P. T.

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

Text námitky:

Já, P. T. a má manželka J. T., coby vlastníci  garáže na st. p. č. 3337 a spoluvlastníci p.č. 744/1 v K. Ú.
Jablonec nad Nisou nesouhlasíme s řešením konceptu navrhovaného územního plánu a podáváme tedy
vůči tomuto odvolání ve stanovené odvolací lhůtě Městským úřadem v Jablonci nad Nisou, tedy do 31. 8.
2011.

Odůvodnění námitky:

Územní  plán  v Jablonci  nad Nisou navrhl  koncept,  který  toto  prostranství  řeší  jako  veřejně  prospěšnou
stavbu  pod  označením  VK  29  a  parkovací  nadzemní  dům,  což  je  koncept  se kterým  jako  majitelé  a
spolumajitelé dotčených parcel nesouhlasíme, neboť na těchto parcelách máme postavenu garáž, kterou
stále využíváme.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 48 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemku st. p.č. 3337 v k.ú. Jablonec nad Nisou a
stavby  s právem  k užívání  pozemku  p.č.  744/1  v K.  Ú.  Jablonec  nad  Nisou  dotčených  konceptem  ÚP
Jablonec nad Nisou.

Požadavek na přehodnocení dopravního řešení včetně vymezení VK29 a parkovacího nadzemního domu je
situován na pozemky st. p.č. 3346, 3365 a p.č. 744/1 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 v jihozápadním kvadrantu křížení ulic U Nisy a Vodní – v zastavěném území obce.

Pořizovatel zjistil, že 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
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– 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  vymezení
zastavitelné plochy VK.29 a parkovacího nadzemního domu podali spoluvlastníci pozemků námitku s tím, ža
na předmětných parcelách mají postavenu garáž, kterou stále využívají.

K argumentu podatelů námitky pořizovatel konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy  VK.29 a  BM4.40
v konceptu  řešení  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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

49) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. O.

T. M.

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

Text námitky:

Jako  spoluvlastníci  pozemku  p.č.  1445  (trvalý  travní  porost)  v katastrálním  území  Proseč  nad  Nisou
podáváme tímto námitku ke konceptu nového územního plánu pro Město Jablonec nad Nisou.
▪ nesouhlasíme  s navrhovanou  trasou  komunikace  přes  pozemek  ppč.  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 námitky: námi navržená trasa komunikace také lépe vystihuje výškové a terénní poměry v této lokalitě.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 49 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 námitku pana V. O., jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou. Spoluvlastník pozemku – pan M. B. nedoložil plnou moc k zastupování pro T. M., proto je jeho podání
vyhodnoceno v režimu připomínky.

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
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ve vazbě na okolní zastavitelnou lokalitu (SP2.40 a SP2.48) a vyhověl podatelům námitky 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  námitku  a  konstatuje,  že vymezením  zastavitelné
plochy VK.26 na pozemcích p.č. 1645/1, 1645/2 , 1445, 1634/4, 1634/1, 1608, 1609 a 1586 v k.ú. Proseč
nad Nisou by mohlo dojít k neúměrnému zásahu do vlastnických práv podatele námitky, přičemž předmětná
trasa obslužné komunikace není nezbytným řešením.

50) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. B.

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

Text námitky:

Žádám, aby pozemky
A) p.č. 54/2, 54/4, 91/4, 222/3, 326 a 498 v k.ú. Kokonín,
B) p.č. 530 v k.ú. Lukášov a
C) p.č. 1490/1 a 1999/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

byly v návrhu konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou celé zařazeny do zastavitelného území
s tím, že na těchto pozemcích je povolena výstavba rodinných domů.

Současně vyjadřuji  svůj nesouhlas se závěry obsaženými ve vyhodnocení vlivu na životní prostředí,  když
tyto pozemky nemají žádnou zásadní hodnotu pro udržitelný rozvoj, nenacházejí se na nich žádné chráněné
rostliny ani živočichové a ani z hlediska ZPF není jejich význam větší než nepatrný.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 50 A.1 se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 50 A. 2 se nevyhovuje.

 Námitce č. 50 A. 3 se nevyhovuje.

Námitce č. 50 A. 4 se nevyhovuje.

Námitce č. 50 A. 5 se nevyhovuje.

Námitce č. 50 B se nevyhovuje.

Námitce č. 50 C. 1 se nevyhovuje.

Námitce č. 50 C. 2 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

A

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek na zařazení pozemků mezi zastavitelné plochy a nesouhlas s vyhodnocením SEA je uplatněn
pro pozemky p.č. 54/2, 91/4, 222/3, 326 a 498 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví podatele námitky a pro  pozemek
p.č. 54/4 v k.ú. Kokonín který sousedí s pozemkem 54/2 v k.ú. Kokonín

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o plochy luk a pastvin v okrajových
částech místní části Kokonín, které představují přechod zastavěného území do volné krajiny.

A.1 pozemky p.č. 54/2, 54/4  v k.ú. Kokonín představují mírný západní svah, porostlý lučními společenstvy,
částečně navazující na zastavěné území obce (přes obslužnou komunikaci – ulice U Pískovny). V jižní části
pozemku p.č. 54/4 v k.ú. Kokonín se nachází nezkolaudovaný objekt, který v minulosti sloužil jako zázemí
pro kynologické cvičiště. Jižní část obou pozemků je lemována lesními plochami.

A.2 pozemek p.č. 91/4 v k.ú. Kokonín představuje rovinatý pozemek v lokalitě Větrný vrch, porostlý lučními
společenstvy, tvořící ze západní a severní strany okraj lesního porostu.

A.3 pozemek p.č.  222/3 v k.ú. Kokonín (73 m2) je součástí  strmého jihovýchodního svahu v zastavěném
území  obce  v místní  části  Kokonín,  který  je  porostlý  lučními  společenstvy  a  náletovou  zelení.  Jedná
se o plochu mezi areálem firmy International Metal plast s.r.o. a obslužnou komunikací – ulice Boční.

A.4 pozemek p.č.  326 v k.ú.  Kokonín představuje mírně svažitý zatravněný pozemek o rozloze 261 m2,
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navazující na obslužnou komunikaci Tyršova Stezka a zastavěné území místní části Kokonín.

A.5 pozemek p.č. 498/2 v k.ú. Kokonín představuje remízek s náletovými dřevinami, jež tvoří předěl mezi
obhospodařovanými plochami ZPF a jihozápadním travnatým svahem v okrajové části Kokonín. Pozemek
okrajově navazuje na zastavěné území obce.

A.1

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly předmětné pozemky vymezeny jednak
jako stabilizovaná plocha kategorie OS1 – plocha občanského vybavení – sport a rekreace (pozemek p.č.
54/4 v k.ú. Kokonín) a zastavitelná plocha kategorie SP.1 – součást lokality SP1.101 (pozemek p.č. 54/2
v k.ú. Kokonín). Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji námitku, a to jako vlastník pozemku p.č. 54/2 v k.ú.
Kokonín a současně jako soused s tím, že požaduje, aby byly celé pozemky zařazeny do zastavitelného
území s možností výstavby rodinných domů.

Současně vyjádřil podatel svůj nesouhlas se závěry obsaženými ve vyhodnocení vlivu na životní prostředí,
kdy dle mínění podatele tyto pozemky nemají žádnou zásadní hodnotu pro udržitelný rozvoj, nenacházejí
se na nich  žádné  chráněné rostliny  ani  živočichové  a  ani  z hlediska  ZPF není  jejich  význam větší  než
nepatrný.

K uvedeným argumentům podatele námitky pořizovatel uvádí, že Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou na udržitelný rozvoj území (Ekobau/2011) doporučilo umožnit zástavbu pouze jako doplnění řady
podél komunikace tvořící severní hranici pozemku p.č. 54/2 v k.ú. Kokonín mimo jiné z důvodů izolace louky
na jih a východ od plochy.

V rámci  veřejného projednání  konceptu  ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil  k vymezení  zastavitelné  plochy
SP1.101 a stabilizované plochy OS1 negativní stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny
– OŽP MěÚ Jablonec nad Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011 s tím, že požadoval vymezit
jižní část pozemků jako plochy nezastavitelné z důvodu zachování propojitelnosti luk.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel  dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 6. 9. 2011, jehož závěrem bylo lokalitu SO1 a SP1.101 ponechat v nezměněném rozsahu.

V duchu výše citovaných skutečností a na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou připravil  pořizovatel  návrh Pokynů pro  zpracování  návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou,
ve kterých byly lokality SO1 a SP1.101 potvrzeny v nezměněném rozsahu. Pokyny pro zpracování návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2012 a v jejich rozsahu byl návrh ÚP pro
společné jednání upraven.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje částečně, a to
tak,  že požadavku  na vymezení  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  na pozemku  p.č.  54/4  v k.ú.  Kokonín
se nevyhovuje  –  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  se ponechává  stabilizovaná  plocha  kategorie  OS  –
občanské vybavení – sport a rekreace, na druhou stranu se vyhovuje požadavku na vymezení zastavitelné
plochy pro bydlení na pozemku p.č. 54/2 v k.ú. Kokonín v celém rozsahu, tzn. nad rámec doporučení SEA.
Na základě místního  šetření  pořizovatel  zjistil,  že již  v současné  době jsou okolní  pozemky  oploceny  a
migrace  zvěře  je  již  nyní  znemožněna.  Pořizovatel  se domnívá,  že toto  řešení  představuje  maximálně
kompromisní řešení a že vymezením zastavitelné plochy pro bydlení na jednom z požadovaných pozemků
nedojde k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných
ve veřejném  zájmu  dle  zvláštních  právních  předpisů.  Námitce  se vyhovuje  částečně.  Pořizovatel  dále
podotýká, že lokalita SP1.101 byla v průběhu procesu pořizování ÚP překvalifikována do ploch BP1.101.

A.2.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako
nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené krajinné.  Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  svoji
námitku s tím, že požaduje, aby byl celý pozemek zařazen do zastavitelného území s možností  výstavby
rodinných domů.

Dále pořizovatel prověřil  Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území
(Ekobau/2011) a dospěl k závěru, že tuto plochu dokument neřešil. S ohledem na tuto skutečnost je tato část
námitky bezpředmětná.

Pořizovatel  posoudil  požadavek  na vymezení  zastavitelné  plochy  na tomto  pozemku  s limity  území  a
konstatuje, že celý pozemek je umístěn v ochranném pásmu lesa, mimo zastavěné území obce a mimo
dosah  kapacitní  dopravní  a  technické  infrastruktury.  Pozemek  je  pod  ochranou  ZPF  (BPEJ  8.34.24),
přestože se jedná o půdy průměrných produkčních schopností, a to vzhledem k poloze obce a ke konfiguraci
jejího terénu, i přes tuto skutečnost dochází vlivem zástavby u předmětných pozemků ke snížení ekologické
stability území a přírodních hodnot ZPF.

Navíc pořizovatel dodává, že námitka je uplatněna vůči neměněné části územního plánu,  neboť návrh ÚP
Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil a vlastník není krácen na svých právech.
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Pořizovatel  se domnívá,  že vymezením  zastavitelné  plochy  na předmětném  pozemku  by  došlo
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů, navíc v krajinářsky exponovaném prostoru v hřebenové
poloze, který vytváří krajinný rámec nezastavěné krajiny Jablonce na části jižního okraje města. Prostor má
i význam jako významný vyhlídkový bod směrem na jih – oblast Maloskalsko. Námitce se nevyhovuje.

A.3.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako
nezastavitelná plocha kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  svoji  námitku  s tím,  že požaduje,  aby  byl  celý  pozemek  zařazen
do zastavitelného území s možností výstavby rodinných domů. Dále pořizovatel prověřil Vyhodnocení vlivů
konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau/2011)  a  dospěl  k závěru,  že tuto
plochu dokument neřešil. S ohledem na tuto skutečnost je tato část námitky bezpředmětná.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil námitku a konstatuje, že předmětný pozemek o ploše 78
m2 neodpovídá  požadavkům  zákona  č.  183/2006Sb.  o územním plánování  a  stavebním řádu  (stavební
zákon), který říká, že pozemky určené pro zastavění musí svými vlastnostmi, zejména tvarem, plochou a
velikostí  umožňovat  účelnou  a  hospodárnou  realizaci  i bezpečné  užívání  staveb.  tyto  podmínky  nejsou
v případě pozemku p.č. 222/3 v k.ú. Kokonín splněny.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem dodává, že námitka je uplatněna vůči neměněné části územního
plánu, neboť návrh ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil a vlastník není krácen
na svých právech.

A.4.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako
zastavitelná plocha kategorie VK – veřejné prostranství – komunikace. Proti tomuto řešení uplatnil podatel
svoji  námitku  s tím,  že požaduje,  aby  byl  celý  pozemek  zařazen  do zastavitelného  území  s možností
výstavby rodinných domů. Dále pořizovatel  prověřil  Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
na udržitelný rozvoj území (Ekobau/2011) tuto plochu neřešilo. Tato část námitky je proto bezpředmětná.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatují,  že pozemek  sice  navazuje
na zastavěné  území  a  zastavitelné  plochy,  ale  svými  vlastnostmi,  zejména  tvarem,  plochou  a  velikostí
neumožňuje účelnou a hospodárnou realizaci i bezpečné užívání staveb, což odporuje požadavkům zákona
č.  183/2006Sb.  o územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon).  Námitka  je  uplatněna  vůči
neměněné části  územního plánu,  neboť návrh ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití  pozemku nic
nezměnil a vlastník není krácen na svých právech. S ohledem na tyto skutečnosti se námitce nevyhovuje.

A.5.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako
zastavitelná  plocha  kategorie  SP1  –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské,  a  to  jako  součást  rozsáhlé
zastavitelné lokality SP1.107. I přes tuto skutečnost uplatnil vlastník pozemku námitku, ve které požaduje,
aby  uvedený  pozemek  byl  v konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  zařazen  do zastavitelného  území  s tím,
že na těchto  pozemcích  bude  povolena  výstavba  rodinných  domů.  Součástí  námitky  je  i nesouhlas
s vyhodnocením SEA k dané lokalitě.

Dále pořizovatel prověřil dokument Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj
území (Ekobau/2011), který doporučil redukci zastavitelné plochy min. na 1/4, a to s ohledem na pohledovou
exponovanost plochy, kdy se rozšiřuje zastavěné území do prostoru luk na svazích nad sídlem, které utvářejí
krajinný rámec sídla. Zástavbou dojde k izolaci lesa (VKP) zastavěným územím, čímž budou ekologické
funkce lesa omezeny. Proti tomuto vyhodnocení podal námitku vlastník pozemku.

K argumentům  podatele  námitky  pořizovatel  konstatuje,  že v rámci  veřejného  projednání  konceptu  ÚP
Jablonec  nad  Nisou  uplatnily  k vymezení  zastavitelné  plochy  SP1.107  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.  Požadavek  na dohodnutí  rozsahu  zastavitelné  plochy  vyjádřil  v rámci  koordinovaného  stanoviska
i orgán ochrany ZPF.  Orgán příslušný k posuzování  vlivů na ŽP požadoval  v rámci svého stanoviska č.j.
KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011 vypuštění zastavitelné plochy SP1.107.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011,  posoudily  dotčené  orgány
doporučení  SEA a  s ohledem na požadavky  vyplývající  z dílčích  stanovisek  byl  učiněn  závěr  –  vypustit
zastavitelnou lokalitu v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou jako celek.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  požadující  vymezení  zastavitelné  plochy
na pozemku p.č. 498/2 v k.ú. Kokonín, včetně nesouhlasu podatele námitky se závěry vyhodnocení SEA a
konstatuje,  že pozemek  byl  na rozdíl  o tvrzení  v námitce  součástí  zastavitelné  plochy  SP1.107  a
že vyhodnocení SEA doporučuje zastavitelnou část omezit na cca jižní ¼ plochy. Návrh na vypuštění celé
zastavitelné lokality vyšel z komplexního pohledu dotčených orgánů a pořizovatele na danou problematiku
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ve vazbě  na potřeby  vymezení  kapacit  zastavitelných  ploch  v území  se špatnou  dopravní  a  technickou
infrastrukturou. Byly posouzeny limity daného území – svažitost území, pohledová exponovanost, narušení
krajinného  rámce  sídla,  izolace  lesního  porostu  jako  VKP a  blízkost  trasy  nadregionálního  biokoridoru.
Pořizovatel  se domnívá,  že  vymezením  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  v dané  lokalitě  by  došlo
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Námitce se nevyhovuje.

B

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.

Požadavek na zařazení pozemku mezi zastavitelné plochy a nesouhlas s vyhodnocením SEA je uplatněn
pro pozemek p.č. 530 v k.ú. Lukášov.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o plochy luk a pastvin v okrajových
částech místní části Lukášov, které představují přechod zastavěného území do volné krajiny.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako
nezastavitelná  plocha kategorie  SK –  plochy smíšen krajinné.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  svoji
námitku s tím,  že požaduje,  aby pozemek byl  zastavitelný  pro funkci  bydlení  a dále je  součástí  námitky
vyjádření  nesouhlasu  se závěry  obsaženými  ve Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný rozvoj území (Ekobau/ 2011), a to i přesto, že vyhodnocení tuto plochu vůbec neposuzovalo.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku – požadavek na vymezení zastavitelné plochy
pro  bydlení  na celé  ploše  pozemku  a  posoudil  tento  požadavek  s limity  daného  území  a  konstatuje,
že na pozemek zasahuje ochranné pásmo lesa (severní část) a ochranné pásmo trasy vrchního vedení VN
35 kV (jižní část). Pozemek je mimo dosah využitelné veřejné dopravní a technické infrastruktury.  Dalším
argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh ÚP
Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených v souladu
s cíli  územního plánování  a  v souladu,  případně kompromisně s limity  a  zájmy  ochrany  přírody  v tomto
území a v lokalitách s lepší dopravní dostupností a vybaveností technickou infrastrukturou.

Pořizovatel dále podotýká že námitka je uplatněna vůči neměněné části územního plánu,  neboť návrh ÚP
Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil a vlastník není omezen na svých právech.

K požadavku  na vymezení  zastavitelných  ploch  pořizovatel  dodává,  že je  tímto  řešením  zachována
kontinuita  s patným  ÚP,  kdy  plochy  navazující  na zastavěné  území  nejsou  konzumovány.  Vymezením
dalších  zastavitelných  ploch  by  došlo  ke střetu  s limity  území  a  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů. S ohledem na výše citované skutečnosti se podateli námitky nevyhovuje.

Daná plocha není ve vyhodnocení vlivů na ŽP posuzována, proto je bezpředmětné vyhodnocovat nesouhlas
podatele námitky s tímto dokumentem.

C

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek na zařazení pozemků mezi zastavitelné plochy a nesouhlas s vyhodnocením SEA je uplatněn
pro pozemky p.č. 1490/1 a 1999/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se v případě pozemku p.č. 1490/1 v k.ú.
Jablonec  nad  Nisou  jedná  o plochu  v zastavěné  části  obce  Jablonec  nad  Nisou  navazující  na těleso
železniční trati Jablonec nad Nisou – Smržovka a v případě pozemku p.č. 1999/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou
o plochu kulturní louky bezprostředně navazující na zastavěné území obce Jablonec nad Nisou. Lokalita je
situována v mírném svahu s jihozápadní  expozicí svažujícím se k bezejmennému vodnímu toku,  který  je
levostranným  přítokem  Černostudničního  potoka.  Předmětná  louka  dlouhodobě  představuje  plochu
sportovně relaxačních aktivit obyvatel přilehlých městských částí (sídliště Vlaštovčí, okolní rodinné domy).

C.1 pozemek p.č. 1490/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou o velikosti 622 m2 představuje západní svah porostlý
náletovou zelení, který navazuje na násep železničního tělesa v zastavěném území obce. Pozemek okrajově
navazuje na zastavěné plochy.

C.2 pozemek p.č.  1999/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou představuje mírně svažitý severovýchodní pozemek
v lokalitě Dolina, porostlý lučními společenstvy

C.1

Pořizovatel zjistil, že v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl předmětný pozemek vymezen jako stabilizovaná
nezastavitelná plocha kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň. Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji
námitku s tím, že požaduje, aby byl celý pozemek zařazen do zastavitelného území s možností  výstavby
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rodinných domů. Pořizovatel  dále zjistil,  že předmětný pozemek není  součástí  Vyhodnocení  vlivů  na ŽP,
i přesto podatel námitky nesouhlasí s jeho závěry.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že námitka je  uplatněna vůči
neměněné části  územního plánu,  neboť návrh ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití  pozemku nic
nezměnil a  vlastník  není  omezen  na svých  právech.  Dále  pořizovatel  konstatuje,  že daná  plocha  není
ve vyhodnocení vlivů na ŽP posuzována, proto je bezpředmětné vyhodnocovat nesouhlas namitatele s tímto
dokumentem.  V rámci  posouzení  limitů  daného  území  pořizovatel  dodává,  že na pozemek  zasahuje
ochranné  pásmo  železnice  a  je  pod  ochranou  ZPF  (BPEJ  8.34.44).  Přestože  se jedná  o půdy
s podprůměrnými produkčními schopnostmi,  a to vzhledem k poloze obce a ke konfiguraci  jejího terénu,
i přes to není nezbytné je vymezovat k zastavění.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, jelikož
vymezením zastavitelné  plochy by  došlo ke střetu s hygienickými limity  daného území  a  k neúměrnému
ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle
zvláštních právních předpisů.

C.2

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako
zastavitelná plocha kategorie BM2 – plochy bydlení (součást lokality BM2.1). I přes tuto skutečnost uplatnil
podatel svoji námitku s tím, že požaduje, aby byl celý pozemek zařazen do zastavitelného území s možností
výstavby rodinných domů.

Dále pořizovatel prověřil dokument Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj
území, který popisuje danou lokalitu jako rozsáhlou plochu na úpatí zalesněných svahů Černostudničního
hřebene, jež vytváří pánev s mokřadem na bázi. Na ploše se vyskytují tři základní typy biotopů: v západním
výběžku je prudký svah porostlý rozvolněným porostem bříz, v hlavní části je od západu na svazích kulturní
louka a  nejcennější  částí  je  báze pánve  s mokřadním prameništěm,  která  je  dotována  vodou ze svahů
Černostudničního hřebene. Vliv na přírodní prostředí spočívá ve zničení biotopu zvláště chráněných druhů a
v likvidaci mokřadu a posledního zbytku přírodního bezlesí v širším území, které tvoří významné přírodní
refugium (útočiště). Vyhodnocení doporučuje zastavitelnou plochu omezit tak, aby byl zachován mokřad a
jeho  funkce.  S těmito  doporučeními  vyjádřil  podatel  svůj  nesouhlas,  který  argumentoval  tvrzením,
že předmětné pozemky nemají žádnou zásadní hodnotu pro udržitelný rozvoj, nenacházejí se na nich žádné
chráněné rostliny ani živočichové a ani z hlediska ZPF není jejich význam větší než nepatrný.

K argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje, že k vymezení zastavitelné lokality BM2.1 v rámci
veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou zaujaly negativní stanoviska jak příslušný dotčený
orgán ochrany přírody a krajiny – OŽP MěÚ Jablonec nad Nisou stanoviskem č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9.
2011,  kdy  požaduje  omezit  navrženou  zastavitelnou  plochu,  která  zasahuje  do přírodního  prostředí
prameniště,  mokřadních  luk  a  vodního  toku,  včetně  břehových  porostů,  tak  KÚLK  koordinovaným
stanoviskem č.j.  OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011, kdy nesouhlasí s navrženým využitím ploch
s ohledem  na výskyt  zvláště  chráněných  druhů  a  požaduje  zpracování  podrobného  přírodovědného
průzkumu. Požadavek na dohodnutí rozsahu zastavitelných ploch deklaroval i příslušný orgán ochrany ZPF
– KÚLK. Stanovisko příslušného orgánu k vyhodnocení vlivu na ŽP č.j. KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011
požaduje omezit zastavitelnou plochu v duchu vyhodnocení SEA.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  byla  diskutována  možnost
budoucího  využití  předmětné  lokality  k zástavbě  a  byl  dohodnut  redukovaný  rozsah  předmětných
zastavitelných ploch s podmínkou vymezení regulačního plánu na dané zastavitelné lokalitě a podrobného
přírodovědného  průzkumu.  S dotčeným orgánem  ochrany  ZPF  byly  dohodovány  dvě  varianty  možného
vymezení  zastavitelných  ploch.  Závěr  byl  orgánem  ochrany  ZPF  učiněn  dne  14.  12.  2011,  ve kterém
akceptuje vymezení zastavitelných ploch ve variantě, která byla zapracována do návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  dodává,  že na základě  negativních  stanovisek  příslušných  dotčených  orgánů  byl  rozsah
zastavitelných ploch zásadně redukován až na rozsah zastavitelné  lokality  BM2.42 (nově oddělená  část
od původní  lokality  BM2.1).  K dané  redukci  došlo  zejména  s ohledem  na ekologický  význam  lokality.
K zástavbě byl dohodnut redukovaný rozsah předmětných zastavitelných ploch, a to tak, aby byl zachován
stávající  mokřad  a  jeho  funkce.  Pořizovatel  se ztotožňuje  s názorem,  že neuváženým  vymezením
zastavitelných  ploch  by  mohlo  dojí  k zásadnímu  vlivu  na přírodní  prostředí  dané  lokality,  který  spočívá
ve zničeni biotopů zvláště chráněných druhů a v likvidaci mokřadu a posledního zbytku (polo) přírodního
bezlesí v širším území, které tvoří významné přírodní refugium.

V koordinaci se závěry dohodovacích jednání vyhodnotil pořizovatel spolu s určeným zastupitelem námitku a
konstatuje,  že se požadavku  na vymezení  zastavitelných  ploch  v lokalitě  Dolina  na celém  pozemku  p.č.
1999/1  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou vyhovuje  pouze  částečně,  a  to  vymezením zastavitelných  ploch pro
bydlení  ve střední  a  západní  části  pozemku.  Požadavku  na vymezení  zastavitelné  plochy  pro  bydlení
ve východní části pozemku se nevyhovuje s ohledem na přírodní hodnoty daného území. Ve věci námitky
vůči závěrům vyhodnocení SEA pořizovatel dodává, že se se závěry ztotožňuje – vymezením zastavitelné
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plochy pro bydlení v plném rozsahu by byla nenávratně ztracena jedna z posledních lučních enkláv v daném
prostoru.  Vyhodnocení  prováděla  autorizovaná  osoba  dle  požadavků  příslušných  právních  norem  a
pořizovatel nemá k doporučením dalších připomínek.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem dospěl k závěru, že vymezením redukované zastavitelné lokality
BM2.42 pro bydlení v dohodnutém rozsahu s podmínkami, které byly vymezeny – zpracování regulačního
plánu  (RP1  –  Dolina)  a  přírodovědného  průzkumu  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. Námitce se vyhovuje částečně.

51) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H.

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

Text námitky:

Jako spoluvlastník pozemku p.č. 780 v k.ú. Vrkoslavice podávám tímto námitku ke konceptu územního plánu
Jablonce nad Nisou.

Požaduji,  aby  výše  uvedený  soukromý  pozemek  nebyl  označen  v konceptu  jako  veřejná  komunikace.
Na tomto  pozemku  se nachází  zahrada  a  pozemek  je  oplocen.  Komunikace  nemůže  pokračovat  ani
na pozemek 756/2, neboť je také v soukromém vlastnictví.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 51 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.

Požadavek na vypuštění zastavitelné plochy kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace je uplatněn
na pozemek p.č. 780 v k.ú. Vrkoslavice.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřili  stav  v území  a  zjistili,  že se jedná  o plochu,  která  se nachází
v zastavěném území obce a tvoří součást oplocené zahrady podatele námitky.

Pořizovatel zjistil, že v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl předmětný pozemek p.č. 780 v k.ú. Vrkoslavice
vymezen jednak jako stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie SP1  plochy smíšené obytné –
příměstské (severní část), dále jako plochy zastavitelné kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace a
v jižní  části  jako  zastavitelné  plochy  kategorie  SP1  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  (součást
zastavitelné lokality  SP1.91). Plocha komunikace byla v daném místě vymezena jako součást zokruhování
stávajícího  dopravního  systému  ve stabilizovaných  plochách  bydlení  a  ve vazbě  na nově  navrhovanou
zastavitelnou  lokalitu  SP1.91.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  spoluvlastník  pozemku  svoji  námitku  s tím,
že se na pozemku nachází zahrada a pozemek je oplocen. Komunikace nemůže pokračovat ani na pozemek
756/2 v k.ú. Vrkoslavice, neboť je také v soukromém vlastnictví.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že prověřil Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau/2011).  Tento  dokument  doporučil  zvážit  podstatné  omezení  plochy
na maximálně 2 až 3 RD podél silnice, a to s ohledem na poměrně velký prostor luk obklopených lesem,
který nova funkční plocha podstatně naruší, omezí a izoluje. Vznikne plocha kobercové zástavby v lese.
V krajním případě lze zástavbu akceptovat.

Pořizovatel se rozhodl řešit  problematiku v rámci dohodovacího jednání,  které uspořádal  dne  6.  9.  2011.
Na tomto jednání posoudily dotčené orgány mimo jiné i vymezení zastavitelné lokality SP1.91 a s  ohledem
na přírodní hodnoty daného území, které jsou zmiňovány i ve vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a
neexistenci základní technické infrastruktury byla lokalita v návrhu ÚP zcela vypuštěna.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že námitce bude vyhověno a
zastavitelná plocha kategorie VK – veřejný prostor – komunikace bude v návrhu vypuštěna. Pozemek p.č.
780 v k.ú. Vrkoslavice bude celý vymezen jako plocha stabilizovaná kategorie SP2. Důvodem je vypuštění
celé zastavitelné lokality SP1.91 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a také skutečnost, že vlastník sousedního
pozemku,  navazujícího  na předmětnou  komunikaci,  uplatnil  v rámci  konceptu  řešení  k tomuto  vymezení
obdobnou  námitku.  Pořizovatel  dále  dodává,  že pozemek  p.č.  780  v k.ú.  Vrkoslavice  je  zázemím
ke stávajícímu  rodinnému domu  a  vymezováním  veřejného  prostoru  by  bylo  neodůvodněným zásahem
do práv vlastníka pozemku.
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52) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé J. D. a J. D.

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

Text námitky:

Podatelé jsou vlastníky těchto nemovitostí, resp. předmětem SJM podatelů jsou tyto nemovitosti: parcely 808
a 809 k.ú. Rýnovice, rodinný dům vč. nádvoří a zahrady. Podatelé nemovitosti využívají jako svoje bydlení.

Nemovitosti  ve vlastnictví  podatelů  jsou  dotčeny  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a  veřejně
prospěšných  opatření  ozn.  VPS  DS.14  —  Rýnovice,  Lukášov.  S ohledem  na tuto  skutečnost  podávají
vlastníci těchto pozemků dle ustanovení § 48 odst. 2 stavebního zákona své námitky ke konceptu územního
plánu města Jablonec nad Nisou z následujících důvodů:

Podatelé zásadně nesouhlasí se zařazením jejich pozemku č. 808 do vymezení veřejně prospěšných staveb
a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Odůvodnění námitky:

Podatelé  namítají  především  nekoncepčnost  ÚP,  resp.  jeho  konceptu,  neboť  jednotlivé  plochy  určené
k vyvlastnění  (návrhové  plochy)  jsou  stanoveny  velmi  obecně  a  i z odůvodnění  konceptu  ÚP  vyplývá,
že tento zahrnuje okrajově velký počet malých pozemků. Realizace případných záměrů, pro něž k zařazení
pozemku podatelů mezi veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření dochází, je však zjevně
v nedohlednu, když z konceptu ÚP plyne vytváření jakési potřebné rezervy pro realizaci záměru s uvedením
roku  2030.  Vlastníci  dotčených  nemovitostí  tak  budou  zůstávat  až desetiletí  v nejistotě,  hodnota  jejich
pozemků rapidně klesne a tyto bude problém komukoliv odprodat.

Vlastnické právo je přitom jedno ze základních lidských práv vůbec. Vlastnické právo všech vlastníků musí
mít  stejný  zákonný  obsah  a  ochranu.  Zásah  do takového  práva  je  přípustný  jen  když  veřejný  zájem
na dosažení účelu stanoveného zákonem převažuje nad dosavadním právem vyvlastňovaného. Stanovení
účelu vyvlastnění,  resp.  vymezení  ploch určených k vyvlastnění  UP,  v tak  rozsáhlé  míře,  staví  vlastníky
do nepřípustné nejistoty.  K faktickému vyvlastnění možná ani nedojde, hodnota nemovitostí již samotným
záměrem, v ÚP definovaným, však klesne, bez nároku vlastníků na jakoukoliv náhradu.

V případě pozemku podatelů navíc je, při pohledu do katastrální mapy, zjevné, že záměr definovaný ÚP by
bylo možno realizovat mimo rodinný dům a zahradu podatelů, resp. silnici by bylo možno vést okolo, a tedy
účelu  dosáhnout  jinak,  než  nejzásadnějším  zásahem do vlastnických práv  občanů Města  Jablonec  nad
Nisou.  Záměr  nezdůvodňuje,  proč  takové  řešení  alespoň  nebere  v potaz,  ale  rovnou  vychází  z cesty
nejsnazší, což je zcela v rozporu se zásadami územního plánování.

V této souvislosti rovněž nutno říci, že podatelé několikrát vyšli městu vstříc a souhlasili se záborem části
jejich pozemků za účelem výstavby chodníku oproti realizaci protihlukové stěny u jejich domu. Skutečnost,
že byl tento záměr výstavby chodníku zrušen, se podatelé dozvěděli až v červenci letošního roku. Z hlukové
studie, vypracované současně s konceptem ÚP, přitom vyplývá překročení přípustných limitů, v místě, kde
se nemovitosti podatelů nachází (MB č. 7). Pokud k záměrům, ÚP stanoveným, dojde až za dvacet let, není
zřejmé,  jak  toto  překročení  bude  řešeno.  Každopádně  vstřícnost  podatelů  ve vztahu  k městu  „byla
odměněna"  tím,  že v případě schválení  takto navrženého ÚP budou žít  v domě, u něhož není  dořešena
hluková situace, v domě, u něhož by mohlo dojít k vyvlastnění, a to až v průběhu příštích deseti (dle diskuse
ke konceptu)  nebo až dvaceti  let  (dle časových horizontů zmíněných v konceptu)  a v domě se zahradou
nacházející se v oblasti, jež je zařazena do kategorie ploch výrobně obchodních, u nichž hrozí další rizika
(viz dále).

Nekoncepční a rovněž jako nepřípustný zásah do práv vlastnických se totiž jeví rovněž rozlišení kategorie
ploch.  V případě  podatelů  totiž  dochází  k tomu,  že část  jejich  zahrady,  jakož  i část  pozemku  pod  jejich
domem je zařazena do kategorie  ploch  výrobně obchodních.  Odůvodnění  konceptu ÚP přitom výslovně
uvádí, že plochy zařazené do těchto kategorií mohou být využity jako plochy výrobní či skladovací, u kterých
„nelze vyloučit negativní vliv za hranici pozemků". Dle procenta využitelnosti (stanovenou ÚP) přitom hranici
takového vlivu na zahradu podatelů lze téměř s jistotou předvídat. Dle mínění podatelů tak není možné, aby
taková plocha přímo sousedila či se dokonce přímo nacházela na zahradě soukromých vlastníků, které jsou
využívány též k pěstování plodin. Je nepochybné, že rozdělením ploch ještě nedochází k vydání územního
rozhodnutí  či  stavebnímu  povolení  jakékoliv  stavby,  ovšem  je  zcela  nekoncepční,  aby  ÚP  počítal
s výstavbou, kterou by pak nebylo možno realizovat.

Podatelé dále zdůrazňují to, co sám koncept ÚP stanoví, „severně od zástavby Rýnovic a středu Lukášov a
se nachází nejkvalitnější pozemky ZPF s nejvyšší třídou ochrany, a to na zahradách v drobné držbě". Je tak
otázkou,  jak  se s touto skutečností  vypořádat  při  stavbě plánovaného rozšíření  dopravní  infrastruktury  a
přitom zajistit cíle územního plánování. Navrhovatel sice stanoví obecné argumenty ospravedlňující zábory
pozemků ZPF, ale tyto jsou v rovině tak obecné, že je nelze, dle mínění podatelů, považovat za vypořádání
se s touto významnou skutečností.

Nejasný je pro podatele též limit využití území v podobně ochranného pásma dopravní infrastruktury v místě,
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kde se jejich nemovitosti nachází. Rovněž v případě nově stanovených koridorů dopravních staveb koncept
územního plánu, resp. jeho odůvodnění, uvádí, že v době zpracování ÚP je sice znám záměr, není však
k dispozici  podrobnější  dokumentace  stavby,  na základě  které  by  bylo  možné  přesně  vymezit  potřebné
plochy".  Dále  se tak  uvádí,  že proto  ÚP vymezuje  koridory  širší,  v rámci  nichž  bude  stavba  umístěna.
Odůvodnění  ÚP  pak  konstatuje  z tohoto  vyplývající  povinnost  každého  vlastníka,  resp.  stavebníka
sousedícího s těmito plochami, předpokládat rozšíření komunikace v těchto prostorech. Správní orgán si tak
vytváří  poměrně  velký  prostor  uvážení  do budoucna  a  zcela  neúměrně  omezuje  práva  vlastníků,  bez
konstatování  veřejného  zájmu,  který  by  takový  postup,  ve fázi  pouhého  plánování  (nikoliv  realizace),
ospravedlňoval.

Vzhledem k výše uvedenému navrhují podatelé následující:
▪ vyřazení  nemovitostí  podatelů  z návrhu  veřejně  prospěšných  staveb  a  veřejně  prospěšných

opatření,
▪ upravit  průběh  komunikace  vč.  ochranného  koridoru  (DS.14)  mimo  pozemky  podatelů  změnu

rozlišení kategorie ploch
▪ vyřešení ochrany proti hluku z dopravy

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 52 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označil 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Požadavek  na vypuštění  veřejně  prospěšných  staveb a  veřejně  prospěšných  opatření  označených VPS
DS.14  — Rýnovice,  je  uplatněn  na pozemek  st.p.č.  808  v k.ú.  Rýnovice.  V dalších  částech  námitky  je
nesouhlas vztažen obecně k pozemkům ve spoluvlastnictví podatelů.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistili,  že se jedná  o rodinný  dům  čp.  31,
Československé  armády  239  na pozemku  st.p.č.  808  v k.ú.  Rýnovice,  který  je  obklopen  zahradou
na pozemku  p.č.  809  v k.ú.  Rýnovice.  Dům  i zahrada  které  se nachází  v zastavěném  území  obce  a
bezprostředně navazují na silnici III/29024, budoucí přeložku silnice I. třídy – I/14 Liberec – Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly předmětné pozemky st.p.č. 808 a p.č.
809 k.ú. Rýnovice vymezeny jednak jako zastavitelné plochy kategorie DS – plochy dopravní infrastruktury
silniční (koridor DS.14) s tím, že stavba je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva
k pozemkům  a  stavbám  vyvlastnit  s vyvolanou  demolicí  stávajícího  objektu  č.p.  239,  Československé
armády 31 (pozemek st.p.č. 808 v k.ú. Rýnovice) a jednak jako zastavitelné plochy kategorie VO – plochy
výrobně obchodní – součást lokality VO2.9.

Proti zařazení pozemku st.p.č.808 v k.ú. Rýnovice do vymezení veřejně prospěšných staveb pro která lze
práva k nim vyvlastnit uplatnil podatel námitku, kterou odůvodňuje nekoncepčností ÚP, resp. jeho konceptu,
neboť  jednotlivé  plochy  určené  k vyvlastnění  (návrhové  plochy)  jsou  stanoveny  velmi  obecně,  vlastníci
nemovitostí zůstávají až desetiletí v nejistotě, hodnota jejich pozemků rapidně klesá. Podatel se domnívá,
že záměr definovaný ÚP by bylo možno realizovat mimo rodinný dům a zahradu podatelů, resp. silnici by
bylo možno vést okolo, a tedy účelu dosáhnout jinak, než nejzásadnějším zásahem do vlastnických práv
občanů Města  Jablonec  nad Nisou.  Nekoncepčnost  podatelé  spatřují  v rozlišení  kategorie  ploch  –  část
zahrady a pozemku pod jejich domem je zařazena do kategorie ploch výrobně obchodních. Podatelé dále
zdůrazňují, zda zábory nejkvalitnějších půd s nejvyšší třídou ochrany v souvislosti s plánovaným rozšířením
dopravní infrastruktury jsou v souladu s cíli územního plánování.

Podatelé navrhují:
▪ vyřazení  nemovitostí  podatelů  z návrhu  veřejně  prospěšných  staveb  a  veřejně  prospěšných

opatření,
▪ upravit  průběh  komunikace  vč.  ochranného  koridoru  (DS.14)  mimo  pozemky  podatelů  změnu

rozlišení kategorie ploch,
▪ vyřešení ochrany proti hluku z dopravy.

K argumentu podatele námitky ve věci příliš obecného vymezení jednotlivých ploch určených k vyvlastnění
pořizovatel konstatuje, že ÚP Jablonec nad Nisou vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, standardním způsobem – příslušná VPS je součástí závazné části návrhu
ÚP – oddíl. G Vymezení veřejně prospěšných staveb, včetně grafického vymezení – výkres č. 6 – Výkres
veřejně  prospěšných  staveb  –  v měřítku  odpovídajícímu  podrobnosti  územně  plánovací  dokumentace.
Taxativní vymezení pozemků je součástí Tabulky parcel katastru nemovitostí, na které zasahují jednotlivé
VPS – Oddíl G.8.3 Odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou.
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K argumentu podatele, že je zjevné, že záměr definovaný v ÚP by bylo možno realizovat mimo rodinný dům
a zahradu podatelů, resp. silnici by bylo možno vést okolo, a tedy účelu dosáhnout jinak, než nejzásadnějším
zásahem  do vlastnických  práv  občanů  Města  Jablonec  nad  Nisou  pořizovatel  konstatuje,  že směrové
uspořádání ctí v předmětném úseku stávající dopravní síť, přičemž se navrhuje pouze její rozšíření. Záměr
je dlouhodobě sledován v platné územně plánovací dokumentaci jako budoucí přeložka silnice I/14 Liberec –
Jablonec nad Nisou a dle očekávaných intenzit dopravy je pro výhled plánováno rozšíření úseku od Liberce
po křižovatku  Liaz  –  Jih  rozšíření  na čtyřpruh.  K vymezení  veřejně  prospěšné  stavby  došlo  v rámci  55.
změny platného ÚP města Jablonec nad Nisou – VPS č. 77 – budoucí přeložka silnice I/14 Kunratice –
Jablonec nad Nisou, úprava ulice Československé armády.

Návrh ÚP Jablonec nad Nisou zachovává kontinuitu s platnou územně plánovací dokumentací a vymezení
budoucí přeložky silnice I/14, úsek Liberec – Jablonec nad Nisou je v souladu s nadřazenou ÚPd – Zásady
územního rozvoje LK – vymezen koridor D11A a plocha veřejně prospěšné stavby.

K argumentu  podatele  ve smyslu  nekoncepčnosti  a  nepřípustného  zásahu  do práv  vlastnických,  a  to
vymezením části  zahrady  do zastavitelných ploch  kategorie  VO –  plochy  výrobně  obchodní  pořizovatel
dodává, že návrh ÚP vytváří kompaktní výrobně obchodní zónu (v průběhu projednání ÚP překvalifikována
z ploch VO2.9 do VS5.9) s návrhem demolice objektu vyvolané stavbou dopravní infrastruktury silniční a tím
v tomto  místě  eliminuje  působení  negativních  vlivů  na obytnou  zástavbu.  Svůj  názor  pořizovatel  opírá
o nastalou situaci,  kdy v důsledku předchozího vývoje předmětného území městské části  Rýnovice tvoří
předmětné pozemky ostrovní pozici  – zbytkové plochy mezi stabilizovanou výrobní zónou (plochy VS) a
komunikací  s velkou  dopravní  zátěží  (plochy  DS).  Dopravní  zátěž  na této  komunikaci  (stávající  silnice
III/29024)  vzroste v důsledku jejího převedení  do kategorie silnice I.  třídy – I/14 Liberec – Jablonec nad
Nisou.

Při stávajícím i navrženém budoucím využívání vymezených ploch DS a VS nelze vyloučit jejich negativní
vlivy  za hranicí  pozemků  (překročení  přípustných  hygienických  limitů  na úseku  komunikace,  kde
se nemovitost podatelů nachází, bylo prokázáno akustickou studií, Ing. Jiří Králíček, 2011). Na předmětných
pozemcích prakticky nelze zajistit soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před negativními
vlivy z dopravy a výroby a tak zde už za stávajícího stavu nelze garantovat kvalitní a bezpečné prostředí pro
zdravé bydlení.

V případě  návrhu  ploch  výrobně  obchodních,  či  výrobně  skladovacích  se nejedná  o VPS  ani  VPO  a
samozřejmě  platí,  že bude li  na tom  podatel/vlastník  pozemků  trvat,  může  zůstat  stávající  funkce
předmětných pozemků zachována. Případná realizace ochrany před negativními vlivy z dopravy a výroby
(např. namitatelem požadovaný lokální odklon důležité dopravní trasy a vysoké protihlukové stěny) by však
s ohledem na dosažený výsledek byla ekonomicky i společensky velmi těžko obhajitelná.

K argumentu  záborů  nejkvalitnějších  půd  v souvislosti  s plánovaným  rozšířením  dopravní  infrastruktury
pořizovatel konstatuje, že v odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou je uvedeno, že z evidence BPEJ vyplývá,
že nejkvalitnější  pozemky  ZPF  nejvyšších  tříd  ochrany  se vyskytují  v zastavěných  částech  města  (zde
tvořené většinou zahradami v drobné držbě), kdy tato část území není vhodná pro intenzivní velkoplošné
zemědělské využívání.  V případě podatele námitky je  pozemek p.č.  809 v k.ú.  Rýnovice tvořící  zahradu
k rodinnému domu  zařazen  do I.  třídy  ochrany  (BPEJ  8.34.21).  Pokud  bychom  postupovali  striktně  dle
přílohy  metodického  pokynu  OOLP/1067/96  ze dne  12.  6.  1996,  lze  půdy  zařazené  v I.  třídě  ochrany
odejmout  ze ZPF  pouze výjimečně,  a  to  převážně  na záměry  související  s obnovou  ekologické  stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. V případě veřejné dopravní infrastruktury by došlo
k naplnění výše citované podmínky.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce nebude vyhověno, a
to  s ohledem  na skutečnost,  že ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vymezuje  VPS  DS.14  pro  možnost  zajištění
kvalitního silničního spojení Jablonce nad Nisou s krajským městem Liberec. Toto spojení je zejména pro
město Jablonec nad Nisou velice důležité, neboť dobré dopravní napojení je jedním z klíčových předpokladů
ekonomické prosperity města. Šířkové uspořádání (S 24,5/80) vychází z Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku  2040,  kterou  vydalo  Ministerstvo  dopravy  a  je  v souladu  s nadřazenou  územně  plánovací
dokumentací LK. Záměr je v daném území dlouhodobě sledován.

53) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Občanské sdružení Nová Ves nad Nisou,

Zastoupené J. L. – předsedou sdružení, 
IČO 27043428

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

Text námitky:

Naše  občanské  sdružení  je  registrováno  u Ministerstva  vnitra  od 3.  10.  2006  a  hlavním  cílem  našeho
sdružení je chránit přírodu a krajinu, zabránit výstavbě silnice 1. třídy přes katastr obce Nová Ves nad Nisou.
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Z tohoto důvodu podáváme připomínku ke Konceptu Územního plánu Jablonce nad Nisou, která je plně
v souladu s připomínkou obce Nová Ves nad Nisou a kde souhlasíme se stanoviskem zastupitelů obce.
Naše připomínka má tudíž stejnou obsahovou náplň:

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 námitky:

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

▪ silníce 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

▪ 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
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 53 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku. Pořizovatel vyhodnotil podání jako námitku, jelikož jej uplatnil
předseda občanského sdružení, které je dle stanov sdružení založeno za účelem chránit přírodu, krajinu a
životní prostředí zejména v obci Nová Ves nad Nisou a jejich snahou je docílit vyjmutí komunikace I. třídy
z územně plánovací dokumentace v oblasti  Nové Vsi nad Nisou a zabránit  její  výstavbě přes katastrální
území  obce  Nová Ves  nad Nisou.  S ohledem na skutečnost,  že „Jižní  obchvat“  Jablonce nad Nisou,  je
součástí trasování předmětné silnice I. třídy v navazujícím území a předmět podání s danou problematikou
souvisí, rozhodl se pořizovatel řešit podání v režimu námitky.

Námitka se týká nesouhlasu Občanského sdružení 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.

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 námitky 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 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
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.

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.

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.
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ze Zásad  územního  rozvoje  Libereckého  kraje  (ZÚR  LK).  O vydání  ZÚR  LK  rozhodlo  Zastupitelstvo
Libereckého kraje dne 13. 12. 2011.

K argumentům námitky pořizovatel dodává:

Ad. 1) 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  námitky,  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 námitky, 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 námitky,  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.

Ad. 6) K obavě z rozdělení obce na dvě části pořizovatel dodává, že podatel námitky 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.
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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 námitky, 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 námitky, 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 námitku 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.

54) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. Š.

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

Text námitky:

Byla jsem informována o návrhu nového ÚP Jablonec nad Nisou, ve kterém se uvažuje s demolicí garáží
U Nisy.  Jsem majitelkou  garáže  na st.p.č.  3336  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  za kterou  řádně  platím  daň
z nemovitosti. Na její boční stěně je rozvodná skříň ČEZ. Nejsem srozuměna s tím, že by se tyto garáže
měly demolovat, proto zasílám svůj protest.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 54 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako vyjádření nesouhlasu s návrhem ÚP, 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku a stavby dotčených
konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek  na upuštění  od záměru  demolic  stávajících  řadových  garáží  je  uplatněn  na objekt  stávající
řadové garáže na pozemku st. p.č. 3336 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví podatele námitky.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil,  že se jedná o území se souborem řadových
garáží v jihozápadním kvadrantu křížení ulic U Nisy a Vodní – v zastavěném území obce.

Pořizovatel zjistil,  že v rámci  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla na předmětném pozemku vymezena
zastavitelná plocha kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace (lokalita VK.29) a 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  vyvolaným  demolicím vyjádřil  vlastník  pozemků  nesouhlas  s tím,  že garáž  je  řádně  placena  daň
z nemovitosti a na její boční stěně je rozvodná skříň ČEZ.

K danému nesouhlasu pořizovatel konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu
řešení  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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

55) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. Š.

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

Text námitky a odůvodnění:

Nedávno jsem koupil od Města Jablonec nad Nisou pozemek č.1838/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, viz příloha
katastrální mapy. Je vyznačen žlutou barvou. Pozemek je součástí plochy ve tvaru trojúhelníka, jehož strany
tvoří ulice Růžová, Slovenského národního povstání a ulice Sokolí, viz příloha katastrální mapy. Je vyznačen
oranžovou barvou.

Zahradu jsem koupil, abych ji zvelebil a využíval k odpočinku, sušení prádla a pěstování květin. Pozemek si
hodlám oplotit,  abych ho tak zřetelně oddělil  od okolních nemovitostí.  V objektu na pozemku 985 (bývalá
hospoda u Švánů) je v současné době sklad pneumatik a na sousedním pozemku p.č.1833/2 je venkovní
opravna  automobilů  různých  typů  a  různých  značek.  Dá  se říci  že na poměrně  malé  ploše,  která  je
vyznačena  oranžově,  jsou  povoleny  činnosti,  které  rozhodne  nepřispívají  ke klidnému,  spokojenému,
radostnému žití a využívání jednak zahrady p. č. 1838/1, ale také bytu, který vlastním v objektu na parcele
číslo 3056. Rozhodně se moc dobře neusíná s vědomím, že od objektu 3056 se nachází sklad pneumatik
pouhých asi 5 metrů. Pokoušel jsem se několikrát tuto situaci řešit s oběma podnikateli, ale moje připomínky
a námitky je nezajímají. Abych se přiznal, vůbec se na ně kvůli tomu nezlobím, protože tuto situaci nezavinili.
Na vině je špatná legislativa a ta pravděpodobně půjde velmi těžko rychle změnit. Změnu však může přinést
nový  územní  plán,  který  se nyní  připravuje.  Až nyní  se proto  dostávám  k tomu,  proč  mám  připomínku
k novému územnímu plánu a co požaduji.

N a v r h u j i a požaduji, aby v novém návrhu UP Jablonce nad Nisou bylo toto území /viz. katastrální mapa
oranžově ohraničená plocha,  označeno za klidovou zónu s vyloučením podnikání  ve smyslu  současného
stavu a že bude sloužit  pouze pro bydlení,  rekreaci,  odpočinek a pro podobné účely.  Podle současného
stavu věcí jsou upřednostňováni  podnikatelé a řešení  sporů se děje principem "lidi  proti  lidem".  Já jako
občan nepodnikatel nemám oporu v ničem.

Úsměvné je to, že žádný ze dvou zde uvedených podnikatelů nemusí svůj záměr konzultovat, nebo dokonce
žádat o svolení k podnikání, žádného souseda, resp. žádného majitele sousedních nemovitostí.
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Naopak  já,  až si  budu  svůj  vlastní  pozemek  oplocovat,  mít  od tohoto  podnikatele  –  souseda  písemné
vyjádření, a to ve smyslu zda se stavbou plotu souhlasí, nebo nesouhlasí. To mě připadá z lidského hlediska
docela podivné, ale zákon respektuji.

Jsem  přesvědčen,  že pokud  můj  návrh  bude  zapracován  do nového  UP  Jablonce  nad  Nisou,  situace
se v popisovaném území radikálně změní k lepšímu. Doufám, že to je záměrem i Městského úřadu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 55 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  bytové  jednotky  v objektu  č.p.  2939  Růžová  ulice  2a
na pozemku st.p.č. 3056 a vlastník pozemku p.č. 1838/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou dotčených konceptem
ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek na vymezení klidové zóny s vyloučením podnikání ve smyslu současného stavu s tím, že bude
sloužit pouze pro bydlení, rekreaci, odpočinek a pro podobné účely je uplatněn na blok vymezený ulicemi
Růžová, Slovenského národního povstání a Sokolí.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizované plochy městského
bloku  u bývalé  restaurace  "U Švánů".  Západní  část  bloku  je  ovlivněna  historickou  stavbou  restaurace
s objektem původní tělocvičny v nároží ulic Růžová a SNP. Zbylá část bloku je využívána pro čisté bydlení.
V objektu bývalé tělocvičny a přilehlé garáže navazujících na bývalou restauraci u Švánů byla Stavebním
úřadem  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou  povolena  dočasná  změna  v užívání  části  objektu,  a  to  na sklady
pneumatik a náhradních dílů na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí (rozhodnutí č.j.  22743/2007
ze dne 28. 2. 2007. Po uplynutí doby pěti let nebyla žádost obnovena a skladování pneumatik a náhradních
dílů bylo ukončeno

Na pozemku p.č. 1833/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, který je zázemím pro rodinný dům č.p. 1134, Růžová 6
jsou evidovány odstavy osobních automobilů zřejmě v souvislosti se změnou v užívání stavby garáže u výše
citovaného  objektu,  a  to  na autodílnu.  V podmínkách  rozhodnutí  byla  s ohledem  na okolní  zástavbu  a
hygienické předpisy omezena pracovní doba, dále byl vyloučen provoz o sobotách, nedělích a svátcích a
zakázány byly autolakýrnické práce.

Pořizovatel zjistil, že v  rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla v celém předmětném bloku vymezena
stabilizovaná plocha kategorie SC – plochy smíšené centrální. Na předmětných zastavěných stabilizovaných
plochách územní plán Jablonec nad Nisou respektuje  stávající  stav  využití  území,  tzn.  že na nich bude
zachován dosavadní charakter využití a případně je umožněno další zastavění dle stanovených podmínek
pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití. Proti tomuto řešení uplatnil podatel
svoji  námitku  s tím,  že navrhuje  a  požaduje,  aby  v novém návrhu  UP Jablonce  nad  Nisou  bylo  území
vymezené na grafické příloze označeno za klidovou zónu s vyloučením podnikání ve smyslu současného
stavu a že bude sloužit  pouze pro bydlení,  rekreaci,  odpočinek a pro podobné účely.  Podle současného
stavu věcí jsou upřednostňováni podnikatelé a řešení sporů se děje principem "lidi proti lidem".

K požadavku podatele námitky, aby v nové ÚP Jablonec nad Nisou bylo území bloku označeno za klidovou
zónu s vyloučením podnikání  ve smyslu současného stavu,  pořizovatel  dodává,  že urbanistická struktura
města Jablonce nad Nisou je typická promíšením ploch bydlení s plochami lehké drobné výroby. Zmiňované
podnikatelské  aktivity  v těchto  smíšených  územích  jsou  posuzovány  a  povolovány  v rámci  příslušných
správních řízeních Stavebním úřadem a nelze tyto skutečnosti pominout.

Kontrola dodržování příslušných zákonů a právních předpisů je v kompetenci příslušných úřadů a orgánů,
zabývajících se ochranou veřejných zájmů.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  nevyhovuje  a
domnívá  se,  že vymezením  ploch  kategorie  SC  nedojde  k  nepřiměřenému  střetu  s hygienickými   limity
území a k neúměrnému ovlivnění urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném
zájmu dle zvláštních právních předpisů.

56) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. V.

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

Text a odůvodnění námitky:

Jako občan města podávám tímto připomínku ke konceptu územního plánu Jablonce nad Nisou. K uvedené
lokalitě  jsem  podal  žádost  k podkladům  pro  zpracování  ÚP  pod  číslem  68.  Na mojí  žádost  jsem
nezaznamenal žádnou reakci a žádost nebyla akceptována.

V návrhu konceptu je nyní navržena lokalita SP.1.91 pro zástavbu. Tato zástavba přímo sousedí s mojí parcelou
752/3. Moje rodina zde žije od roku 1970 a od této doby je také vlastníkem výše uvedeného pozemku. Mám 3
dcery a domnívám se, že oprávněně potřebuji řešit jejich bytovou otázku na parcele v mém vlastnictví.
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S ohledem  na návrh  lokality  SPI.91  navrhují  přizpůsobit  rozšíření  v souladu  s podkladem  v příloze.
V případě, že tomuto požadavku bude vyhověno, považuji svůj požadavek č. 68 za bezpředmětný. V příloze
je pro lokalitu  označenou jako A počítáno se dvěma RD a lokalita  B společně s p.p.č.  758 s jedním RD
(na p.p.č. 758 bylo již před lety vydáno ÚR záměr jsem nerealizoval).

Na obě lokality mám přístup z veřejné komunikace po vlastních pozemcích (viz příloha č. 2)

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 56 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je uplatněn variantně na částech pozemku p.č.
752/3 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o jižní svah – plochu rozsáhlé louky,
navazující na zastavěné území Horní Dobré Vody. V jižní části je ukončena alejí vzrostlých dřevin a lesním
komplexem.

Pořizovatel zjistil, že v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou jsou vymezené části pozemků (var.1 a 2) zařazeny
do ploch nezastavitelných kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti tomuto řešení podal vlastník pozemku
p.č. 752/3 v k.ú. Vrkoslavice svoji námitku s tím, že požaduje vymezit plochy pro bydlení ve dvou variantách.

Var. A – plocha podél zastavitelné lokality SP1.91 v západní části pozemku p.č. 752/3 v k.ú. Vrkoslavice

Var.  B  –  plocha  navazující  na zastavěné  území  v severovýchodní  části  pozemku  p.č.  752/3  v k.ú.
Vrkoslavice.

Svůj  požadavek  doplnil  podatel  o informaci,  že pokud  bude  některá  z variant  akceptována,  upouští
od požadavku č. 68 (sumarizace požadavků na změny do nového ÚP Jablonec nad Nisou). Dále konstatuje,
že na obě lokality má přístup z veřejné komunikace po vlastních pozemcích.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci sumarizace požadavků do nového ÚP Jablonec nad
Nisou  uplatnil  podatel  námitky  dne  20.  4.  2009  požadavek  na zapracování  ploch  pro  rodinnou  farmu
ve variantách, a to na částech pozemků p.č. 752/3 a 750 v k.ú. Vrkoslavice (požadavek č. 68). Zpracovatel
územního plánu předmětné požadavky vyhodnotil a do konceptu ÚP Jablonec nad Nisou zařadil pozemek
p.č.  752/3  v k.ú.  Vrkoslavice  do nezastavitelných  ploch  kategorie  ZP  –  plochy  zemědělské,  přičemž
na pozemku p.č. 750 v k.ú. Vrkoslavice vymezil zastavitelnou plochu kategorie OS – občanské vybavení –
sport a rekreace – lokalita OS1.15. Pro funkci bydlení vymezil plochy na pozemcích p.č.752/1 a 752/2 v k.ú.
Vrkoslavice, které se nacházejí v sousedství podatele námitky (zastavitelná lokalita SP1.91).

Pořizovatel dále konstatuje, že k vymezení zastavitelné lokality SP1.91 bohužel uplatnil v rámci veřejného
projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou negativní stanovisko příslušný orgán ochrany přírody a krajiny
– OŽP MěÚ Jablonec nad Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011, který vnímal předmětnou
lokalitu jako specifické místo ze všech stran ohraničené lesními porosty, které z části vyplňuje kompaktní
zástavba a z části velké plochy luk a pastvin. Jakákoliv nová plošná výstavba výrazně naruší charakter a
estetickou hodnotu tohoto místa a izoluje lesní porost. Proto dotčený orgán v souladu s Vyhodnocením vlivů
požaduje volit  citlivější  formu zastavění  menšího rozsahu pro max 2 –  3 RD podél  komunikace.  KÚLK
v rámci koordinovaného stanoviska č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011 jako příslušný dotčený
orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  podmiňuje  zastavitelnost  lokality  zpracováním  regulačního  plánu,  a  to
s ohledem,  na silnou  vazbu  dané  lokality  na VKP  –  les.  Požadavek  na dohodnutí  rozsahu  zastavitelné
lokality  vyjádřil  v témže  koordinovaném stanovisku  i orgán  ochrany  ZPF  s tím,  že podmiňuje  ponechání
zastavitelné  plochy  v území  zpracováním regulačního  plánu.  Příslušný  dotčený  orgán  k posouzení  vlivů
na ŽP se ztotožnil s dílčími názory dotčených orgánů ve svém vyjádření č.j. KULK 72126/2011 ze dne 30. 9.
2011. Dotčenými orgány byla negativně hodnocena i zastavitelná lokalita OS1.15, u které byla požadována
redukce  zastavitelné  plochy  na rozsah  dle  platného  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou,  a  to  s ohledem
na odtrženost plochy od stávající zástavby.

S ohledem na výše citované skutečnosti uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011 dohodovací jednání dotčených
orgánů a zpracovatele vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány
k formulaci předmětných stanovisek. Závěrem dohodovacího jednání bylo rozhodnutí  o vypuštění  lokality
SP1.91 ze zastavitelných ploch a vymezení redukované zastavitelné plochy kategorie SP2 o rozloze cca
1500 m2 na pozemku p.č. 752/3 v k.ú. Vrkoslavice dle var. B. podatele námitky – vymezená zastavitelné
lokalita SP2.162 v další etapě pořizování překvalifikována do lokality BP2.162.

U zastavitelné lokality SP1.15 byla odsouhlasena redukovaná plocha v rozsahu platného ÚP města Jablonec
nad Nisou. Závěr dohadovacího jednání vyplynul v kompromisní řešení dané problematiky. V tomto duchu byl
formulován Návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, který byl schválen v zastupitelstvu
města dne 26. 1. 2012. Na základě tohoto materiálu došlo k úpravě návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.
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Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že námitce bude vyhověno a
v návrhu  bude  kompromisně  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  SP2  –  plochy  smíšené  obytné  –
lokalita SP2.162 (později přehodnocena na BP2.162). S ohledem na rozsah zastavitelné lokality – cca 1500
m2 se pořizovatel domnívá, že nedojde k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

57) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. M.

T. M.
O. R.
M. Z.

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

Text námitky:

Pozemek p.č. 727 a 715/1 vše v katastrálním území Vrkoslavice, obec Jablonec nad Nisou, je v konceptu
nového Územního plánu Města Jablonec nad Nisou navržen jako plocha pro výstavbu rodinných domů pod
označením  SP1.  Toto  zařazení  je  charakterizováno  pro  zástavbu  pro  bydlení  venkovského  charakteru
s velikosti  pozemků,  které  umožňuji  pěstitelskou a  chovatelskou činnost  nad rámec  samozásobitelských
potřeb s minimální plochou pozemku projeden dům 1 500 m2. S tímto zařazením ploch, týkající se pozemků
v našem vlastnictví, nesouhlasíme a to zejména z těchto důvodů:

Odůvodnění námitky:

Jedná se o příměstskou zástavbu ve které se vyskytují i větší výměry pozemků , ale současně v takovýchto
lokalitách vůbec neexistuje pěstitelská a chovatelská činnost až na velmi malé výjimky. Současně není zájem
vlastnit velké pozemky, vzhledem k investicím a údržbě takovýchto ploch.

Z těchto důvodů navrhujeme zmenšit  limit  pro jeden pozemek, při zachování % zastavitelnosti  pozemku.
V současné době na výše uvedených pozemcích bude nutné vybudovat obslužnou komunikaci a rozdělit
pozemky pro výstavbu několika rodinných domů velikosti cca do 120 m2.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 57 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 námitku,  jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Požadavek na zmenšení limitu minimální velikosti  plochy pro jeden pozemek při zachování % zastavění,
včetně požadavku na zvážení kategorie je uplatněn pro pozemky p.č. 727 a 715/1 v k.ú. Vrkoslavice (Větrný
vrch).

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o pohledově exponovaný prostor
v hřebenové poloze místní  části  Vrkoslavice,  který  vytváří  krajinný  rámec  nezastavěné krajiny  Jablonce
na části jižního okraje města.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o zastavitelné plochy kategorie B1 – bydlení
v RD městského typu. Ráz zástavby těchto ploch byl formulován jako zástavba pro bydlení venkovského
charakteru  s velikostí  pozemků,  které  umožňují  pěstitelskou  a  chovatelskou  činnost  nad  rámec
samozásobitelských potřeb.

Pořizovatel zjistil prověřením konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, že předmětné pozemky byly vymezeny jako
zastavitelná plocha kategorie SP1 – plochy smíšené obytné – příměstské (součást lokality SP1.92).  Pro
plochy kategorie SP1 byl stanoven limit min. velikosti stavebního pozemku 1500 m2. Proti tomuto vymezení
uplatnil podatel svoji námitku s tím, že zařazení je charakterizováno jako bydlení venkovského charakteru
s velikosti  pozemků,  které  umožňuji  pěstitelskou a  chovatelskou činnost  nad rámec  samozásobitelských
potřeb s minimální plochou pozemku projeden dům 1 500 m2. S tímto zařazením ploch ve svém vlastnictví
podatel nesouhlasí, a to zejména z následujících důvodů:

Jedná se o příměstskou zástavbu, ve které se vyskytují i větší výměry pozemků , ale současně v takovýchto
lokalitách vůbec neexistuje pěstitelská a chovatelská činnost až na velmi malé výjimky. Současně není zájem
vlastnit velké pozemky, vzhledem k investicím a údržbě takovýchto ploch. Z těchto důvodů podatel navrhuje
zmenšit  limit  pro  jeden  pozemek,  při  zachování  %  zastavitelnosti  pozemku.  V současné  době  na výše
uvedených  pozemcích  bude  nutné  vybudovat  obslužnou  komunikaci  a  rozdělit  pozemky  pro  výstavbu
několika rodinných domů velikosti cca do 120 m2.

K argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje, že plochy kategorie SP1 – plochy smíšené obytné –
příměstské jsou určeny zejména pro individuální bydlení ve spojeni s rozmanitými ekonomickými aktivitami,
které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a pro rodinnou rekreaci. Z pohledu využití plochy umožňují
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nerušený a bezpečný pobyt, každodenní i sezónní rekreaci a relaxaci obyvatel i ekonomické aktivity obyvatel
vymezené  plochy  slučitelné  s bydlením  (služby,  zemědělství,  nerušící  výroba),  dostupnost  veřejných
prostranství  a  základního  občanského  vybavení  a  příměstské  krajiny.  Plochy  jsou  umístěny  v kvalitním
prostředí  zpravidla  na okrajích  zastavěného  území  v návaznosti  na krajinné  zázemí  města  a  podružná
městská  centra  nebo  lokální  centra  příměstských  částí.  Z tohoto  pohledu  se pořizovatel  domnívá,
že u podatelů došlo k mylnému výkladu rázu zástavby z platného ÚP města Jablonec nad Nisou.

Problematika podmínek prostorového uspořádání ploch kategorie SP1 a SP2 ve smyslu úpravy limitů min.
velikosti stavebních pozemků byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7. 12. 2011 a na mimořádném jednání dne 28. 5. 2012. Závěrem těchto jednání bylo doporučení na snížení
hodnoty minimální velikosti stavebních pozemků v kategorii SP1 z 1500 m2 na 1100 m2. V daném rozsahu
byl  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  upraven.  V další  etapě  pořizování  ÚP došlo  k překvalifikování  ploch
kategorie SP1 – plochy smíšené obytné příměstské na plochy BP1 – plochy bydlení příměstské.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje  a
požadovaný  limit  minimální  velikosti  stavebního  pozemku  byl  přehodnocen  a  snížen  na 1100  m2,  což
odpovídá záměrům podatelů námitky na využití  dané lokality.  Požadavek na zvážení  kategorie plochy je
bezpředmětný  –  došlo  k chybnému  výkladu.  Pořizovatel  se domnívá,  že tímto  krokem  nedojde
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

58) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. Š.

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

Text námitky:

Námitka proti vyhodnocení konceptu Územního plánu města Jablonce nad Nisou na udržitelný rozvoj území,
které požaduje ponechat pozemku parcelního čísla 1742/6 v k.ú. Proseč nad Nisou původní funkci. Tímto
předkládám žádost,  aby výše uvedený  pozemek,  který  je  v současném územním plánu veden jako  BV
rezerva po roce 2010, byl zařazen v novém ÚP jako zastavitelný pro rodinné domy.

Odůvodnění námitky:

Pozemek je v reliéfu stávající zástavby v přímém sousedství rodinných domků a je ohraničen z dalších stran
cestou pro zemědělskou techniku, rozloha pozemku činí 1 500 m2. Pozemek je pravidelně několikrát ročně
sečen,  a  tím  pádem  není  hnízdění  ptactva  v tomto  místě  možné  (chřástal,  křepelka),  ani  zde  nebylo
pozorované  vzhledem  k hlučnosti  sousedních  zahrad,  psů,  atd.  V době  nákupu  pozemku  byl  pozemek
definován jako rezerva pro výstavbu a proto jsme jako rodina přistoupili k této finanční investici.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 58 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek  na zařazení  pozemku  do zastavitelných  ploch  určených  pro  bydlení,  včetně  nesouhlasu
s vyhodnocením  konceptu  Územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  je
uplatněn pro pozemek p.č. 1742/6 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o pozemek navazující na zastavěné
území  obce,  ležící  v pohledově exponované lokalitě  –  horní  části  plochého hřebene Horní  Proseče.  Je
porostlý  lučními  společenstvy  a  pravidelně  sečen.  Severní  hranici  pozemku  tvoří  trasa  el.  nadzemního
vedení VN 35 kV. Dopravní obslužnost je zajištěna po ulici V Lukách.

Pořizovatel  nejprve zjistil,  že v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl  předmětný pozemek vymezen jako
zastavitelná  plocha  kategorie  SP1  –  součást  lokality  SP1.42.  V kontextu  s doporučeními  vyplývajícími
z Vyhodnocení  konceptu  Územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území,  které
požaduje  ponechat  pozemku p.č.  1742/6  v k.ú.  Proseč nad Nisou původní  funkci,  uplatnil  podatel  svoji
námitku, ve které požaduje, aby výše uvedený pozemek, který je v současném územním plánu veden jako
BV rezerva po roce 2010, byl zařazen v novém ÚP jako zastavitelný pro rodinné domy.

K požadavku  podatele  námitky  pořizovatel  konstatuje,  že Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP Jablonec  nad
Nisou na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011) charakterizuje danou plochu jako kulturní louku (X5)
s Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 4 je situována v horní části  plochého hřebene v Horní Proseči.
Plocha zasahuje do biotopu chřástala polního a křepelky polní, oba druhy jsou zákonem chráněny v kategorii
silně ohrožený.  Tyto druhy potřebují  ke svému životu rozsáhlé plochy luk, kde nebudou rušeny ve svém
přirozeném vývoji. Vyloučení z prostoru Horní Proseče, popř. výrazná redukce jedinců bude mít zásadní vliv
na populaci druhu v celém řešeném území Jablonce. Na dalších místech totiž zbyly již jen malé fragmenty
luk, které existenci „silnějších“ populací neumožňují. Plocha zásadním způsobem mění strukturu krajiny a
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sídla, navíc ve vizuálně exponované poloze. Je třeba plochu SP1.42 ponechat ve stávající funkci louky.

K dané problematice pořizovatel  konstatuje,  že v rámci  veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  uplatnily  k vymezení  zastavitelné  plochy  SP1.42  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,  požadavek
na dohodnutí  zastavitelných  ploch  vyjádřil  v témže  koordinovaném  stanovisku  i orgán  ochrany  ZPF.
Negativní stanovisko uplatnil i příslušný orgán k vyhodnocení vlivů na ŽP, který požadoval ponechat plochu
ve stávající funkci.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 6. 9. 2011, jejichž závěrem bylo lokalitu SP1.42 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zásadně redukovat a
k zástavbě vymezit  pouze východní část lokality až po vrchní vedení VVN. V tomto duchu byl zpracován
návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny v zastupitelstvu města
dne 26. 1. 2011. V rozsahu schválených pokynů byl návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven.

K námitce  vůči  vyhodnocení  zastavitelné  lokality  SP1.42  v rámci  dokumentu  „Vyhodnocení  konceptu
Územního plánu města Jablonce nad Nisou na udržitelný rozvoj území“ požádal pořizovatel zpracovatele
o odborný  názor.  Zpracovatel  konstatuje,  že nejmenší  jednotkou  pro  posouzení  územního  plánu  byla
v návrhu  ÚP  vymezená  funkční  plocha  SP1.42.  Tato  plocha  zasahuje  do prostoru  chřástala  polního.
Jednotlivé parcely přesahují měřítko podrobnosti vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Je zřejmé, že v okrajových částech na kontaktu se zástavbou se chřástal dlouhodobě nevyskytuje, protože si
ponechává odstup od potenciálního zdroje nebezpečí.  Posunutím zástavby do prostoru výskytu chřástala
polního,  popř.  do jeho bezprostředního okolí,  se posune vhodné stanoviště  tohoto druhu,  tím se vhodné
stanoviště  zmenší.  Přestože  vyhodnocení  vlivů  popisuje  z důvodu  vysvětlení  svých  závěrů  vlivy
po jednotlivých funkčních plochách, zásadní pro celkové vyhodnocení vlivu je kumulativní vliv celého ÚP.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje – pozemek p.č.
1742/6 v k.ú. Proseč nad Nisou je vymezen v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou jako zastavitelný v kategorii
SP1 – součást lokality SP1.42 (v další etapě pořizování ÚPd překvalifikován BP1.42). Pořizovatel vyhodnotil
skutečnost, že pozemek bezprostředně navazuje na zastavěné území obce, dále posoudil doporučení, která
jsou součástí  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP Jablonec  nad Nisou na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,
07/2011)  a  dodává,  že je  zpracován  erudovaným  odborníkem  s příslušnou  autorizací  a  jeho  závěry
k hodnocení dané lokality  akceptuje. Pořizovatel se domnívá, že ponecháním zastavitelné plochy SP1.42
(později  překvalifikované  do lokality  BP1.42)  v redukovaném  rozsahu  nedojde  k neúměrnému  ovlivnění
přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních
právních předpisů.

59) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. Ď., S. Ď.

E. P., M. P.
E. P.

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

Text námitky:

Žádáme, aby došlo ke změně konceptu Územního plánu dle vydaného územního rozhodnutí a stavebního
povolení, tj. aby hlavní přístupová komunikace k pozemkům označeným v konceptu SP 2.86 a SP 2.87 byla
vedena z ulice Široká.

Odůvodnění námitky:

V době přípravy výstavby na pozemcích 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 v k.ú. Proseč nad Nisou)
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  SO08  hlavní
přístupová komunikace, SOP 09 – větve obslužných komunikací pod číslem jedním 1823/2011 ze dne 2. 2.
2011.

Návrh rozhodnutá: Námitce č. 59 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé  označili  své  podání  jako  připomínku,  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 námitku, jelikož ho uplatnili  vlastníci pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP
Jablonec nad Nisou.
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Požadavek  na nové  trasování  příjezdové  komunikace  z ulice  Široké  je  uplatněn  podateli  námitky
k zastavitelné lokalitě SP2.86 na pozemcích p.č. 759 a 730 v .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  námitku  s tím,
že v době přípravy výstavby na pozemcích p.č. 759 a 730 (residenční soubor Proseč v katastrálním území
733211 Proseč nad Nisou)  byl  navržen příjezd novou obslužnou komunikací – odbočkou z ulice Široká.
V tomto smyslu bylo vydáno Územní rozhodnutí č.j.  78021/2009 ze dne 25. 8. 2009 a stavební povolení
na stavbu „Rezidenční soubor Proseč  SO08  hlavní přístupová komunikace, SOP 09 – větve obslužných
komunikací pod číslem jedním 1823/2011 ze dne 2. 2. 2011.

K argumentům podatelů námitky 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 námitky.
V tomto duchu se rozhodl pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhovět námitce 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.  Tímto  řešením  nedojde
k neúměrnému ovlivnění hygienických limitů, včetně přírodních, urbanistických a architektonických hodnot
území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

60) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé H.

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

Text námitky:

Ve věci  připravovaného  územního  plánu  vznášíme  námitku  ke změně  využití  pozemků  v ulici  Zítkova
na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou – viz níže. V nyní platném územním plánu jsou parcely u zmíněných
orientačních čísel domů vymezeny zcela a pouze pro bydlení v RD venkovského typu.
Koncept ÚP navrhuje využití pozemků jako SA2 (plochy smíšených aktivit), což jsou plochy určené např. pro
hromadné garáže OA a autobusů, vozovny, zábavní parky, autobazary, čerpací stanice PHM atd.
Nesouhlasíme  s navrhovaným  ÚP.  Jsme  přesvědčeni,  že životní  úroveň  v dané  lokalitě  klesne,  dojde
k degradaci území, snížení tržní hodnoty pozemků i domů. Navrhujeme, aby rodinné domy a pozemky k nim
náležící, zůstaly začleněny do ploch pro bydlení, jako je tomu doposud a jak je tomu na protější straně ulice.

Odůvodnění  námitky:  V žádném  případě  nesdílíme  názor  pana  urbanisty  a  tvůrce  ÚP,  že autobazar,
lunapark,  nebo vozovna zvýší  kvalitu  života v již  ustálené zastavěné zóně,  využívané pro bydlení.  Dost
na tom, že nám kolem domu budou jezdit v o dost větší míře auta do nyní stavěného nákupního centra v ulici
Masná.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 60 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Požadavek  na přehodnocení  kategorie  zastavitelných  ploch  je  uplatněn  pro  stabilizovaný  městský  blok
vymezený ulicemi Žítkova, U Srnčího Dolu, Nerudova a Masná.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizované plochy městského
bloku v místní části Žižkův Vrch. Západní část bloku je historicky vymezena pro výrobu a skladování (areál
bývalé Gewisky), ve východní části je bloku je čisté bydlení v typické vilové zástavbě.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  v předmětném  bloku  vymezena
stabilizovaná plocha kategorie SA – plochy smíšených aktivit, která připouštěla např. hromadné garáže OA a
autobusů, vozovny, zábavní parky, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot atd. Proti tomuto řešení podal
vlastník pozemků námitku s argumentací, že tyto činnosti nezvýší kvalitu života v již ustálené zastavěné zóně
tradičně využívané pro bydlení.
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Pořizovatel  k typu  ploch  kategorie  SA  uvádí  následující:  jedná  se o specifická  území,  z velké  části  již
stabilizovaná, kde je historicky promíšená širší škála funkci, pro které se obvykle neslučuji, ale které vedle
sebe  mohou  existovat  při zachováni  kvality  prostředí,  zejména  bydlení  a  výroba;  pro  tento  typ  plochy
se záměrně  nestanovuje  hlavni  využití;  pro  rozvoj  území  tyto  plochy  představuji  potenciál využitelný
v souladu s budoucími trendy a aktuálními potřebami uživatelů území, zároveň též umožňuji využiti aktuálně
nevyužívaných zejména průmyslových areálů pro jiné funkce;  v rámci  těchto ploch je  nutno zachovávat
kvalitu prostředí a pohodu bydlení.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že pokud  podatelé  námitky
vyjadřují obavu z narušení stávající pohody bydlení v dané lokalitě, bude námitce vyhověno tím, že dojde
k transformaci bloku do ploch kategorie SM – plochy smíšené městské, které soubor činností viz výše mají
nikoliv přípustný, ale podmíněně přípustný za     podmínky:  
▪ pokud jsou slučitelné s bydlením a funkci plochy a nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel
▪ pokud  bude prokázána  přiměřenost  dopadů záměru  ve vztahu k přípustnému využiti  vymezené

plochy z hlediska:
▪ významu v širším území
▪ narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
▪ zátěže území – kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu
▪ vyvolaných omezeni ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Tímto způsobem dojde v rámci územního řízení k prokázání akceptovatelnosti záměru z pohledu následných
dopadů na dané území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se tímto vyhovuje, a
dané řešení  by  mělo  eliminovat  střety  s limity  území  a  neúměrné ovlivnění  přírodních,  urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

61) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé M. a J. R.

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

Text námitky:

Nesouhlasíme s likvidací garáže v níže uvedeném prostoru.

Odůvodnění námitky:

Odpor k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou – garáž st.p.č. 3342, ev.č. 1546, na kterou bylo vydané kolaudační
rozhodnutí č.j. Výst.2313/1976 328.2 ze dne 1. 8. 1967.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 61 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako odpor, 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Požadavek na přehodnocení záměru demolice je situován na pozemek st.  p.č. 3342 v k.ú. Jablonec nad
Nisou ve spoluvlastnictví podatelů námitky.

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.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla na předmětném pozemku 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 uvažovaným demolicím podal vlastník pozemků námitku.

Předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu řešení 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).
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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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

62) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. O.

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

Text námitky:

Jako  vlastník  stavebního  pozemku  p.  č.  445/1  v katastrálním  území  Kokonín  podávám  tímto  námitku
ke konceptu nové územně plánovací dokumentace pro Město Jablonec nad Nisou z následujícího důvodu:

Odůvodnění námitky:

Pozemek p.č. 445/1 v k.ú. Kokonín o výměře 1042 m2 je na základě XXII. změny ÚP – podbod 7 (schváleno
Zastupitelstvem města na 36.  zasedání  dne 12.  října 2006)  veden v současně platné územně plánovací
dokumentaci  města  Jablonce  n  N.  jako  plocha  s funkčním  využitím  v kategorii  B2  (bydlení  v rodinných
domech  městského  typu)  a  v konceptu  nové  územně  plánovací  dokumentace  je  tento  pozemek  nově
navržen pro funkční využití v kategorii SA2 (plochy smíšených aktivit). S touto změnou využití nesouhlasím a
přeji  si,  aby  bylo  využití  pozemku  p.č.  445/1  dle  současně  platné  UPD přeneseno  do zpracovávaného
konceptu  nového  ÚP  a  pozemek  tak  i nadále  bylo  možné  v budoucnu  využít  v kategorii  B2  (bydlení
v rodinných domech městského typu).

Vyhodnocení: Námitce č. 62 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek  na přehodnocení  kategorie  plochy  je  uplatněn  pro  pozemek  p.č.  445/1  v k.ú.Kokonín
ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rovinatou plochu louky, dopravně
přístupnou z ulice Dubové v jižní části Kokonína.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o zastavitelnou plochu kategorie B2 – bydlení
v rodinných domech městského typu.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako
stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie SA2 – plochy smíšených aktivit. Proti tomuto vymezení
podal námitku vlastník pozemku s tím, že požaduje pozemek vymezit do ploch s totožným funkčním využitím
jako plochy B2 dle platného ÚP města Jablonec nad Nisou, tzn. pro funkci bydlení v kategorii umožňující
výstavbu rodinných domů městského typu.

K této problematice pořizovatel uvádí, že v rámci úpravy návrhu ÚP Jablonec nad Nisou před společným
jednáním byla celá plocha bloku transformována do stabilizovaných ploch zastavěného území kategorie SM
– plochy smíšené městské, neboť kategorie SA – plochy smíšených aktivit byla v rámci ÚP Jablonec nad
Nisou globálně přehodnocena.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že se námitce vyhovuje,  a to
s ohledem na skutečnost, že původní zařazení pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Kokonín v plochách kategorie SA –
plochy  smíšených  aktivit  nepřipouštělo  funkci  bydlení.  Tato  byla  až podmíněně  přípustná  za splnění
podmínek neomezování činností  na sousedních plochách nad neúnosnou míru. Nové zařazení pozemku
do ploch kategorie SM – plochy smíšené městské připouští bydlení v rodinných a bytových domech a spíše
se svým charakterem přibližuje kategorii ploch B2 dle platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.
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63) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé Z.

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

Text a odůvodnění námitky:

Územní plán je pouhá představa o rozvoji města – koncept rozvoje území a návrh plošného uspořádání obce
vypracovaný v červnu 2011 a není závazný. Žádný projektant ani architekt nemůže rozhodovat o záměrech
jak  se svými pozemky má naložit  vlastník.  Ze zákona o půdě může rozhodnout  pouze vlastník sám, ani
městské zastupitelstvo schválením tohoto plánu nemá tuto pravomoc, aby mohlo omezit vlastnická práva
na další léta.

Pokud si město zadá jakýkoliv projekt musí míti zajištěny pozemky t.j. majetkoprávní vypořádání a jen tak
muže pokračovat dále, bez zbytečně vynaložených nákladů.

Naše stanovisko je  záporné ke konkrétní  plánované výstavbě trafostanice TN 21 na pozemkové parcele
č.43.

Již dnes se staly naše pozemky znehodnocené – neboť ČEZ rozvádí vedení VN na nich s rozbočením do 4
stran. Dále v ulici u Sokolovny na nich ČEZ vybudoval trafostanici a od ni vede v délce 150 metrů příčně
přes tyto naše pozemky dva kabely do ulice nad školkou jako posílení, přesto, že byly kolaudovány jako
přípojka pro bývalou mateřskou školku – dům čp. 220. Všechny tyto akce proběhly bez našeho souhlasu a
bez řádných stavebních povolení.  Dále trváme na přehodnocení pozemků č. 1180/1, 1180/2, 1175, 1178
s určením pro výstavbu rodinných domků o dvou podlažích pro domy centrální.

Toto se týká i pozemků 1190 a 1183 přehodnotit na domky příměstského typu o dvou podlažích a né nové
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj.

Týká se jak SP2.68 tak SC 4.22, které jste přehodnotily a zde uplatňujeme námitku. Parcely č. 60, 61, a 62,
jsme si určily pro naši zástavbu rodinných domků o což jsme požádali váš odbor a věříme, že jsou zařazeny
správně.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 63 A se vyhovuje.

Námitce č. 63 B se vyhovuje.

Námitce č. 63 C se nevyhovuje.

Námitce č. 63 D se nevyhovuje.

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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Požadavek ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou je uplatněn na:
A) vypuštění navržené trafostanice TN 21 na pozemku p.č. 43 v k.ú. Proseč nad Nisou,
B) přehodnocení kategorie zastavitelných ploch na pozemcích p.č. 1180/1, 1180/2, 1175, 1178 v k.ú.

Proseč  nad  Nisou,  a  to  z SC  –  plochy  smíšené  centrální  na plochy  určené  pro  výstavbu  RD
o 2 N.P.,

C) přehodnocení nezastavitelných ploch na pozemcích p.č. 1183 a 1190 v k.ú. Proseč nad Nisou, a to
ve prospěch zastavitelných ploch určených pro výstavbu RD příměstského typu o dvou podlažích,

D) pozemcích  p.č.  60,  61  a  62  v k.ú.  Proseč nad  Nisou ve smyslu  ubezpečení  se,  že předmětné
pozemky jsou vymezeny jako zastavitelné plochy pro funkci bydlení v RD na základě uplatněné
žádosti do nového ÚP Jablonec nad Nisou.

A

Předmětem námitky  je  požadavek na vypuštění  navržené trafostanice  TN 21 na pozemku p.č.  43  v k.ú.
Proseč nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil,  že se jedná o prudký západní svah porostlý
lučními společenstvy, oddělený od obslužné komunikace Nad Školkou pásem náletových dřevin.

Pořizovatel zjistil že koncept ÚP Jablonec nad Nisou umisťuje na rozdíl od tvrzení podatelů trafostanici TN
21 na pozemek p.č.  62 v k.ú.  Proseč nad Nisou,  který  je  ve spoluvlastnictví  podatelů.  Předmětný návrh
umístění vycházel  z návrhu nových zastavitelných ploch mimo jiné i na pozemcích p.č.  60, 61, 62 v k.ú.
Proseč nad Nisou ve vlastnictví podatelů námitky (součást zastavitelné lokality SP2.71). Trafostanice byla
umístěna tak, aby byla minimalizována potřeba nových vedení a zároveň aby byla přístupná z veřejných
prostranství.  Proti  tomuto  umístění  podali  námitku  vlastníci  pozemků  s tím,  že již  dnes  se staly  jejich
pozemky  znehodnocenými  –  neboť  ČEZ  rozvádí  vedení  VN  na nich  s rozbočením  do 4  stran.  V ulici
u Sokolovny na nich ČEZ vybudoval  trafostanici  a  od ní  vedou v délce  150 metrů příčně přes pozemky
v jejich vlastnictví dva kabely do ulice Nad školkou jako posílení, přesto, že byly kolaudovány jako přípojka
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pro bývalou mateřskou školku – dům čp. 220. Všechny tyto akce proběhly bez souhlasu vlastníků pozemků a
bez řádných stavebních povolení.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že plně chápe nesouhlas spoluvlastníků pozemku s návrhem
umístění objektu trafostanice a s přihlédnutím na redukcí zastavitelných ploch v návrhu ÚP v dané lokalitě
vyhovuje požadavku námitky. Objekt trafostanice je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou umístěn na pozemku
p.č. 63 v k.ú. Proseč nad Nisou.

B

Předmětem  námitky  je  požadavek  na přehodnocení  kategorie  zastavitelných  ploch  na pozemcích  p.č.
1180/1, 1180/2, 1175, 1178 v k.ú. Proseč nad Nisou, a to z ploch kategorie SC – plochy smíšené centrální
na plochy určené pro výstavbu RD o 2 N.P.,

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o příkrý  jižní  svah  porostlý
náletovou zelení, navazující na zastavěné území obce v místní části Proseč nad Nisou.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byly  předmětné  pozemky  vymezeny
v souladu  s urbanistickou  koncepcí  jako  zastavitelné  plochy  kategorie  SC4  –  plochy  smíšené  centrální
(zastavitelná  lokalita  SC4.22).  Požadavkem  vlastníka  pozemků  je  přehodnocení  kategorie  těchto
zastavitelných ploch, a to na plochy určené pro výstavbu RD o 2 N.P.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  k požadovanému  přehodnocení  ploch
konstatuje,  že podateli  námitky  je  de  facto vyhověno,  neboť  je  na pozemcích  vymezena funkční  plocha
kategorie SC4 – plochy smíšené obytné centrální,  která odpovídá charakteru umístění plochy – součást
místního  centra  občanské  vybavenosti  Proseč  nad  Nisou.  Tyto  plochy  v rámci  podmínek  využití  ploch
připouštějí bydlení v rodinných domech v požadované podlažnosti, tzn. 2. N.P. S ohledem na výše citované
skutečnosti se pořizovatel domnívá, že tímto krokem není vlastník pozemků krácen na svých právech.

C

Předmětem námitky je požadavek na přehodnocení nezastavitelných ploch na pozemcích p.č. 1183 a 1190
v k.ú. Proseč nad Nisou, a to ve prospěch zastavitelných ploch určených pro výstavbu RD příměstského typu
o dvou podlažích.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o vlhké  údolí  potoka,  který  je
lokálně  zatrubněn.  Přesto,  že pozemek  p.č.  1190  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  navazuje  na obslužnou
komunikaci  –  ulici  U Sokolovny,  nachází  se cca  4 m pod  její  niveletou  a  je  pokryt  vzrostlými  stromy  a
skalními výstupy s meandrujícím potokem. Pozemek není dopravně přístupný, tvoří proluku v zastavěném
území.

Pořizovatel zjistil,  že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly předmětné pozemky vymezeny jako
zastavitelná plocha kategorie SC – plochy smíšené obytné – centrální (součást lokality SC4.23) a částečně
jako  SP2  –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  (součást  lokality  SP2.68).  Pořizovatel  dále  prověřil
Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011) ve kterém
se konstatuje, že navržená funkce – bydlení ovlivní hydrologické poměry v území, urychlí povrchový odtok
v horní části povodí a zlikviduje vzrůstající vegetaci. Značně negativně ovlivní již zčásti dotčenou vodoteč a
významný krajinný prvek – vodoteč. Doporučuje se ponechat stávající přírodní funkci.

K dané problematice pořizovatel  konstatuje,  že v rámci  veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou uplatnily  k vymezení  zastavitelné plochy SC4.23 a SP2.68 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.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgán  bylo
domluveno, že lokality SC4.23 a SP2.68 budou vypuštěny z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. V tomto duchu
byly  formulovány  Pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
Zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.

Pořizovatel  nejprve  posoudil  požadavek  na vymezení  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  z hlediska  střetů
s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje,
že z pohledu  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o ochraně  přírody  a  krajiny  v platném  znění  se v západní  části
předmětného pozemku nachází Významný krajinný prvek (VKP) „ze zákona“ – vodní tok a údolní niva, jenž
je definován v § 3, odst. 1, písm. b výše citovaného zákona jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.

Pořizovatel  dále uvádí,  že jakákoli  stavební  činnost  v daném území by  znamenala  provedení  zásadních
terénních úprav, které s ohledem na přírodní a estetické hodnoty dané plochy nejsou akceptovatelné.

Dalším argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území a v lokalitách s lepší dopravní dostupností a vybaveností technickou infrastrukturou.

V rámci  veřejného  projednání  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015  uplatnili  spoluvlastníci  pozemků
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opakovanou námitku.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť vymezením
zastavitelné  plochy  v takto  přírodně  cenném  území  by  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů. Námitka je navíc směřována k neměněné části územního plánu Jablonec nad Nisou,  neboť ÚP
Jablonec nad Nisou na možném využití  pozemků nic nezměnil  a vlastník není krácen na svých právech.
Pořizovatel na závěr konstatuje, že dohodnutý návrh ÚP Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu
zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených v souladu s cíli  územního plánování a v souladu, případně
kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody v tomto území a v lokalitách s lepší dopravní dostupností a
vybaveností technickou infrastrukturou.

D

Předmětem námitky je ubezpečení se podatele, že pozemky p.č. 60, 61 a 62 v k.ú. Proseč nad Nisou jsou
vymezeny jako zastavitelné plochy pro funkci bydlení v RD.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil,  že se jedná o prudký západní svah porostlý
lučními společenstvy, oddělení od obslužné komunikace Nad Školkou náletovými dřevinami.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že na pozemcích p.č. 60, 61, 62 v k.ú. Proseč
nad Nisou jsou vymezeny zastavitelné plochy kategorie SP2 – plochy smíšené obytné – příměstské (součást
lokality SP2.71), a to na základě uplatněného požadavku vlastníků pozemků do nového ÚP Jablonec nad
Nisou.

K  vymezení zastavitelných ploch v daném rozsahu pořizovatel konstatuje, že v rámci veřejného projednání
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily 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  s tím,  že trvají  na redukci
zastavitelné plochy na rozsah platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a vydané 45. změny.
Příslušný orgán k posouzení vlivů na ŽP požadoval redukci zastavitelných ploch v totožném rozsahu.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgán  bylo
domluveno, že lokalita  SP2.71  bude redukována na rozsah platného územního plánu města Jablonec nad
Nisou. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny Zastupitelstvem města
dne  26.  1.  2012  a  v jejich  duch  byl  návrh  ÚP  upraven.  Předmětné  pozemky  byly  zařazeny
do nezastavitelných ploch kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň.

V rámci  veřejného  projednání  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015  uplatnili  spoluvlastníci  pozemků
opakovanou námitku.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
je  uplatněna  vůči  neměněné  části  územního  plánu,  neboť  ÚP Jablonec  nad  Nisou  na možném využití
pozemků nic nezměnil a vlastník není krácen na svých právech. Rozsah zastavitelných ploch v dané lokalitě
byl prověřen v rámci pořízení 45. platného územního plánu a pro dotčené orgány je tento rozsah konečný.

Pořizovatel na závěr konstatuje, že dohodnutý návrh ÚP Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu
zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených v souladu s cíli  územního plánování a v souladu, případně
kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody v tomto území a v lokalitách s lepší dopravní dostupností a
vybaveností technickou infrastrukturou.

64) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. a E. S.

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

Text námitky:

Manželé  S.  jako  vlastníci  garáže  na st.p.č  3361  a  spoluvlastníci  p.č.  744/1  k.ú  Jablonec  nad  Nisou
NESOUHLASÍ s řešením konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, který toto území řeší jako veřejně prospěšnou
stavbu pod označením VK 29 a parkovací nadzemní dům.

Odůvodnění námitky:

Bydlíme v ulici Budovatelů č.22. Garáž je v přijatelné docházkové vzdálenosti s ohledem na zdravotní stav
(invalidní důchod J. S.) a nutnost jejího častého užívání.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 64 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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci pozemku st.p.č. 3361 v k.ú. Jablonec nad Nisou a
stavby s právem užívání k pozemku p.č. 744/1 k.ú Jablonec nad Nisou dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

392 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Požadavek na přehodnocení  dopravního řešení  je  situován na pozemky st.  p.č.  3361 a p.č.  744/1 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.

Pořizovatel zjistil, že 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  vymezení
zastavitelné plochy VK.29 podal vlastník pozemků námitku.

Předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu řešení 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 ulici
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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými  limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

65) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: E. P.

J. K.

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

Text námitky:

Ve věci  připravovaného  územního  plánu  vznášíme  námitku  ke změně  využití  pozemků  Zítkova  30
na Žižkově Vrchu v Jablonci n. N. viz níže.

V platném územním plánu je místo vymezeno zcela a pouze pro bydlení v RD venkovského typu. Koncept
územního plánu navrhuje využití pozemků jako SA2 (plochy smíšených aktivit), což je plocha určená např.
pro hromadné garáže OA a autobusů, vozovny, zábavní parky, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot
atd.

Nesouhlasíme  s navrhovaným územním plánem.  Jsme přesvědčeni,  že životní  úroveň  v místě  klesne a
dojde k degradaci území. Navrhujeme, aby rodinné domy v Zítkově ulici byly začleněny do ploch pro bydlení,
jako tomu bylo doposud a jak je tomu např. hned naproti přes ulici.

Odůvodnění námitky:

V žádném případě nesdílíme názor pana urbanisty a tvůrce ÚP, že autobazar,  lunapark a vozovna zvýší
kvalitu života v již  ustálené zastavěné zóně tradičně využívané pro bydlení.  Dost na tom, že nám kolem
domu budou jezdit auta do stavěného nákupního centra v Masné.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 65 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemku a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Požadavek  na přehodnocení  kategorie  zastavitelných  ploch  je  uplatněn  pro  stabilizovaný  městský  blok
vymezený ulicemi Žítkova, U Srnčího Dolu, Nerudova a Masná.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizované plochy městského
bloku v místní části Žižkův Vrch. Západní část bloku je historicky vymezena pro výrobu a skladování (areál
bývalé Gewisky), ve východní části je bloku je čisté bydlení v typické vilové zástavbě.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  v předmětném  bloku  vymezena
stabilizovaná plocha kategorie SA – plochy smíšených aktivit, která připouštěla např. hromadné garáže OA a
autobusů, vozovny, zábavní parky, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot atd. Proti tomuto řešení podal
vlastník pozemků námitku s argumentací, že tyto činnosti nezvýší kvalitu života v již ustálené zastavěné zóně
tradičně využívané pro bydlení.

Pořizovatel  k typu  ploch  kategorie  SA  uvádí  následující:  jedná  se o specifická  území,  z velké  části  již
stabilizovaná, kde je historicky promíšená širší škála funkci, pro které se obvykle neslučuji, ale které vedle
sebe  mohou  existovat  při zachováni  kvality  prostředí,  zejména  bydlení  a  výroba;  pro  tento  typ  plochy
se záměrně  nestanovuje  hlavni  využití;  pro  rozvoj  území  tyto  plochy  představuji  potenciál využitelný
v souladu s budoucími trendy a aktuálními potřebami uživatelů území, zároveň též umožňuji využiti aktuálně
nevyužívaných zejména průmyslových areálů pro jiné funkce;  v rámci  těchto ploch je  nutno zachovávat
kvalitu prostředí a pohodu bydlení.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že pokud  podatelé  námitky
vyjadřují obavu z narušení stávající pohody bydlení v dané lokalitě, bude námitce vyhověno tím, že dojde
k transformaci bloku do ploch kategorie SM – plochy smíšené městské, které soubor činností viz výše mají
nikoliv přípustný, ale podmíněně přípustný za     podmínky:  
▪ pokud jsou slučitelné s bydlením a funkci plochy a nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel
▪ pokud  bude prokázána  přiměřenost  dopadů záměru  ve vztahu k přípustnému využiti  vymezené

plochy z hlediska:
▪ významu v širším území
▪ narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
▪ zátěže území – kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu
▪ vyvolaných omezeni ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Tímto způsobem dojde v rámci územního řízení k prokázání akceptovatelnosti záměru z pohledu následných
dopadů na dané území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se tímto vyhovuje, a
dané řešení  by  mělo  eliminovat  střety  s limity  území  a  neúměrné ovlivnění  přírodních,  urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

66) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé H. a R. K.

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

Text a odůvodnění námitky: Jsme vlastníci pozemku st.č. 2417 a na něm stojící budovy s č.p. 2490 v ulici
Hasičské  k.ú.  Jablonec  nad  Nisou.  Podáváme  tímto  námitku  k vymezení  veřejného  prostranství  a
komunikace  označené  v konceptu  územního  plánu  Jablonce  nad  Nisou  jako  VK  12.  Žádáme,  aby  byl
zachován vjezd a parkování pro automobil do dvora před naší budovu č.p. 2490.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 66 se nevyhovuje.

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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Nesouhlas  podatelů  námitky  je  směřován  k vymezení  veřejného  prostranství  a  komunikace  označené
v konceptu  územního plánu  Jablonce nad Nisou  jako  VK 12.  Podatel  žádá,  aby  byl  zachován vjezd  a
parkování pro automobil do dvora před budovu č.p. 2490.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizované plochy městského
bloku  ohraničeného  ulicemi  Emilie  Floriánové,  Jungmannova,  Smetanova  a  Hasičská.  V návaznosti
na severozápadní cíp tohoto bloku je navrženo nové dopravní řešení Hasičskou ulicí, okolo Úřadu práce
směrem k ulici  Pod  Baštou na základě studie,  která  řeší  parkování  v prostoru  pod Horním náměstím –
plocha kategorie VK – veřejná prostranství komunikace – lokalita VK12. Proti tomuto řešení uplatnili námitku
spoluvlastníci  objektu  č.p.2490,  Hasičská  8  s tím,  že žádají,  aby  byl  zachován  vjezd  a  parkování  pro
automobil do dvora před budovu č.p. 2490 v jejich vlastnictví.

K námitce podatele pořizovatel konstatuje, že současně provozované propojení ulic Palackého a Podhorské
je zajišťováno příčným průjezdem přes Horní náměstí a dále pouze jednosměrně ulicemi Emilie Floriánové a
Jungmannova,  buď  přes  náměstí  Dr.  Farského,  nebo  ulicí  Smetanovou  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
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společenských,
▪ nevyhovující  parametry  uličních  profilů  v kompaktní  historické  zástavbě  nezajišťují  bezpečné

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

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

Návrh plochy kategorie VK – veřejná prostranství komunikace – lokalita VK12, ke které směřuje podatel svoji
námitku, souvisí  s návrhem nové dopravní trasy v obousměrném propojení  ulic  Palackého a Podhorské,
který 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. 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 dopraví  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).

Danou problematikou se zabýval Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011, který
vyhodnotil předmětnou námitku týkající se veřejně prospěšné stavby VK 12 – Plocha pro okružní křižovatku
místní obslužné komunikace Pod Baštou a v této věci doporučil zastupitelstvu města ponechat vymezení
veřejně prospěšné stavby VK 12 – Plocha pro okružní křižovatku místní obslužné komunikace Pod Baštou
dle konceptu 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 námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, a to
s ohledem na skutečnost, že ÚP Jablonec nad Nisou navrhuje nové dopravní řešení, které zklidňuje plochu
Horního náměstí a nabízí řešení problematiky deficitu parkovacích míst v centru města – je navržen nový
parkovací dům pod úrovní Horního náměstí. Urbanisticko architektonická studie – Horní náměstí v Jablonci
nad Nisou (SAUL s.r.o.,  12/2006)  v hlavních zásadách návrhu deklaruje  zachování  vstupů pro dopravní
obsluhu  z ulice  Hasičská.  Pořizovatel  konstatuje,  že územní  plán  navrhuje  koridor,  způsob  konkrétního
řešení bude upřesněn až v rámci podrobnější dokumentace.

67) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. B.

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

Text námitky:

Coby vlastník garáže na pozemku p.č. 3339 k.ú. Jablonec nad Nisou nesouhlasím s řešením konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou,  který toto území řeší jako veřejně prospěšnou stavbu pod označením a parkovací
nadzemní dům. VK 29

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 67 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Nesouhlas s veřejně prospěšnou stavbou pod označením VK.29 je uplatněn na pozemek st. p.č. 3339 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.

Pořizovatel zjistil,  že v rámci  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla na předmětném pozemku 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.
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Proti vymezení zastavitelné plochy VK.29 podal vlastník pozemků námitku.

Předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu řešení 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 ulici
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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

68) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé L. a P. P.

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

Text námitky:

Požadujeme  zapracování  změny  do ÚP  města  Jablonce  nad  Nisou  v rozsahu  v příloze  tohoto  dopisu
přiloženém na pozemcích v k.ú. Rýnovice č. p. 1106/1 a 1105/1.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 68 se nevyhovuje.

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 námitku,  jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení je uplatněn pro části pozemků p.č. 1106/1 a 1105/1
v k.ú. Rýnovice ve spoluvlastnictví podatelů námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o plochu kulturní louky v okrajové
části  Rýnovic,  která představuje přechod zastavěného území do volné krajiny v území vyhlášené CHKO
Jizerské hory (III. zóna odstupňované ochrany). Návrh zástavby je umístěn do druhotné urbanizační osy bez
přímé návaznosti na dopravní a zejména veřejnou technickou infrastrukturu.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad Nisou byla  na částech pozemků p.č.  1106/1  a
1105/1 v k.ú. Rýnovice přiléhajících k obslužné komunikaci – ulice Na Stráni vymezena v souladu s platným
územním  plánem  města  Jablonce  nad  Nisou  zastavitelná  lokalita  SP1.16.  K rozsahu  vymezení
zastavitelných ploch uplatnili  podatelé svoji  námitku s tím, že požaduje rozšíření zastavitelných ploch dle
přiloženého zákresu.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  podatele  a  rozhodl  se jí  vyhovět.
V rámci pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byl zpracovateli  ÚP uložen úkol prověřit
v další etapě pořizování rozšíření zastavitelné lokality SP1.16 – plochy bydlení příměstského o cca 2000 m2.
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou schválilo  zastupitelstvo města dne 26. 1. 2011 a
v jejich duchu byl návrh ÚP upraven.

V průběhu  společného  jednání  o návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  však  uplatnily  k rozšíření  zastavitelné
plochy SP1.16 negativní stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – Agentura ochrany
přírody  a  krajiny  Správa  CHKO vyjádřením  č.j.  SR/0628/JH/2011 13  ze dne  2.  11.  2012  a  KÚLK jako
příslušný orgán ochrany ZPF v rámci koordinovaného stanoviska č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 30. 10.
2012.

Pořizovatel  se seznámil  s dokumentem  Vyhodnocení  vlivů  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj
území – 1. doplnění k návrhu (Ekobau, 06/2012), který charakterizoval plošné navýšení zastavitelné plochy
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sice jako drobné rozšíření plochy v rámci kulturní louky v CHKO Jizerské hory s nevýznamným negativním
vlivem na přírodní prostředí, ale podstatnější negativní vliv byl spatřován v narušení sídelní struktury (zde
liniové  zástavby  podél  stávající  komunikace)  spojený  s negativním  zásahem  do krajinného  rázu.
Vyhodnocení  doporučilo  ponechat  lokalitu  SP1.16  v rozsahu  konceptu  ÚP,  případně  se souhlasem
příslušných dotčených orgánů drobné rozšíření akceptovat.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel  dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 5. 2. 2013 a 27. 2. 2013, jejichž závěrem bylo navržené rozšíření lokality SP1.16 vypustit z návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou. Konečné stanovisko potvrdil příslušný orgán ochrany ZPF – Oddělení zemědělství a
ochrany  přírody  KÚLK  ve svém  dodatku  k vyjádření  dne  24.  4.  2013,  ve kterém  deklaruje,  že zájmem
ochrany ZPF je ponechání lokality v rozsahu podél stávající komunikace, bez "výběžku" do souvislé plochy
ZPF  (v rozsahu  navrhovaném v konceptu).  Tím pádem nebude  zasahováno  do souvislých  ploch  ZPF a
nenaruší se uspořádání zemědělské půdy v daném území.

V tomto duchu byly formulovány instrukce k úpravám návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  posoudil  vymezení  zastavitelné  plochy
z pohledu  limitů  území  a  konstatuje,  že se námitce  nevyhovuje,  jelikož  jsou  předmětné  pozemky  pod
ochranou ZPF ve III. třídě ochrany (BPEJ 8.34.24). Jedná se o půdy s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany v daném regionu, které je v územním plánování pro eventuální výstavbu možné
využít. Požadavek na zařazení části předmětných pozemků mezi zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných
domů však 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.  Splněním požadavku  námitky  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.  
Požadavek na vymezení zastavitelné plochy v druhotné urbanizační ose je precedentní a není nezbytným
řešením. Dále pořizovatel dodává,  že negativní  vliv  lze spatřovat v rozšíření  zastavitelné plochy směrem
do volné  krajiny,  což  je  v rozporu  se základními  zásadami  její  ochrany  a  to  v souladu  s Plánem  péče
o CHKO JH (2011 – 2020),  který stanoví zásady – pro novou zástavbu přednostně využívat IV. zónu a
zastavěné  plochy  ve III.  zóně,  doplňovat  vhodné proluky  nebo vhodně  navazovat  na stávající  zástavbu
(efektivně  využívat  plochy  navržené  v ÚPD jako zastavitelné,  požadovat  vyhodnocení  nově  navržených
zastavitelných ploch), chránit volnou krajinu před urbanizací. Novou zástavbou by došlo k narušení sídelní
struktury (zde liniové zástavby podél stávající komunikace) na okraji sídla ve spojení s negativním zásahem
do krajinného rámce sídla. Pořizovatel je přesvědčen, že návrh ÚP Jablonec nad Nisou vymezuje dostatek
zastavitelných ploch, navíc v dosahu dopravní a technické infrastruktury.

S ohledem na výše citované skutečnosti se pořizovatel domnívá, že by rozšířením zastavitelné plochy mohlo
dojít  jednak  ke střetu  s limity  daného  území,  ale  i k neúměrnému ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Námitka je
navíc uplatněna vůči neměněné části  územního pánu, neboť návrh ÚP Jablonec nad Nisou na možném
využití pozemku nic nezměnil a vlastník není krácen na svých právech.

69) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. G.

Podání doručené písemně dne 25. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako vlastník  pozemku p.č.  263 v k.ú.  Lukášov vznáším námitku  proti  nezapracování  schválené změny
č. XXIX do konceptu územního plánu Jablonec nad Nisou.

Předmětná změna č. XXIX vydaná pod č.j. 540/2009 dne 26. 3. 2009 vymezovala v rámci podbodu č. 10
rozvojovou plochu pro bydlení venkovského charakteru na části výše citovaného pozemku.

Odůvodnění námitky: Zrušením určení pozemku k zastavění se cítím být krácen na svých právech. Zároveň
sděluji, že probíhají práce na projektové dokumentaci rodinného domu pro mého syna.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 69 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Námitka proti nezapracování schválené změny č. XXIX. platného ÚP města Jablonce nad Nisou je uplatněna
pro část pozemku p.č. 263 v k.ú. Lukášov ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná o volný svažitý prostor přírodní
krajiny  luk  a remízků s několika chalupami.  Ve východní  části  se nachází nekosený trávník,  v západní  a
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severní  části  plochou  prochází  drobná  vodoteč.  Okolí  je  výrazně  podmáčené,  v severovýchodní  části
u místní cesty je remízek vzrostlých dřevin. Lokalita je dopravně přístupná z obslužné komunikace – ulice
Lukášovská.

Pořizovatel dále zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou je předmětná část pozemku vymezena
jako nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené – krajinné. Proti tomuto řešení uplatnil vlastník
pozemku svoji námitku s tím, že zrušením určení pozemku k zastavění se cítí být krácen na svých právech.
Zároveň sděluje, že probíhají práce na podrobnější projektové dokumentaci rodinného domu pro jeho syna
v souladu s platným ÚP.

Pořizovatel  déle prověřil  platný územní plán města Jablonce nad Nisou, ve kterém je dle schválené 29.
změny  vymezena  v severní  části  pozemku  p.č.  263  v k.ú.  Lukášov  zastavitelná  plocha kategorie  BV –
bydlení  venkovského  charakteru  a  v jižní  části  plocha  kategorie  kategorie  UR  –  přírodní  ochrana  –
nadregionální biokoridor K19MB.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  podatele  a  rozhodl  se jí  vyhovět.
V rámci  pokynů  pro  zpracování  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byl  vymezen  úkol  prověřit  vymezení
zastavitelné plochy pro funkci bydlení v rozsahu schválené XXIX. změny platného ÚP města Jablonce nad
Nisou. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2011.
Do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro společné jednání byla na části  pozemku p.č. 263 v k.ú. Lukášov
vymezena zastavitelná plocha kategorie SP1 – smíšené plochy bydlení příměstského, součást zastavitelné
lokality SP1.161.

V rámci  společného  jednání  o návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  uplatnil  k rozšíření  zastavitelné  plochy
SP1.161 negativní stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny a orgán ochrany ZPF, a to
v rámci koordinovaného stanoviska KÚLK č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 30. 10. 2012.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne  5.  2.  2013,  jehož  úkolem bylo  hledat  možnosti  ponechání  předmětného  pozemku  v zastavitelných
plochách pro bydlení.  Na dohodovacím jednání bylo ujednáno,  že zastavitelná plocha bude v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou ponechána pod podmínkou zpracování biologického hodnocení.  V tomto duchu byly
formulovány instrukce k úpravám návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje
s ohledem  na zachování  kontinuity  s platným  územním  plánem  města  Jablonce  nad  Nisou,  kde  bylo
vymezení zastavitelné plochy prověřeno v rámci pořízení 29. změny.

S ohledem na výše citované skutečnosti  a s přihlédnutím k podmínce zpracování biologického hodnocení
dané lokality  se pořizovatel  domnívá,  že vymezení  zastavitelné  plochy nedojde  ke střetu  s limity  daného
území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. V rámci další etapy pořizování ÚP Jablonec nad Nisou
byla zastavitelná lokality překvalifikována do kategorie BP1.161.

70) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: S. P., místopředseda představenstva Prosečská investiční a.s. 

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

Text  námitky:  Jako  místopředseda  představenstva  akciové  společnosti  Prosečská  investiční  vznáším
následující námitky ke konceptu nového územního plánu Jablonec nad Nisou:
▪ námitka proti  neakceptování maximální závazné podlažnosti záměru Futurum dle vydané změny

č.45,
▪ námitka proti  neakceptování schváleného plošného rozsahu záměru Futurum dle vydané změny

č.45. Jedná se o nezahrnuté pozemky p.č. 802/1, 802/12, 802/3 a 802/10 část v k.ú. Proseč nad
Nisou.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 70 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  –  firma  Prosečská  investiční  a.s.,  dotčených
konceptem ÚP Jablonec nad Nisou,  a to  prostřednictvím místopředsedkyně představenstva – paní  S.P.
s právem zastupovat společnost samostatně.

Požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je uplatněn u pozemků p.č. 802/1, 802/12, 802/3 a
802/10  –  část  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou,  včetně  požadavku  na zapracování  podlažnosti  a  dopřesnění
podmínek využití ploch vyplývajících z vydané 45. změny platného ÚP města jablonce nad Nisou.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o nezastavěné území místní části
Horní Proseč nad Nisou pod ulicí Horní, které částečně navazují na zastavěné území. Plochy jsou porostlé
lučními společenstvy a remízky vzrostlých dřevin.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  bylo  namítané  území  vymezeno  pouze
částečně (né v plném plošném rozsahu záměru Futurum). Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny
pouze v kategoriích SP1 a  SP2 – smíšené bydlení  –  příměstské s max.  podlažností  2.N.P.  +  podkroví.
Podmínkou pro rozhodování na předmětných plochách je prověření územní studií ÚS10. Proti tomuto řešení
uplatnil  vlastník pozemků svoji  námitku s tím, že koncept neakceptuje max. závazné podlažnosti  záměru
Futurum dle vydané 45. změny, ani její rozsah (nezahrnuté pozemky p.č. 802/1, 802/12, 802/3 a 802/10 –
část v k.ú. Proseč nad Nisou).

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  podatele  a  rozhodl  se jí  vyhovět
s ohledem na skutečnost, že záměr byl prověřen v rámci vydané 45. změny platného územního plánu města
Jablonce nad Nisou.  V rámci  pokynů pro  zpracování  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byl  vymezen úkol
prověřit vymezení zastavitelné plochy pro funkci bydlení v rozsahu vydané 45. změny platného ÚP města
Jablonce nad Nisou co do plošného rozsahu i odpovídající podlažnosti. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2011.

V rámci  společného  jednání  o návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  uplatnil  k vymezení  zastavitelných  ploch
SP2.71, SP3.155, SP3.156 a SP2.80 negativní stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny
Odbor  stavební  a  ŽP  MMJN  pod  č.j.  89352/2012  ze dne  3.  12.  2012  s požadavkem  na doplnění
nezastavitelného pásu zeleně v západní  části  zastavitelné lokality  SP2.80,  a to v souladu s vydanou 45.
změnou.  Dále  uplatnil  své  vyjádření  příslušný  dotčený  orgán  k vyhodnocení  vlivů  na ŽP pod  č.j.  KULK
77528/2012  ze dne  6.  1.  2013  s požadavkem  na akceptaci  plošného  rozsahu  zastavitelných  ploch  dle
vydané 45. změny platného ÚP města Jablonce nad Nisou.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel  dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 5. 2. 2013, jehož úkolem bylo hledat možnosti ponechání předmětných zastavitelných lokalit v návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou. Na dohodovacím jednání bylo ujednáno, že zastavitelné plochy budou v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou ponechány pod podmínkou akceptace rozsahu a závazných regulativů 45. změny a
plocha  lokality  SP2.80  bude  v západní  části  redukována.  V tomto  duchu  byly  formulovány  „Instrukce
k úpravám návrhu ÚP Jablonec nad Nisou – srpen 2014“ ze dne 22. 8. 2014. V návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou  byly  zastavitelné  lokality  redukovány  na rozsah  dle  platného  ÚP  města  Jablonce  nad  Nisou  a
překvalifikovány  do kategorie  BP  –  plochy  bydlení  příměstské  BP2.80,  BP2.71,  BP3.155,  BP3.156  a
BP3.170.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou byly  uplatněny k vymezení  zastavitelných
ploch pro lokalitu Horní Proseče věcně shodné připomínky s podtextem „Ve významných lokalitách závazná
regulace území s právní jistotou a transparentním projednáním“, „Řešení zastavitelných ploch v nezbytných
souvislostech“, Citlivý rozvoj města ano, ale ne na úkor městské pokladny a místních obyvatel, s respektem
k okolní  krajině“.  S ohledem  na tuto  skutečnost  byla  problematika  projednána  ve Výboru  pro  územní
plánování a strategii rozvoje města dne 7. 12. 2015 s tím, že bylo rozhodnuto o ustanovení pracovní skupiny
pro řešení dané problematiky. Pracovní skupina zasedala dne 8. 2. 2016 a se závěry byl výbor seznámen
na svém jednání dne 4. 4. 2016. Dále proběhla jednání se zástupci fy. Prosečská investiční a.s. dne 26. 2.
2016 a 20. 4. 2016. Na základě těchto jednání a v souladu s pokynem určeného zastupitele ze dne 29. 4.
2016 pořizovatel uložil zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou v rámci „Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou po veřejném projednání – duben 2016“ ze dne 21. 6. 2016 vymezit nad plochou záměru Futurum
povinnost vydat regulační plán, jako podmínku pro rozhodování o změnách v daném území a v rámci řešení
zadání regulačního plánu doplnit kategorie BP3/2 s výškovou hladinou max.3 +1 podkroví a min. 2.N.P. a
ve smyslu stanovení podílu výšek hladiny zástavby kategorie BPX.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje
s ohledem na zachování kontinuity s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou, ve kterém byl
záměr prověřen v rámci pořízení 45. změny platné územně plánovací dokumentace. Dalším důvodem je
skutečnost,  že rozsah  předmětných  zastavitelných  ploch  je  výsledkem  dlouhodobého  projednávacího
procesu, který nejprve vymezil nad daným zastavitelným územím povinnost zpracování územní studie ÚS 10
a v dalších  etapách  zejména s ohledem na uplatněné věcně  shodné  připomínky  veřejnosti  a  námitky  a
připomínky občanů a občanských iniciativ povinnost zpracování regulačního plánu RP5 – Horní Proseč – jih
s jeho specifickými podmínkami. Jeho vydání je podmínkou pro rozhodování o změnách v daném území.
Pořizovatel  se domnívá,  že vymezením  zastavitelné  plochy,  včetně  vymezení  závazných  podmínek
prostorového uspořádání a podmínky zpracování regulačního plánu nedojde ke střetu s limity daného území
a  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.
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K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

71) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. S.

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

Text námitky:

Coby vlastník garáže na stavební parcele číslo 3349 a spoluvlastník parcely p.č. 744/1, k. u. Jablonec n. N.,
nesouhlasím s řešením konceptu ÚP Jablonec n. N., který toto území řeší jako veřejně prospěšnou stavbu
pod označením VK29 a parkovací nadzemní dům.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 71 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku st.p.č. 3349 v k.ú. Jablonec nad Nisou a stavby
s právem k užívání pozemku p.č. 744/1 v k. u. Jablonec n. N. dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek na přehodnocení dopravního řešení, včetně požadavku na vypuštění veřejně prospěšné stavby
pod označením VK29 a parkovacího nadzemního domu je situován na pozemky st. p.č. 3349 a p.č. 744/1
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 vymezení zastavitelné plochy VK.29 podal vlastník pozemků námitku.

Předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu řešení 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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

72) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé W. a A. C.

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

Text námitky:

Coby vlastníci garáže na st. p. č. 3363 a spoluvlastníci p.č. 744/1 K.ú. Jablonec nad Nisou nesouhlasíme
s řešením konceptu ÚP Jablonec nad Nisou,  který toto území řeší jako veřejně prospěšnou stavbu pod
označením VK 29 a parkovací nadzemní dům.
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Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Odůvodnění námitky:

Bydlíme  v ulici  Budovatelů  28  a  garáž  máme  v krátké  docházkové  vzdálenosti,  která  je  s ohledem
na každodenní využívání pro nás nezbytná.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 72 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemku st. p.č. 3363 v k.ú. Jablonec nad Nisou a
stavby  s právem  užívání  k pozemku  p.č.  744/1  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  dotčených  konceptem  ÚP
Jablonec nad Nisou.

Požadavek na přehodnocení dopravního řešení, včetně požadavku na vypuštění veřejně prospěšné stavby
pod označením VK29 a parkovacího nadzemního domu je situován na pozemky st. p.č. 3363 a p.č. 744/1
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 vymezení zastavitelné plochy  VK.29 uplatnili podatelé námitku s tím, že bydlí v ulici Budovatelů 28 a
garáž mají v krátké docházkové vzdálenosti, která je s ohledem na každodenní využívání pro ně nezbytná.

Předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu řešení 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  námitku  a konstatuje,  že námitce se vyhovuje,  neboť  by
daným  řešením  mohlo  dojít  k nepřiměřenému  střetu  s hygienickými  limity  území  a  k neúměrnému  ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

73) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé H. a J. H.

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

Text námitky:

Podatelé jsou vlastníky rodinného domu č. p. 2852 nacházejícího se na parcele č. st. 3109 a pozemků par. č,
574/6 v k. ú. Jablonec nad Nisou.

Výše uvedený pozemek a budovu podatelé využívají  k trvalému bydlení.  Dle konceptu Územního plánu
města Jablonec nad Nisou má být postavena silniční komunikace Západní tangenta s plánovanou kapacitou
cca 15 000 vozidel denně v blízkosti rodinného domu č. p. 2852. Dále město plánuje změnou ÚP přesunout
překladiště odpadů do prostoru v Zeleném údolí, který se nachází též v blízkosti domu.

Podatelé proto jako vlastníci pozemku a stavby dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb zásadně
nesouhlasí s konceptem ÚP a s návrhem změny ÚP č. 62 a tímto podávají v souladu s ustanovením § 48
odst.  2  zák.  č.  183/2006  Sb.  o územním  plánování  a  stavebním  řádu  následující  námitky  proti  výše
uvedenému  konceptu  návrhu  ÚP  a  změně  ÚP  č.  62  města  Jablonec  nad  Nisou,  které  odůvodňují
následujícími negativními dopady:
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K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

Odůvodnění námitky:

Západní tangenta: znemožní přístup do lesa obyvatelům Žižkova vrchu, zejména občanům žijícím v domech
v přilehlých komunikacích,  a  žákům a pedagogům ze ZŠ Pasířská,  kteří  les  využívají  během vyučování
budou vykáceny vzrostlé stromy, čímž dojde ke zničení lesa, kde žije velké množství ptactva živočichů –
zároveň les chrání rodinné domy před silným západním a jihozápadním větrem dojde ke zvýšení hluku – pod
ulicí Panenská v současné době již vede železniční trať,  tramvajová trať a komunikace v Zeleném údolí,
Západní tangenta by byla již čtvrtým zdrojem hlučnosti  a zároveň zdrojem emisí z projíždějících vozidel,
stavbou komunikace, zejména odstřelováním žulového masívu, může dojít k vážnému poškození rodinných
a  bytových  domů  stojících  v blízkosti  –  k poškození  domů  může  dojít  i provozem  na této  komunikaci
(nákladní automobily) dojde k finančnímu znehodnocení nemovitostí

Překladiště odpadů:

bude zničeno lesní údolí, může dojít ke znečištění vodních toků, při nejčastějším západním a jihozápadním
proudění vzduchu bude podstatná část Žižkova vrchu zasažena vzniklým zápachem.

Návrhem a schválením konceptu Územního plánu a změny Územního plánu č. 62 města Jablonec nad
Nisou zpracovatel ÚP a zastupitelé města nerespektují práva občanů na zdravé životní prostředí v oblasti,
kde žijí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 73. A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 73. B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou. Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou
byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 2852, Panenská 44, který
se nachází na pozemku st.  p.č.  3109 a pozemku p.č.  574/6 v k.ú.  Jablonec nad Nisou 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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 70 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 210 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.

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 70 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňují:
1) znemožněním přístupu do lesa,
2) vykácením vzrostlých stromů,
3) zvýšením hlučnosti a emisí z vozidel,
4) poškozením nemovitostí,
5) finančním znehodnocením nemovitostí.
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K argumentům podatele námitky 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 námitky 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  vykácení  velké  části  lesa  chránícího  RD  před  silným  větrem  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 VN 35 kV
s využitím již stávajícího lesního průseku. 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.  3)  k argumentu  zvýšení  hlučnosti  a  emisí  z vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele námitky, že umístění silnice cca 70 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.  4)  k argumentu  rizika  poškození  rodinných  a  bytových  domů  vlivem  výstavby  silnice  pořizovatel
konstatuje, že se nepředpokládá, že by stavbou a provozem na této silnici mohlo dojít k vážnému poškození
nemovitostí.  Vlastnímu  návrhu dopravní  stavby  bude  předcházet  geotechnický  průzkum,  jehož  cílem je
vyšetřit zájmové území pozemní komunikace z inženýrskogeologického hlediska. Cílem je 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.  5)  k argumentu finančního znehodnocení  nemovitosti  v důsledku trasování  západní  tangenty daným
územím 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
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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.

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  námitku
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  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.

V rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v říjnu 2015 uplatnili  podatelé opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky  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 VS
– plochy výroby a skladování – 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  podatelů námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 210 m.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňují zničením lesního údolí,
znečištěním vodních toků a možným zápachem.
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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  byli  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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  –  zápachu  ze sběrného  dvora  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.

K dalším  argumentům  pořizovatel  dodává,  že údolí  Srnčího  dolu  nebude  zničeno,  bude  pouze  jiným
způsobem využito; ke znečištění vodních toků samozřejmě dojít nesmí, konkrétní technická řešení nejsou
předmětem  ÚP  a  budou  navržena  a  posouzena  příslušnými  orgány  v následných  stupních  projektové
přípravy.

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.

V rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v říjnu 2015 uplatnili  podatelé opakovanou
námitku proti vymezení vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.  Dalším  argumentem  je  skutečnost,  že moderní  zařízení  pro  nakládání
s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.
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74) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. B.

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

Text námitky:

Zásadně nesouhlasím s navrhovanou trasou Západní tangenty (silnice I/14) vedoucí částí Zeleného údolí
(v blízkosti rodinného domu č. p. 3006) a v prostoru u Srnčího dolu, a to z důvodu:

Odůvodnění námitky:

Část lesa je často využívána poměrně širokou veřejností, zejména obyvateli západní části Žižkova vrchu
k odpočinku,  sportování,  sběru lesních plodů a hub a procházkám se psy.  Dále tuto část  lesa využívají
pedagogové  s žáky  ZŠ  Pasířská  při  hodinách  TV,  v odpoledních  hodinách  zde  potkáte  vychovatelku
s družinou.  Zároveň  nesouhlasím  s tím,  aby  vzrostlé  stromy,  které  chrání  před  silným  větrem  domy
v blízkosti  lesa a zásobují  tuto  část  města  potřebným kyslíkem, byly  pokáceny.  Nedovedu si  představit,
že touto klidnou částí bude dle plánovaných odhadů denně projíždět cca 13 000 až 16 000 aut. Přijde mi
nelogické snažit se tímto návrhem odstranit dopravu od jednoho klenotu města (přehrady) a znehodnotit jiný
klenot  (areál  Srnčí  důl).  Dále  je  třeba  si  uvědomit,  že obyvatelé  západní  části  Žižkova  vrchu  přijdou
o přilehlou a využívanou klidovou zónu a bude jim prakticky znemožněn přístup do lesa v celé délce silnice.

Ačkoliv se jedná o okrajovou část města (jsem ale pořád občanem tohoto města) a zpracovateli územního
plánu se z nejrůznějších důvodů nabízí řešení vést silnici tímto územím, velmi ho a zastupitele města žádám
o zamyšlení  se nad  jinou  trasou  Západní  tangenty,  popř.  o posunutí  navrhované  trasy  blíže  ke stávající
komunikaci vedoucí Zeleným údolím tak, aby byl zachován pás lesa v blízkosti obytné části Žižkova vrchu,
nedošlo ke znehodnocení Srnčího dolu a Západní tangenta by tak vnesla co nejméně problémů do života
obyvatel této části města. Uvědomuji si, že je třeba řešit stávající dopravní situaci ve městě, ale řešení by
nemělo  poškozovat  zase jinou skupinu obyvatel,  která dle počtu podepsaných se pod peticí  iniciovanou
Občanským sdružením Žižkův vrch není zase tak zanedbatelná.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 74 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3006 na pozemku st.p.č.
2944 a spoluvlastníka pozemků p.č. 576/14 a 576/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní
tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p. 3006 Panenská
ulice 56 se zahradou v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 65 m od vymezeného koridoru
Západní tangenty.

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.

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 65 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) častým využíváním přilehlého lesa veřejností, obyvateli Žižkova Vrchu a žáky,
2) obavou z pokácení vzrostlých stromů, které chrání před silnými větry,
3) likvidací klidové zóny a znemožněním přístupu do lesa,
4) požadavkem na zvážení další varianty posunu trasy déle od ploch bydlení.
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K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1,3) 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  devastace  velké  části  lesa  chránícího  RD před  silným větrem 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 VN 35 kV
s využitím již stávajícího lesního průseku. 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.  Stanoviska  příslušných  dotčených  orgánů  státní  správy  v rámci
projednávacího procesu byla souhlasná.

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 byl formulován 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.

Ad.  4)  K argumentu  zvážení  další  varianty  pořizovatel  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  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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V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.

75) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. T.

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

Text námitky:

Nesouhlasím s demolicí garáže U Nisy na stpčk. 3360 K.Ú. Jablonec nad Nisou evid. č. garáže 1032 patřící
majitelce J. T., bytem Budovatelů 17, Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění námitky:

Jsem invalidní důchodkyně a potřebuji míti auto v dosahu svého bydliště.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 75 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Nesouhlas s demolicí garáže v souvislosti s veřejně prospěšnou stavbou pod označením VK29 je situován
na pozemek st. p.č. 3360 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.  3360  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  v souvislosti
s vymezením zastavitelné plochy VK.29 podal vlastník pozemků námitku.

Předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu řešení 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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.
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76) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. B.

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

Text námitky:

Jako spoluvlastník pozemku p.č. 104/2 v k.ú. Kokonín podávám tímto námitku ke konceptu ÚP Jablonec
n. N., a to ve věci nezařazení našeho pozemku mezi rozvojové plochy pro bydlení.

Odůvodnění námitky:

V platném  územním  plánu  je  pozemek  vymezen  jako  zastavitelný  v kategorii  B2  –  bydlení  v rodinných
domech  městského  charakteru.  Zrušením  určení  pozemku  k zastavění  se cítíme  být  kráceni  na svých
právech

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 76 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.

Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení je uplatněn pro pozemek p.č. 104/2 v k.ú. Kokonín
ve spoluvlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o jižní  svah  navazující
na zastavěné území v místní části  Kokonín. Svah je porostlý lučními společenstvy a slouží k rekreačním
účelům.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako
nezastavitelná plocha kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti tomuto řešení uplatnil vlastník pozemku svoji
námitku s tím, že v platném územním plánu je pozemek vymezen jako zastavitelný v kategorii B2 – bydlení
v rodinných  domech  městského  charakteru.  Zrušením  určení  pozemku  k zastavění  se cítí  být  kráceni
na svých právech.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem nejprve vyhodnotil námitku podatele uplatněnou v rámci
veřejného projednání konceptu ÚP a posoudil  rozšíření zastavitelné plochy na pozemku p.č.  104/2 v k.ú.
Kokonín z pohledu limitů daného území. Pořizovatel zjistil, že pozemek je pod ochranou ZPF (BPEJ 8.35.41,
převažuje BPEJ 8.35.44) ve  IV. a V. třídě ochrany. Jedná se o půdy s velmi nízkou produkční schopností
v rámci příslušných klimatických regionů využitelných i pro výstavbu.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje  s ohledem  na zachování
kontinuity s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou. V rámci pokynů pro zpracování návrhu ÚP
Jablonec  nad  Nisou  byl  vymezen  úkol  prověřit  vymezení  zastavitelné  plochy  pro  funkci  bydlení,  a  to
rozšířením sousední zastavitelné lokality kategorie SP2 – smíšené plochy bydlení příměstského. Pokyny pro
zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2011. Pozemek byl
zapracován do zastavitelné lokality  SP2.113. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj  území – 1. doplnění
(Ekobau,  6/2012)  charakterizuje  předmětné  vymezení  zastavitelné  plochy  na pozemku  p.č.  104/2  v k.ú.
Kokonín  jako  drobné  rozšíření  konceptem  navržené  plochy  SP2.113.  Jedná  se o záhumenky  stávající
zástavby s trávníky, políčky, drobnými složišti materiálů. Plocha nepřesahuje stávající úroveň zástavby a lze
transformaci do zastavitelných ploch doporučit. Dotčené orgány k vymezení zastavitelné plochy nevznesly
v dalších etapách projednání negativní stanoviska. Pořizovatel se s ohledem na rozsah a polohu zastavitelné
plochy  domnívá,  že rozšířením zastavitelné  lokality  SP2.113  nedojde  ke střetu  s limity  daného  území  a
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. V rámci další etapy pořizování ÚP Jablonec nad Nisou
byla zastavitelná lokality překvalifikována do kategorie BP2.113.

77) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. B.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem pozemků par. č. 1743/1 a č. 1744 v k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou
(SP 1.43). Tyto pozemky podatel využívá k v rámci přípravy výstavby rodinných domů.

Obsahem  návrhu  územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou  byl  mimo  dalších  záměrů  také  záměr
na změnu  spočívající  v přeměně  plochy  rezervy  rozvoje  výstavby  na plochu  bydlení  příměstského
charakteru. V tomto duchu taktéž byl prezentován záměr nového územního plánu na informativní besedě
proběhnuvší dne 20. 7. 2011 zaměřeného mj. na oblast Horní Proseče nad Nisou.
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Avšak v důsledku návrhové studie Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území došlo ke zcela opačnému
rozhodnutí předmětné plochy (označené jako SP 1.43) zařadit mezi nezastavitelné.

Podatel tímto podává v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu  (stavební  zákon)  následující  námitku,  která  směřuje  proti  části  územního  plánu  města
Jablonec nad Nisou vymezující plochu SP 1.43 (mj. pozemky č. 1743/1 a č. 1744 v k.ú. Proseč nad Nisou,
obec Jablonec nad Nisou), kdy nově navržený územní plán navrhuje ponechat původní účel pozemků a
označuje plochu jako nezastavitelnou.

Předmětné parcely jsem pořídil úplatně v roce 2005 za sjednanou cenu cca 5 mil. Kč (200,  Kč/m2). Cena
jasně odrážela následné využití pro výstavbu rodinných domů, a to ve venkovském stylu, tedy způsobem
maximálně ohleduplným k prostředí.

V té  době  (2005)  nebylo  pochyb  o tom,  že na předmětných  pozemcích  lze  v budoucnu  (výhledově  –
nejpozději  do 10ti  let) realizovat výstavbu v souladu splatným územním plánem; pozemky jsou označeny
v stávajícím územním plánu jako „rezerva rozvoje výstavby".

Již  v té  době  existovala  řada  zastavovacích  studií,  na kterých  se podílelo  i Město  Jablonec  nad  Nisou.
Zmiňuji  např.  rozkreslení  smyčky  konečné  autobusu  v prostorech  nad  předmětnými  pozemky  a  mnoho
dalších zcela konkrétních projektů; např. obsah závazného dokumentu Uzemní plán Města Jablonec nad
Nisou (1998) dotčenou plochu zahrnuje pod označení B 1 – plochy pro rodinné domy městského typu, 2,5
podlažnost, 18 % zastavitelnost.

Dále všechny ostatní státní orgány jednaly po celou dobu tak, že nebylo možno (nebyl důvod), očekávat
zcela  opačný  přístup  zamezující  jakoukoli  výstavbu.  Jedná  se např.  o kapacitu  již  realizovaných
inženýrských sítí.

Naopak v rámci programu Evropské unie jsou pozemky řádně obhospodařovány formou posečení minimálně
2 krát ročně tak, aby byl porost krajinotvorný a úhledný. Upozorňuji  na to,  že bez limitních dat v ohledu
na případnou populaci chřástala polního, tj. např. před obvyklým termínem zahnízdění apod., tj. absolutně
bezohledně na biotop údajně přítomného chřástala polního.

Označení  výskytu  chráněného  ptactva  chřástala,  a  to  pouze  z důvodu  údajného  slyšení  ornitologem
v dotčených lokalitách, považuji za předčasné, nepřesvědčivé, přímo pochybné.

Odůvodnění námitky:
1) chřástal polní patří mezi krátkokřídlé ptáky s hnízděním v lukách. Avšak povinnost sekat trávy přímo

odporuje snaze vytvářet prostor pro žití tohoto druhu ptactva.
2) Násobné sečení travin je tak přímo v rozporu s plněním životních podmínek (biotopu) pro chřástala

polního.
3) V bezprostředním sousedství předmětných pozemků je malý lesík (na vrcholu pahorku), kde sídlí

dravci,  konkrétně  poštolka,  káně a  sojka,  navíc  pak  liška.  Tato skutečnost  vylučovala  existenci
chovu, např. slepic, neboť dravci postupně v poměrně krátké době toto domácí ptactvo přes lidskou
ochranu zcela zdecimovalo.

4) Povolením výstavby řadových dvojdomků v bezprostředním sousedství se silně zvýšil nejen pohyb
osob, ale průběžně v posledních čtyřech letech nastal významný stavební ruch, který v podstatě
znemožňuje dlouhodobou přítomnost chřástala v dané lokalitě. Naopak je důvodné předpokládat,
že jeho přítomnost, byla li vůbec, byla čistě náhodná a neočekávaná.

Zásah  plynoucí  z Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  území  považuji  za zásah  směřující  k omezení
vlastnického práva a k omezení práva svobodně podnikat, které je dáno ústavním právem. Konstatování, že:
„Pro zajištění stabilní populace chřástala polního v Horní Pro seči je třeba minimálně plochy s prokázaným
výskytem  chřástala  polního  ponechat  nezastavitelně  s nezměněným  využitím  .."  (str.  104),  představuje
absolutně neočekávané a zcela první vyjádření v této rovině a po této míře důležitosti, když 30 let nazpět
se takový postoj  v dotčené lokalitě  neobjevil,  navíc  ještě posledních šest  let  byla intenzivně povolována
výstavba v bezprostřední blízkosti, přestože na uvedené lokality by bylo nutno pohlížet se zcela shodným
způsobem.

Ani  při  dodržení  rozumné  míry  obezřetnosti  podatel  nemohl  později  nastalý  stav  (tj.  změnu  ve vývoji
územního  plánu)  předvídat.  Podatel  má  za to,  že mu  svědčí  legitimní  očekávání  možnosti  využívání
pozemků stejným očekávaným způsobem, jako tomu bylo v okamžiku jejich nabytí a že není rozumný důvod
pro to, aby předmětné parcely byly označeny za nezastavitelné.

Závěr zdůvodnění

Dovoluji  si  konstatovat,  že plně  respektuji  maximální  snahu  o ohleduplnost  ke krajinnému rázu  jakož  to
i k ochraně flory a fauny. Z toho důvodu i plně respektuji  přijatá opatření,  jako je  omezení počtu podlaží
(max. 1), případně procentuální zastavěnost plochy a vymezení určité volné nezastavované plochy. Avšak
nemohu souhlasit s tím, aby byly účelově pozměňovány celkové plány pro výstavbu, resp. rozvoj města.

S ohledem  na výše  uvedené  podávám  v zákonné  lhůtě  15  dnů  námitku  proti  rozhodnutí  vyplývající
z Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a žádám, aby předmětné pozemky v Proseči nad Nisou parc.
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č. 1743/1 a parc. č. 1744 (označeny jako součást SP 1.43) byly ponechány v návrhu a staly se následně
pozemky určenými pro bydlení příměstského charakteru.

Požadavek podatele

Podatel s ohledem na výše uvedené požaduje, aby pořizovatel Územního plánu Města Jablonec nad Nisou
v návrhu  tuto  plochu  (SP 1.43,  resp.  pozemky  pare.  č.  1743/1  a  1744  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou,  obec
Jablonec  nad  Nisou)  ponechal  určené  k výstavbě  a  předmětné  pozemky  se staly  plochou  pro  bydlení
příměstského charakteru

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 77 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas  s dokumentem  Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  území  a  s následným  rozhodnutím
o vymezení  nezastavitelných ploch je  uplatněn  u pozemků p.č.  1743/1  a  1744 v k.ú.  Proseč  nad Nisou
ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o produkční louky v nezastavěné
části Horní Proseče. V jižní části se vyskytuje historická úvozová cesta s náletovými dřevinami a keřovým
patrem, kde byl v roce 2013 zaregistrován Odborem stavebním a životního prostředí, oddělením životního
prostředí  a státní památkové péče významný krajinný prvek VKP „Zachovalé krajinné struktury na Horní
Proseči“.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byly  předmětné  pozemky  vymezeny
na základě žádosti původního vlastníka jako zastavitelné plochy kategorie SP1 – plochy smíšené obytné –
příměstské (součást lokality SP1.43).

Dále pořizovatel prověřil dokument Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj
území (Ekobau, 7/2011), který charakterizuje předmětné pozemky jako součást biotopu chřástala polního,
který se v řešeném úseku vyskytuje. Plocha je dle vyhodnocení vymezena ne hřbetu mimo zastavěné území
obce. Navržené funkční využití by zásadním způsobem změnilo krajinný rámec stávajícího sídla i charakter
krajiny. Je třeba ponechat ve funkci louky a pole. Jako zastavitelný by mohl být západní výběžek plochy
SP1.43, kde je půda IV. třídy ochrany. Ostatní části náleží do I. třídy ochrany ZPF. Vlastník pozemků uplatnil
svoji námitku jak k dokumentu Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, tak k následným rozhodnutím
o vymezení nezastavitelných ploch v jeho vlastnictví (pozemky p.č. 1743/1 a 1744 v k.ú. Proseč nad Nisou)
s tím, že předmětné parcely pořídil  úplatně v roce 2005 za cenu, jež jasně odrážela následné využití pro
výstavbu rodinných domů. V té době (2005) dle podatele námitky nebylo pochyb o tom, že na předmětných
pozemcích  lze  v budoucnu  (výhledově  –  nejpozději  do 10ti  let)  realizovat  výstavbu  v souladu  s platným
územním plánem; pozemky jsou označeny v stávajícím územním plánu jako „rezerva rozvoje výstavby".
Podatel poukazuje na řadu zastavovacích studií, na kterých se podílelo i Město Jablonec nad Nisou. Podatel
nesouhlasí s Vyhodnocením vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území a odůvodňuje
tento postoj následujícími argumenty:
1) chřástal polní patří mezi krátkokřídlé ptáky s hnízděním v lukách. Avšak povinnost sekat trávy přímo

odporuje snaze vytvářet prostor pro žití tohoto druhu ptactva.
2) Násobné sečení travin je tak přímo v rozporu s plněním životních podmínek (biotopu) pro chřástala

polního.
3) V bezprostředním sousedství předmětných pozemků je malý lesík (na vrcholu pahorku), kde sídlí

dravci,  konkrétně  poštolka,  káně a sojka,  navíc  pak liška.  Tato skutečnost  vylučovala  existenci
chovu, např. slepic, neboť dravci postupně v poměrně krátké době toto domácí ptactvo přes lidskou
ochranu zcela zdecimovalo.

4) Povolením výstavby řadových dvojdomků v bezprostředním sousedství se silně zvýšil nejen pohyb
osob, ale průběžně v posledních čtyřech letech nastal významný stavební ruch, který v podstatě
znemožňuje dlouhodobou přítomnost chřástala v dané lokalitě. Naopak je důvodné předpokládat,
že jeho přítomnost, byla li vůbec, byla čistě náhodná a neočekávaná.

K dané problematice pořizovatel konstatuje,  že v  rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  uplatnily  negativní  stanovisko  k vymezení  zastavitelné  lokality  SP1.43  příslušné  orgány  ochrany
příroda 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. Požadavek na dohodnutí
zastavitelných ploch vyjádřil  v témže koordinovaném stanovisku i orgán ochrany ZPF.  S ohledem na tyto
skutečnosti  uspořádal  pořizovatel  dne 6.  9.  2011 dohodovací  jednání  dotčených orgánů a  zpracovatele
vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány k formulaci předmětných
stanovisek. S ohledem na výskyt  zvláště chráněného druhu živočicha – chřástala polního,  exponovanost
polohy  lokality,  kvalitu  předmětných  půd  a  obavy  z narušení  krajinného  rámce  bylo  dohodnuto  vypustit
zastavitelnou lokalitu SP1.43 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.
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V další etapě pořizování byla ještě prověřována možnost využití alespoň západního výběžku zastavitelné
lokality SP1.43 v rozsahu doporučení vyplývajícího z vyhodnocení SEA, a to na půdě IV. třídy ochrany. Tato
redukovaná plocha však již neobsahovala pozemky ve vlastnictví podatele námitky.

K argumentům podatele námitky pořizovatel dodává:

Pořizovatel konstatuje, že mu nepřísluší zpochybňovat správnost dokumentu Vyhodnocení vlivů konceptu
územního  plánu  na udržitelný  rozvoj  území  a  výskyt  chřástala  polního  v lokalitě  a  na pozemcích
ve vlastnictví podatele námitky – podatel ničím nepodložil svá tvrzení o nesprávnosti tohoto dokumentu např.
předložením oponentního posudku.

Ve věci zpochybnění výskytu chřástala polního v dané lokalitě oslovil pořizovatel zhotovitele ornitologické
části  vyhodnocení  SEA  pana  Mgr.  Martina  Pudila  o odborné  vyjádření.  Z tohoto  vyjádření  vyplývá,
že v průběhu května a června 2011 byly provedeny dva průzkumy nelesních ploch v k.ú Proseč nad Nisou.
Při první návštěvě dne 10. 6. 2011 byli v této lokalitě zaznamenáni 3 volající samci, 2 z toho byli na stejných
místech,  které  uvádí  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny,  další  se ozýval  dále  na jihovýchod.  Při  další
návštěvě dne 18. 6. 2011 byli zaznamenáni 4 volající samci. Jeden exemplář byl zaznamenán v prostoru
na pozemku uváděném v ÚP jako SP1.43. Tento chřástal byl zaznamenán už z louky u severní části Zlaté
Uličky a jeho poloha byla upřesněna po přesunu na okraj pozemku p.č.1743/1. Při poslechu z tohoto místa
bylo zřejmé, že samec se ozývá na pomezí pozemků p.č.  1743/1 a 1742/1. Možnost záměny jeho hlasu
i záměny pozemku zpracovatel zcela vylučuje.

Zaznamenání  více  jedinců  chřástala  polního  v prostoru  Horní  Proseče  znamená,  že celý  komplex  luk
vymezený bodovými záznamy jeho hlasu je vhodným biotopem, a to i s přesahy do okolí. Kromě samců,
kteří jsou bezpečně zjistitelní dle hlasu se v prostoru vyskytují hnízdící samice s mláďaty, které „neinvazivní“
metodou  nejsou  prakticky  zjistitelné.  Chřástal  polní  se v rámci  svého  biotopu  pohybuje  na vzdálenost
několika stovek metrů, což znamená, že v případě bodového výskytu hlasu je  nutné vymezit  jeho biotop
do vzdálenosti až stovek metrů. Rovněž obecně platí, že v případě ploch bydlení dosah vlivu na chřástala
polního výrazně přesahuje vymezenou funkční  plochu v závislosti  na hustotě obyvatel  apod.  Vliv  je  dále
zesilován kumulativním působením stávajících i nových aktivit, což vše je nutné zohlednit v riziku ovlivnění.

Ve věci dílčích argumentů podatele námitky oslovil pořizovatel zpracovatele Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP
na udržitelný rozvoj území Mgr. Pavla Bauera.

1+2)  K argumentu podatele,  že chřástal  polní  patří  mezi  krátkokřídlé  ptáky s hnízděním v lukách,  avšak
povinnost  sekat  trávy  přímo  odporuje  snaze  vytvářet  prostor  pro  žití  tohoto  druhu  ptactva  zpracovatel
konstatuje:

Kosení  luk  samozřejmě  zásadně  ovlivňuje  úspěšnost  hnízdění  na lokalitě.  Jedná  se ovšem
o managementové opatření, které nesouvisí přímo s vhodností stanoviště. Řešit termíny kosení luk je navíc
podrobnost nad rámec územního plánu, kde se řeší funkční využití ploch. Z pohledu vlivu územního plánu
lze  říci,  že zemědělská  půda  –  TTP  –  může  být  za určitých  okolností  potenciálně  vhodným  biotopem
chřástala polního (v posuzovaném případě vhodným biotopem je). Vhodné termíny kosení lze zajistit např.
uplatněním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Chřástal polní je zákonem chráněný silně
ohrožený  druh,  na což  se vztahují  zákonem  dané  nástroje  ochrany.  Zastavitelné  území  sloužící  funkci
bydlení  vhodným biotopem chřástala  polního  v žádném případě být  nemůže,  navrhovaná změna využití
území je nevratná.

3) K argumentu podatele, že v bezprostředním sousedství předmětných pozemků je malý lesík (na vrcholu
pahorku),  kde sídlí  dravci, konkrétně poštolka, káně a sojka, navíc pak liška. Tato skutečnost vylučovala
existenci chovu, např. slepic, neboť dravci postupně v poměrně krátké době toto domácí ptactvo přes lidskou
ochranu zcela zdecimovalo zpracovatel konstatuje:

Předmětem vlivu  ÚP byly  v tomto  případě  luční  biotopy,  lesní  prostředí  tedy  zkoumáno  nebylo.  Výskyt
chřástala polního a vhodnost plochy SP1.43 jako vhodného biotopu potvrzuje řada na sobě nezávislých
průzkumů.

Výskyt  chřástala  polního  v oblasti  Horní  Proseče byl  od roku  2011 poměrně  velmi  intenzivně sledován.
Důvodem byla snaha o ověření zjištěných skutečnosti ze strany pořizovatele (RNDr. Vávra,CSc., 06/2013)
z důvodu  řady  námitek  vlastníků  pozemků.  Naopak  průzkum RNDr.  Mrlíkové v roce 2013  byl  objednán
odpůrci  výstavby  na Horní  Proseči.  Mgr.  Pravec  v roce  2014  zpracoval  biologické  hodnocení  jednoho
z připravovaných  záměrů.  Opakovaně  se průzkumu  rozšíření  chřástala  polního  v Horní  Proseči  věnoval
i Mgr. Pudil (2009, 2014, 2015). Chřástal polní byl opakovaně řadu let  po sobě prokázán různými autory
ve větším počtu zjištěných samců, z toho i v bezprostřední blízkosti pozemku p.č. 1743/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou.  Např.  RNDr.  Vávra  chřástala  v řešeném  prostoru  prokázal  (2  páry  na sousedních  parcelách)  a
označuje lokalitu  za vhodnou,  což potvrzuje závěry  dokumentace EIA.  Pokud se druh v určitém prostoru
vyskytuje,  tak  tam  má  zřejmě  vhodné  podmínky,  a  to  jak  z hlediska  faktorů  prostředí,  tak  z hlediska
mezidruhových vazeb. Nelze srovnávat chřástala polního s kurem domácím chovaným jako domácí zvíře.
Schopnost  vypořádat  se s podmínkami  prostředí  je  zcela  jiná,  nemluvě  o tom,  že 3  ze 4  uvedených
„predátorů“ nepreferují ani slepice ani chřástala.
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4)  K argumentu  podatele,  že povolením výstavby  řadových  dvojdomků  v bezprostřední  blízkosti  se silně
zvýšil  nejen pohyb osob, ale nastal  významný stavební ruch,  který v podstatě znemožňuje dlouhodobou
přítomnost chřástala v dané lokalitě. Výskyt chřástala lze tak považovat maximálně za náhodný zpracovatel
dodává:

Výskyt chřástala polního a přítomnost vhodného biotopu byla prokázána nezávisle řadou autorů, viz výše.
Výstavba nových řadových domů by měla přímý vliv na biotop alespoň jednoho páru chřástala polního, který
stále ještě přežívá na okraji  staveniště, viz RNDr.  Vávra,  2013.  Vliv  lze předpokládat i za provozu. Bude
záležet  na chování  obyvatel  a toleranci  chřástala,  jak  bude dlouhodobé soužití  snášet.  Postup výstavby
severním směrem lze považovat pro jeden až dva páry za likvidační. Nutno upozornit, že v rámci územního
plánu  se hodnotí  kumulativní  vliv  celého  ÚP.  I když  popisujeme  vliv  na jednotlivých  plochách,  nelze  je
vytrhávat z kontextu celku.

V závěrečném  zdůvodnění  podatel  námitky  uvádí,  že nemůže  souhlasit  s tím,  aby  byly  účelově
pozměňovány  celkové  plány  pro  výstavbu,  resp.  rozvoj  města.  K tomuto  tvrzení  pořizovatel  dodává,
že příroda,  která nás obklopuje se dynamicky vyvíjí  a  není  možné předvídat  některé její  změny,  jako je
například  i výskyt  chřástala  polního  v určité  lokalitě.  Mnohé  koncepce  z let  minulých  se proto  musí
přirozenému vývoji  přizpůsobovat. Návrh technické a dopravní infrastruktury v rámci studie Jablonec nad
Nisou Horní Proseč (Nýdrle, 12/2007) je v současné době přehodnocena a statutární město Jablonec nad
Nisou iniciovalo zpracování nové studie, která ve variantách reaguje na nové skutečnosti (Gevos, V/2016).

Na závěr pořizovatel konstatuje, že předmětné pozemky nikdy nebyly zastavitelnými plochami – v platném
územním  plánu  byly  plochami  rezervními,  které  mohou  být  pouze  příslušnou  změnou  územního  plánu
transformovány do zastavitelných ploch. Tento pokus byl proveden v rámci 13. změny platného ÚP Jablonec
nad  Nisou (podbod  12),  a  to  v rozsahu  převedení  plochy  pozemku  p.č.  1743 v k.ú.  Proseč nad  Nisou
z rezervních  ploch  do návrhových  v kategorii  B1.  S vymezením  zastavitelných  ploch  vyslovil  nesouhlas
v rámci veřejného projednání návrhu zadání 13. změny jak Odbor stavební a ŽP MěÚ Jablonec nad Nisou
svým  vyjádřením  č.j.  158/2003  ze dne  2.  4.  2004,  tak  Odbor  ŽP  a  zemědělství  KÚLK  souhrnným
stanoviskem č.j. KULK/421/2004/OÚP ze dne 10. 2. 2004, který je doložen záznamem z místního šetření
dne 20. 2. 2004 za účasti pořizovatele: z hlediska ochrany ZPF nelze s převedením pozemku p.č. 1743/1
v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  z ploch  rezervních  do ploch  návrhových  souhlasit,  a  to  s ohledem  na kvalitu
předmětné zemědělské půdy – I. třída ochrany (cca 2 ha). Navrhovaný zábor ZPF není nezbytný – v daném
území jsou nezastavěné návrhové lokality.

Pořizovatel nejprve posoudil nesouhlas podatele s dokumentem Vyhodnocení konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 7/2011) a konstatuje, že dokumentace je zpracována uznávaným
odborníkem  v dané  oblasti,  mající  předmětné  autorizační  osvědčení  v daném  oboru.  Pořizovatel
se ztotožňuje s argumenty, uvedenými viz výše.

Dále pořizovatel posoudil nesouhlas podatele s následnými rozhodnutími o vymezení nezastavitelných ploch
a konstatuje, že na základě vyhodnocení záměru s limity daného území konstatuje, že pozemky p.č. 1743/1
a  1744  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  jsou  pod  ochranou  ZPF  v I.  třídě  ochrany  (BPEJ  8.34.21).  Jedná
se o bonitně  nejcennější  půdy  a  odejmout  je  ze ZPF  lze  pouze  výjimečně,  a  to  převážně  na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Konkrétní
záměry podatele námitky na výstavbu rodinných domů nepředstavují tyto případy. Pořizovatel se domnívá,
že návrh ÚP Jablonec nad Nisou vymezuje dostatek zastavitelných ploch a vymezení plochy ve vlastnictví
podatele námitky nepředstavuje nezbytný zábor ZPF.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje a to
i přes  skutečnost,  že v rámci  veřejného projednání  uplatnil  vlastník  pozemku svoji  námitku opakovaně –
námitka  je  uplatněna  vůči  neměněné  části  územního  plánu  a  vlastník  pozemku  není  krácen  na svých
právech. Dále se pořizovatel domnívá, že vymezením zastavitelné plochy by došlo ke střetu s limity daného
území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

78) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. V.

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

Text námitky: Jsem spoluvlastnicí mj. pozemku pare. číslo 1742/1 k. ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec
nad Nisou; tato parcela je součástí označené plochy v návrhu ÚP jako SP

1.43 plochy obytné.  Následně byl  tento návrh v důsledku stanoviska firmy Ekobau,  s.r.o.  v rámci  studie
„Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  území"  zamítnut,  a  to  s odůvodněním  na přítomnost  výskytu
ohroženého druhu chřástala polního na pozemku parcelní číslo 1742/1.

Tímto  podávám  NÁMITKU  v souladu  s ustanovením  §  48  odst.  2  zákona  č.183/2006  Sb.  o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) proti zamítnutí návrhu na přeměnu výše uvedeného pozemku
na plochu určenou pro bydlení příměstského charakteru.
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Výslovně žádám, aby předmětný pozemek byl územním plánem určen pro bydlení příměstského charakteru.

Odůvodnění námitky: Na pozemku č. 1742, 1743, 810 jsem mnoho let provozovala zemědělskou výrobu jako
soukromý  rolník.  Pozemky  byly  řádně  udržovány  a  každý  rok  jsem  na ně  čerpala  dotace  ministerstva
zemědělství na údržbu krajiny; (možno ověřit na pobočce Ministerstvu zemědělství v Liberci a FÚ v Jablonci
nad Nisou.)

Jelikož byly pozemky dlouhodobě určeny územním plánem k výstavbě rod. domů, začal být zájem o jejich
koupi a některé byly prodány. Jednalo se o pozemek p.č. 810/1, na který jsem požádala o změnu územního
plánu  z kategorie  S2  –  smíšené  bydlení  na B2  bydlení  v rod.  domech  ve snaze  k ohleduplnosti
ke krajinnému rázu. Změna byla schválena, zaplacena a pozemek prodán zájemci o bytovou výstavbu a
zároveň byla  učiněna  předběžná  smlouva  o budoucí  koupi  dalších  pozemků  a  stavebník  si  podle  toho
zainvestovali inženýrské sítě.

Zemědělskou činnost jsem v důsledku plánovaného rozvoje města zrušila, včetně zvířat a strojů potřebných
k zajištění.  Ani  při  dodržení  rozumné  míry  obezřetnosti  jsem  nemohla  později  nastalý  stav,  tj.  změnu
v přepracovaném  návrhu  ÚP předvídat.  Pozemek  1742,1743  je  nadále  řádně  udržován  a  momentálně
v pronájmu – též čerpány dotace MZ.

Chřástal polní zde nemá podmínky k žití. Žije skrytě na loukách a polích, odkud zřídka vylézá, hnízdo staví
na zemi – to není možné, pozemky jsou 2x ročně vysekány, na sousedním pozemku 810 vládne zhruba 5 let
stavební ruch a již zde bydlí lidé, vedle je malý lesík ve kterém mám prokazatelně dravce káně, poštolku,
sojky a též lišky. Pokud byl zde tento chřástal polní údajně slyšen, tak se určitě jedná o omyl a jiné pozemky,
neboť neudržovaných pozemků je na Proseči víc než dost. Zásah do návrhu ÚP plynoucí z Vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území – Ekobau je zásahem směřující k omezení vlastnického práva a k omezení
práva svobodně podnikat. Město by mělo dostatečně zjistit skutkový stav věci, opatřit si odborné podklady –
za což nepovažuji údajné slyšení hlasu ptáka chřástala. Na informativní besedě pro občany Proseče 20. 7.
2011 v Junioru nám byl promítán návrh ÚP, aniž bychom byli upozornění na chystající se zásadní změny
ohledně výstavby na uvedených pozemcích. Tento stav nám byl zamlčen, což je v rozporu s dobrými mravy.
Podle mého názoru byl návrh ÚP účelově měněn a pozměňován, s tím zásadně nesouhlasím a žádám, aby
toto území bylo nadále ponecháno na výstavbu RD tak, jak je tomu již bezmála třicet let v územních plánech
a jiných projektech za účastí Města Jablonce nad Nisou.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 78 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Námitka  proti  zamítnutí  návrhu  na přeměnu  pozemku  na plochu  určenou  pro  bydlení  příměstského
charakteru, a to v důsledku stanoviska firmy Ekobau, s.r.o. v rámci studie Vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj  území je  uplatněna na pozemku p.č.  1742/1 v k.ú.  Proseč nad Nisou ve spoluvlastnictví  podatele
námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o produkční louku v nezastavěné
části Horní Proseče, která je přístupná po nezpevněné účelové komunikaci.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl předmětný pozemek vymezen na základě
žádosti vlastníka pozemku jako zastavitelná plocha kategorie SP1 – plochy smíšené obytné – příměstské
(součást lokality SP1.43).

Dále se pořizovatel seznámil s Vyhodnocením vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj
území (Ekobau, 07/2011), který charakterizuje předmětný pozemek jako součást biotopu chřástala polního,
který se v řešeném úseku vyskytuje. Plocha je vymezena na hřbetu mimo zastavěné území obce. Navržené
funkční využití by zásadním způsobem změnilo krajinný rámec stávajícího sídla i charakter krajiny. Je třeba
ponechat ve funkci louky a pole. Jako zastavitelný by mohl být západní výběžek plochy SP1.43, kde je půda
IV. třídy ochrany. Ostatní části náleží do I. třídy ochrany ZPF. K tomuto řešení uplatnil podatel svoji námitku
s odůvodněním, ve které nejprve popisuje historii svých záměrů na využití dané lokality. V další části námitky
argumentuje tím, že chřástal polní nemá na daném pozemku podmínky k žití. Zásah do návrhu ÚP plynoucí
z Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – Ekobau vnímá podatel jako zásah směřující k omezení
vlastnického práva a k omezení práva svobodně podnikat. Podatel požaduje ze strany města zjistit skutkový
stav věci, opatřit si odborné podklady. Podatel je přesvědčen, že – nebyl upozorněn na chystající se zásadní
změny ohledně výstavby na uvedených pozemcích. Tento stav mu byl zamlčen, což je v rozporu s dobrými
mravy. Podle jeho názoru byl návrh ÚP účelově měněn a pozměňován, s tím zásadně nesouhlasí a žádá,
aby toto území bylo nadále ponecháno na výstavbu RD tak, jak je tomu již bezmála třicet let v územních
plánech a jiných projektech za účastí Města Jablonce nad Nisou.

K uvedeným argumentům pořizovatel  nejprve  konstatuje,  že v roce 2003 pořizovatel  opravdu zaevidoval
žádost podatele námitky na změnu platného ÚP Jablonec nad Nisou, a to na pozemcích p.č. 810/1 a 1743
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v k.ú. Proseč nad Nisou. Jak uvádí podatel, došlo k pořízení a schválení předmětné IIIX. změny na pozemku
p.č. 810/1 v k.ú. Proseč nad Nisou, podatel však již neuvedl, že pořízení změny platného ÚP na pozemku
p.č. 1743 v k.ú. Proseč nad Nisou (souvislost s námitkou pana B.) bylo ukončeno s ohledem na negativní
stanovisko  orgánu  ochrany  ZPF  se závěrem,  že s převedení  rezervních  ploch  pro  bydlení  do ploch
návrhových nelze souhlasit, a to s ohledem na kvalitu předmětné zemědělské půdy – I. třída ochrany (cca 2
ha),  přičemž navrhovaný zábor ZPF není  nezbytný,  neboť v daném území jsou nezastavitelné návrhové
lokality.  O této skutečnosti  informoval pořizovatel žadatele sdělením ze dne 8. 6.  2005. V tomto světle je
nepochopitelný krok podatele námitky, kdy jak sám uvádí uzavřel předběžnou smlouvu o budoucím prodeji
dalších pozemků – zřejmě p.č. 1743 a 1742/1 v k.ú. Proseč nad Nisou a stavebník si podle toho zainvestoval
inženýrské sítě.

K průběhu procesu pořizování ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel uvádí, že v rámci veřejného projednání
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou došlo v souladu s požadavky zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování
a  stavebním  řádu  ve znění  pozdějších  předpisů  k transparentnímu  seznámení  veřejnosti  s dokumentací
konceptu ÚP včetně Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území, a to
na webových  stránkách  města.  Nad  rámec  požadavků  stavebního  zákona  proběhly  veřejné  besedy
v místních  částech  a  v rámci  samotného  veřejného  projednání  byl  zajištěn  výklad  kompletního  týmu
zpracovatelů  dokumentace.  Ze strany  zpracovatele  ani  pořizovatele  nedošlo  k zamlčování  skutečností.
Pokud se týká argumentu podatele námitky, že byl návrh účelově měněn pořizovatel podotýká, že se jedná
o základní princip projednání jednotlivých etap ÚP, kdy na základě stanovisek dotčených orgánů, námitek a
připomínek veřejnosti je povinností pořizovatele vyhodnotit jednotlivé skutečnosti a v jejich světle stanoviska
dohodnout,  případně  zajistit  úpravu  dokumentace.  V konkrétním  případě  uplatnily  v  rámci  veřejného
projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou k vymezení zastavitelné plochy na pozemku p.č. 1742/1 v k.ú.
Proseč nad Nisou (součást lokality SP1.43) negativní stanoviska příslušné 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.  Požadavek  na dohodnutí
zastavitelných ploch vyjádřil v témže koordinovaném stanovisku i orgán ochrany ZPF.

S ohledem na výše citované skutečnosti uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011 dohodovací jednání dotčených
orgánů a zpracovatele vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány
k formulaci předmětných stanovisek. S ohledem na výskyt zvláště chráněného druhu živočicha – chřástala
polního, exponovanost polohy lokality, kvalitu předmětných půd a obavy z narušení krajinného rámce bylo
dohodnuto vypustit zastavitelnou lokalitu SP1.43 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

V další etapě pořizování byla ještě prověřována ze strany pořizovatele možnost využití alespoň západního
výběžku zastavitelné lokality SP1.43 v rozsahu doporučení vyplývajícího z vyhodnocení SEA, a to na půdě
IV.  třídy  ochrany.  Tato  redukovaná  plocha  však  již  neobsahovala  namítaný  pozemek  p.č.  1742/1  v k.ú.
Proseč nad Nisou, ale pozemek p.č. 977 v k.ú. Proseč nad Nisou ve spoluvlastnictví podatele námitky, čímž
by se částečně vyhovělo požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení, byť na jiném pozemku, ale
v návaznosti na zastavěné území obce. V tomto duchu byly formulovány Pokyny pro zpracování návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, které schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2012.

V rámci společného jednání o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil k vymezení redukované zastavitelné
plochy SP1.43 negativní stanovisko příslušný orgán ochrany ZPF v rámci koordinovaného stanoviska KÚLK
č.j.  OÚPSŘ  155/2010/OÚP  ze dne  30.  10.  2012  a  orgán  příslušný  k posouzení  vlivů  na ŽP  ve svém
stanovisku č.j. KULK 77528/2012 ze dne 6. 1. 2013.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel  dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 5. 2. 2013, jehož úkolem bylo hledat možnosti ponechání předmětné redukované zastavitelné lokality
v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Na základě opakovaného terénního šetření ze dne 23. 4. 2013 dospěl
příslušný dotčený orgán ochrany ZPF k závěru, že se na vypuštění dané lokality trvá v plném rozsahu. Při
posuzování  lokality  orgán  ochrany  ZPF  vycházel  z rozsahu  ploch  navržených  k bydlení  v projednávané
dokumentaci  územního  plánu  a  rovněž  z rozsahu  ploch  převzatých  ze schválené  územně  plánovací
dokumentace  města  Jablonec  nad  Nisou  doposud  nevyužitých  k zástavbě,  a  to  nejen  na celém území
města, ale i na posuzovaném katastrálním území Proseč nad Nisou. Zejména na území Proseče nad Nisou
jsou plochy pro bydlení  navrženy ve velkém rozsahu.  Umístění  staveb pro bydlení  umožňují  i nevyužité
plochy v zastavěném území. Z hlediska zájmů ochrany ZPF tak nejde o nezbytný další zábor půdy pro účely
bydlení.

K argumentům podatele námitky, že chřástal nemá v dané lokalitě podmínky k žití, pořizovatel konstatuje,
že mu  nepřísluší  zpochybňovat  správnost  dokumentu  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  územního  plánu
na udržitelný rozvoj území a výskyt chřástala polního v lokalitě na pozemcích ve vlastnictví podatele námitky
– podatel ničím nepodložil svá tvrzení o nesprávnosti tohoto dokumentu – např. předložením oponentního
posudku.

Ve věci zpochybnění výskytu chřástala polního v dané lokalitě oslovil pořizovatel zhotovitele ornitologické
části  vyhodnocení  SEA  pana  Mgr.  Martina  Pudila  o odborné  vyjádření.  Z tohoto  vyjádření  vyplývá,
že v průběhu května a června 2011 byly provedeny dva průzkumy nelesních ploch v k.ú Proseč nad Nisou.
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Při první návštěvě dne 10. 6. 2011 byli v této lokalitě zaznamenáni 3 volající samci, 2 z toho byli na stejných
místech,  které  uvádí  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny,  další  se ozýval  dále  na jihovýchod.  Při  další
návštěvě dne 18. 6. 2011 byli zaznamenáni 4 volající samci. Jeden exemplář byl zaznamenán v prostoru
na pozemku uváděném v ÚP jako SP1.43. Tento chřástal byl zaznamenán už z louky u severní části Zlaté
Uličky a jeho poloha byla upřesněna po přesunu na okraj pozemku p.č.1743/1. Při poslechu z tohoto místa
bylo zřejmé, že samec se ozývá na pomezí pozemků p.č.  1743/1 a 1742/1. Možnost záměny jeho hlasu
i záměny pozemku zpracovatel zcela vylučuje.

Zaznamenání  více  jedinců  chřástala  polního  v prostoru  Horní  Proseče  znamená,  že celý  komplex  luk
vymezený bodovými záznamy jeho hlasu je vhodným biotopem, a to i s přesahy do okolí. Kromě samců,
kteří jsou bezpečně zjistitelní dle hlasu se v prostoru vyskytují hnízdící samice s mláďaty, které „neinvazivní“
metodou  nejsou  prakticky  zjistitelné.  Chřástal  polní  se v rámci  svého  biotopu  pohybuje  na vzdálenost
několika stovek metrů, což znamená, že v případě bodového výskytu hlasu je  nutné vymezit  jeho biotop
do vzdálenosti až stovek metrů. Rovněž obecně platí, že v případě ploch bydlení dosah vlivu na chřástala
polního výrazně přesahuje vymezenou funkční  plochu v závislosti  na hustotě obyvatel  apod.  Vliv  je  dále
zesilován kumulativním působením stávajících i nových aktivit, což vše je nutné zohlednit v riziku ovlivnění.

Dále  podatelka  námitky  uvádí,  že pozemek  není  pro  chřástaly  vhodný.  K tomu  lze  dodat,  že pokud
se chřástal někde vyskytuje, jedná se o lokalitu pro něj vhodnou, i když ne třeba optimální. Vhodné lokality
v prostoru  Jablonce  a  Liberce  v posledních  10  –  15  letech  dramaticky  ubývají  v důsledku  výstavby
komerčních  zón  i obytné  zástavby.  Chřástali  se potom  stahují  i na lokality,  které  se člověku  zdají  méně
vhodné. Větší počet opakovaně zjištěných samců dělá z Horní Proseče velmi významnou lokalitu chřástala
polního v rámci řešeného území.

K požadavku podatele námitky na zjištění skutkového stavu věci ze strany statutárního města Jablonec nad
Nisou pořizovatel dodává, že město zadalo na základě objednávky č. OÚaHR/OÚP/17/2013/Sm ze dne 4.
března 2013 zpracování průzkumů výskytu chřástala polního na pozemcích, které byly navrženy k vypuštění
z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (RNDr. Vávra/2013). V tomto dokumentu byl výskyt také potvrzen.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se nevyhovuje, a to
i přesto, že byla podána opakovaně i v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Námitka
je  uplatněna  vůči  neměněné  části  územního  plánu  a  vlastník  pozemku není  krácen  na svých  právech.
Pozemek nebyl historicky zastavitelným, byl vymezen jako rezerva, u které je podmínkou pro transformaci
do zastavitelných ploch pořízení  příslušné změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou.
Návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  nebyl  účelově  měněn  a  pozměňován,  jak  je  uvedeno  v námitce,  jde
o zákonné  kroky  v rámci  pořizování  územně  plánovací  dokumentace,  které  jsou  podloženy  stanovisky
dotčených orgánů, závěry z dohodovacích jednání, či pokyny určeného zastupitele.

Pořizovatel  se domnívá,  že dohodnutý  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu
zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených v souladu s cíli  územního plánování a v souladu, případně
kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody v daném území a v lokalitách s lepší dopravní dostupností a
vybaveností technickou infrastrukturou.  Vymezením zastavitelné plochy by došlo ke střetu s limity daného
území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

79) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. R.

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

Text námitky:

Námitka ke konceptu nového Územního plánu na pozemku p.č. 1109/3 v katastru Rýnovice.

Odůvodnění  námitky:  Dle platného Územního plánu je  na výše uvedeném pozemku 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 114/1992 Sb 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 je  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.
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 79 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas  s rozšířením  zastavitelných  ploch  kategorie  SP1  –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  je
uplatněn  u severní  části  pozemku  p.č.  1109/3  v k.ú.  Rýnovice  ve vlastnictví  podatele  námitky  (v režimu
připomínky je v kontextu s námitkou řešena totožná problematika na sousedním pozemku p.č. p.č. 1109/2
v k.ú. Rýnovice – připomínka č.44).

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 (III. zóna odstupňované ochrany).

Nahlédnutím  do konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  pořizovatel  zjistil,  že celý  pozemek  p.č.  1109/3  v k.ú.
Rýnovice je vymezen jako stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie SP1 – plochy smíšené obytné –
příměstské. Proti  tomuto řešení podal námitku vlastník 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 , která 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 námitky 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. 1109/3 v k.ú. Rýnovice.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavky námitky s limity daného území a konstatuje,
že plocha  pozemku  p.č.  1109/3  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. Námitce se vyhovuje a rozsah zastavěného území je redukován dle platného územního
plánu  města  Jablonce  nad  Nisou.  V další  etapě  projednání  byly  plochy  kategorie  SP2  překvalifikovány
do ploch kategorie BP2 – plochy bydlení – příměstského.
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80) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel: P. P. – jednatel společnosti NATUR CZ spol. s. r. o.

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

Text podání:
A) Podáváme  námitku  ke konceptu  nového  územního  plánu  Města  Jablonec  nad  Nisou.  Jedná

se o k.ú.  Proseč  nad  Nisou  –  pozemky  č.k.  788,  809,  810/2  a  část  808/1.  Původně  plochy
zastavitelné  bytovou výstavbou (dle  dosud platného územního plánu)  byly  nahrazeny  plochami
nezastavitelnými.
Odůvodnění připomínky:
Na toto území již byla vypracována zastavovací studie. Dále jsou všechna vedení inženýrských sítí
(ze kterých  jsou již  zhotovené části  pro  první  etapu výstavby)  dimenzována pro  další  výstavbu
na výše zmíněných parcelách.

B) Podáváme námitku k umístění napojení obslužné komunikace na navrhovaný kruhový objezd.

Odůvodnění námitky:
Pro první etapu výstavby sídelního útvaru Proseč byla již zhotovena a zkolaudována část obslužné
komunikace, jejíž napojení je v souladu s projektovou dokumentací komunikace k územnímu řízení.

Vyhodnocení: Námitce č. 80 A se vyhovuje částečně

Námitce č. 80 B se vyhovuje.

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 je námitkou, neboť ho uplatnil vlastník pozemků – společnost NATUR CZ spol. s. r. o.
prostřednictvím svého jednatele pana P. P., který je dotčen konceptem řešení ÚP.

A.

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

Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení je uplatněn na pozemcích p.č. 788, 809, 810/2 a
část  p.č.  808/1  v k.ú.  Proseč nad Nisou,  které  se nacházejí  v sousedství  nemovitostí  podatele  námitky.
Předmětný soubor pozemků je mezofilní loukou – jihozápadním svahem, a to mezi stávající zástavbou a
lesnatým svahem Prosečského hřebene.

Pořizovatel  zjistil,  že dle  konceptu  územního  plánu  byly  pozemky  zařazeny  mezi  nezastavitelné  plochy
kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti tomuto řešení uplatnil vlastník sousedních pozemků svoji námitku,
ve které  požadoval  opětovné  vymezení  zastavitelných  ploch  pro  funkci  bydlení  s tím,  že pozemky  byly
v platném  územním plánu  určeny  k zastavění  a  že na předmětnou  plochu  byla  zpracována  zastavovací
studie  s návazností  inženýrských  sítí  pro  výhledovou  etapu  výstavby  záměru  „Sídelního  útvaru  Proseč
(podmínkou bylo vykoupení pozemků z vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci
bydlení na předmětných pozemcích a konstatuje, že 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  bylo  námitce  v etapě  veřejného  projednání  konceptu  ÚP  vyhověno.  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  SP2.75,  v rámci  úpravy  pro  veřejné  projednání  byla  překvalifikována
do zastavitelné lokality BP2.75.

V rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v říjnu 2015 vznesl k vymezení zastavitelné
plochy pro bydlení na pozemku p.č.809 a části pozemku p.č.788 v k.ú. Proseč nad Nisou (východní část
lokality BP2.75) námitku V. L. za Občanského sdružení Natura Horní Proseč, kterou odůvodnil argumentací,
že pozemky tvoří významný krajinotvorný prvek přirozeně oddělující zastavitelné plochy od nezastavitelných.
Hranu těchto pozemku vytváří stromořadí navazující na registrovaný významný krajinný prvek " Zachovalé
krajinné struktury na Horní Proseči". Toto stromořadí by bylo, v případě že zůstane na zastavitelném území,
ohroženo likvidací  a zástavbou.  Tím dojde k narušení přirozené hrany zastavitelného a nezastavitelného
území ve stavebně velmi exponovaném místě ze zastavitelných ploch z důvodu zachování rázu krajiny a
významného  krajinného  prvku.  Pozemek  je  v majetku  "Města  Jablonec  nad  Nisou  a  nachází
se v katastrálním území Proseč nad Nisou.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil požadavek Občanského sdružení na vypuštění
předmětných pozemků ze zastavitelných ploch pro bydlení a s ohledem na přírodní hodnoty dané lokality
se rozhodl námitce vyhovět. V rozsahu podané námitky OS Natura Horní Proseč byl návrhu ÚP Jablonec
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nad Nisou pro opakované veřejné projednání upraven – pozemek p.č.809 a část pozemku p.č.788 v k.ú.
Proseč nad Nisou byly vymezeny jako nezastavitelné plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  podatele  a  konstatuje,  že se jí  vyhovuje
částečně, a to tak, že na pozemcích p.č. 808/1 a 810/2 – část v k.ú. Proseč nad Nisou došlo k vymezení
zastavitelných ploch pro bydlení – zastavitelná lokalita BP2.75. Požadavku na vymezení zastavitelných ploch
na zbývajících pozemcích nebylo vyhověno s ohledem na přírodní hodnoty dané lokality. Navrhované řešení
představuje  kompromis  mezi  požadavky  podatele  námitky  a  zájmy  Občanského  sdružení  Natura  Horní
Proseč, založeného za účelem péče o lokalitu v oblasti ochrany přírody, zeleně a krajiny.

B.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na vypuštění zastavitelné plochy kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace –
součást lokality VK 25.

Požadavek na vypuštění zastavitelné plochy kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace – součást
lokality VK 25 je uplatněn na částech pozemků p.č. 810/3 a 810/4 v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví
podatele námitky. Jedná se plochy, které jsou součástí stavebního záměru „Sídelní útvar Proseč“.

Pořizovatel zjistil, že v konceptu ÚP je na pozemcích vymezena zastavitelná plocha kategorie VK – veřejná
prostranství – komunikace – severní část lokality VK 25. Jedná se o napojení zastavitelné lokality SP2.75
na novou  okružní  křižovatku  na místní  obslužné  komunikaci  (ul.  Horní).  Smyslem  je  zlepšení  dopravní
přístupnosti  Horní  Proseče  –  vzhledem  k rozsáhlému navrženému rozvoji  ploch  smíšených  obytných  –
příměstských. Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji námitku s tím, že pro první etapu výstavby sídelního
útvaru Proseč byla již zhotovena a zkolaudována část obslužné komunikace, jejíž napojení je v souladu
s projektovou dokumentací komunikace k územnímu řízení dle platného ÚP města Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vypuštění zastavitelné plochy kategorie VK
– veřejná prostranství – komunikace – lokalita VK 25 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a rozhodl se námitce
vyhovět, a to s ohledem na již realizovaný soubor dopravních staveb.

81) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé M. a I. S.

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

Text námitky:

Byli  jsme  informováni  o návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  zpracovaném  městem  Jablonec  nad  Nisou.
V návrhu je uvažováno o likvidaci garáží na pozemcích v ulici Vodní a U Nisy. S tímto postupem zásadně
nesouhlasíme.

Odůvodnění námitky:

Garáže jsou v blízkosti našeho obydlí a jsou pro nás dobře dostupné. Parkování aut před naším domem je
pro nedostatek místa vyloučeno. Doufáme, že rozhodnutí není definitivní a celá záležitost bude projednána.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 81 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako námitku, pořizovatel dohledal vlastnická práva podatele v dané lokalitě
související s předmětem námitky (pozemky st.p.č. 3357 a p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou) a posoudil
podání  z hlediska oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle zákona č.  183/2006Sb.,  o územním plánování  a
stavebním řádu (stavební zákon).  Pořizovatel dospěl k názoru, že podání je námitkou, jelikož ho uplatnili
spoluvlastníci pozemku a stavby dotčených konceptem územního plánu Jablonec nad Nisou a s právem
k užívání pozemku p.č. p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas podatele námitky s likvidací stávajících garáží v ulici Vodní a U Nisy souvisí s vymezením veřejně
prospěšné stavby VK29 a parkovacího nadzemního domu v ulici Vodní a vztahuje se k pozemkům a p.č.
744/1 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.

Pořizovatel zjistil, že 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  na pozemku  st.p.č.  3357  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  v souvislosti  s vymezením
zastavitelné plochy VK.29 podal vlastník pozemku námitku.
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Pořizovatel posoudil námitku a konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu
řešení  navrhovaly  jednak  plochu  pro  výstavbu  vícepodlažních  halových  garáží  v ul.  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 ul. Vodní a napojením na ul. 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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

82) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: F. P.

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

Text námitky:

Coby vlastník garáže na st.  p. č.  3347 a spoluvlastník p.č.  744/1 K.ú.  Jablonec nad Nisou nesouhlasím
s řešením konceptu ÚP Jablonec nad Nisou,  který toto území řeší jako veřejně prospěšnou stavbu pod
označením VK 29 a parkovací nadzemní dům.

Odůvodnění námitky:

Bydlím v ulici Budovatelů 18 a garáž mám krátké docházkové vzdálenosti, která je s ohledem na každodenní
využívání pro mě nezbytná.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 82 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku,  jelikož ho uplatnil  vlastník pozemku p.č.  3347 v k.ú. Jablonec nad Nisou a stavby
s právem osobního  užívání  k pozemku  p.č.  744/1  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  dotčených  konceptem ÚP
Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas s vymezením veřejně prospěšné stavby VK29 a parkovacího nadzemního domu v ulici  Vodní
se vztahuje k pozemkům st. p.č. 3347 a p.č. 744/1 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.

Pořizovatel zjistil, že 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 vymezení veřejně
prospěšné stavby pod označením VK 29 a parkovacího nadzemního domu uplatnil  vlastník pozemků svoji
námitku s tím, že bydlí v ulici Budovatelů 18 a garáž má v krátké docházkové vzdálenosti, která je s ohledem
na každodenní využívání pro něj nezbytná.

Pořizovatel posoudil námitku a konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu
řešení  navrhovaly  jednak  plochu  pro  výstavbu  vícepodlažních  halových  garáží  v ul.  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
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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 ul. Vodní a napojením na ul. 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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivněn
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

83) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. V.

Podání doručené písemně dne 28. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 4236 nacházejícího se na parcele st.p.č.  5306 a pozemků p.
č.576/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 4236. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkostí domu. Podatel proto
jako vlastník  pozemků a staveb dotčených návrhem veřejné prospěšných staveb a zastavitelných ploch
zásadně nesouhlasí s konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu c. 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  námitky  proti  výše uvedenému konceptu návrhu územního plánu  a změně
územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:

Již stavební práce v případě výstavby komunikace tzv. Západní tangenta nás zatíží nadměrným hlukem a
prachem. Vzhledem k tomu, že náš dům je postaven v prudkém nezpevněném svahu nad železniční tratí,
hrozí reálné nebezpečí, že dojde k narušení navážky na které je dům postaven a tím i tohoto domu.

Vykácení stromů mezi železniční tratí a ulicí Panenská, způsobí otevření údolí. Zvýší se hluk způsobený
vlakem, tramvají  a auty projíždějícími ve směru Jablonec Proseče. Převažující  západní proudění způsobí
problémy s návějemi  sněhu,  Trasa vedení  komunikace I/14  je  plánována na jihozápadní  straně Žižkova
vrchu  nad  železniční  tratí.  Náš  dům  je  vzdálen  od trati  pouhých  80  metrů,  takže  silnice  by  vedla
v bezprostřední blízkosti naší nemovitosti. Zápach, hluk a exhalace by nás obtěžovaly ještě více. Hodnota
našeho domu by se podstatně snížila, vyjádřeno nejen penězi, ale i komfortem bydlení. Vymístění dopravy
z centra  města  by  nemělo  být  na úkor  jeho  okrajových  částí.  Nemovitost  jsme  postavili  v této  oblasti
svědomím toho, že ke službám budeme mít daleko, ale budeme mít blízko k přírodě

S převažujícím západním prouděním souvisí i námitka proti překladišti odpadu, jehož umístění je plánováno
jihozápadně  od obydlené  Části  Žižkova  vrchu.  Zápach  a  hluk  způsobený  nakládáním  a  vykládáním
kontejnerů  s odpadem  bude  znepříjemňovat  bydlení  nejen  nám,  ale  i ostatním  obyvatelům  této  části
Jablonce.  Žádám  proto,  aby  trasování  komunikace  i ostatních  staveb  bylo  vedeno  citlivěji  ke všem
obyvatelům města i přírodě, která je kolem nás.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 83 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 83 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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemků  dotčených  konceptem  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníka  rodinného  domu  č.p.  4236,  který  se nachází
na pozemku st. p.č. 5306 a pozemku p.č. 576/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty
a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p. 4236, Panenská
66  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  40 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 250 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 40 m od nemovitostí
podatele námitky. Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu
ÚP Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zvýšením hlučnosti a prašnosti v době výstavby komunikace i v důsledku provozu na ní,
2) reálným nebezpečím narušení navážky na které je RD postaven,
3) zvýšením hlučnosti z železniční a tramvajové trati a z automobilové dopravy v důsledku vykácení

stromů,
4) snížením hodnoty nemovitosti.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad 1) K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku z projíždějících  vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem podatele námitky, 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.
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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 (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  reálného  nebezpečím  narušení  navážky  na které  je  RD  postaven  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 zvýšení hlučnosti z železniční a tramvajové trati a z automobilové dopravy v důsledku
vykácení  stromů 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  110kV  s využitím  již  stávajícího  lesního  průseku.  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 snížení hodnoty nemovitosti 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.

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
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně

SAUL s.r.o 423



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zápachem a hlukem
způsobeným činnostmi v rámci areálu.

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 námitce 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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

84) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. Š.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 2946 nacházejícího se na parcele č. st. 3112 a pozemků parc.
č.575/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty  s vysokou  dopravní  zátěží  v blízkosti  rodinného  domu čp.  2946.  Dále  je  podán  návrh  změny
územního  plánu  na přesun  překladiště  odpadu  do Zeleného  údolí,  který  také  negativně  ovlivní  životní
podmínky v blízkosti domu zápachem.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s 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  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Rodinný dům, který vlastním a obývám s rodinou, kde je jak nově narozená generace mých vnuček, tak
mých dcer a syna a mé matky, plně využívá výhod bydlení v blízkosti oblasti volnočasových aktivit, s nadějí,
že se tato místa vylepší a ne zhorší. Netoužíme po investorech, kteří do naší oblasti přinesou disharmonii.
Moje rodina neplánuje jezdit  autem do sportovních hal a atletických areálů. Žijeme obyčejný život,  jehož
součástí jsou procházky s dětmi a péčí o rodiče, zahradu a nemovitost.

Již léta strádáme tím, že máme daleko k MHD. Jsme občané města Jablonce n. N.,  avšak v zimě jsme
poslední, kterým projede silnici pluh a vzhledem k tomu, že výjezd je v kopci a nám se někdy až do 9 hodin
nepovede vyjet s autem, je na nás, abychom se omluvili u zaměstnavatele a udrželi si pracovní poměr. Jako
protiklad všem příkořím jsme vždy viděli právě to, že bydlíme blízko přírodního prostředí.

Nyní jsem plánoval rekonstrukci domu, tak abychom přizpůsobili život novým podmínkám, vzhledem k péči
o svoji matku a podmínkám pro má vnoučata.

Změna územního plánu mne paralyzuje v mých rozhodnutích. Z veřejného projednávání konceptu Územního
plánu jsem se žádné konkrétní informace nedověděl, s odkazem, že se vše upřesní až při realizaci, která
se však nemusí uskutečnit. Za podmínek, že budu mít silnici západní tangenty od svého pozemku cca 30
metrů, rekonstrukce domu pro mou rodinu ztrácí význam. Pokud budeme uvažovat o změně bydlení, musím
nemovitosti  v Panenské  50  prodat.  Avšak  můj  majetek  bude  s existencí  nového  územního  plánu
znehodnocen.  Nacházím  se s celou  svou  rodinou  v bezvýchodné  životní  situaci.  K výše  uvedenému
podotýkám, že jsou možnosti, které byly představeny na veřejných projednáních o územním plánování, jak
řešit dopravu v Jablonci nad Nisou, a proto i z tohoto důvodu zásadně nesouhlasím s konceptem územního
plánu a s návrhem změny územního plánu č. 62.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 84 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 84 B se nevyhovuje.
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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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených  konceptem  ÚP Jablonec  nad  Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2946,  který  se nachází
na pozemku st. p.č. 3112 a pozemku p.č. 575/3 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. 2946, Panenská
50  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  30 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 155 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 30 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) vnesením disharmonie do dané oblasti a ztrátou přírodního prostředí,
2) znehodnocením majetku.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  vnesení  disharmonie  do dané  oblasti  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.

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

426 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

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  znehodnocení  majetku  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  majetku.  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). V tomto
duchu byl formulován 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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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
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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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 155 m.
Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

K uvedenému  nesouhlasu  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 námitce dále 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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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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85) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: T. T.

Podání doručené písemně dne 28. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 2822, nacházejícího se na parcele, č. st. 2708, a pozemků pare.
č. 589/15 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenta s kapacitou přes 15000 vozidel denně ve vzdálenosti cca. 80 metrů od rodinného domu č.p. 2822.
Dále je podán návrh změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, ve vzdálenosti
cca. 350 metrů od 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 námitky:
▪ Poškození životního prostředí a přírody
▪ Snížení kultury bydlení
▪ Znehodnocení mého pozemku a stavby
▪ Nízká ekonomická a dopravní efektivita
▪ Přilákání tranzitní dopravy

Nejdříve důvody za nás T.:

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. V ložnici
máme od jara do podzimu otevřené okno. Mě hluk při usínání hodně vadí a nejen při usínání, takže bychom
museli mít zavřené okno do ložnice, kdyby se silnice realizovala.

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
informací 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.

Už jen zanesení západní tangenty a překladiště odpadu do ÚP by způsobilo významný pokles ceny mé
nemovitosti a pozemku. Pravděpodobnost, že se budeme potřebovat přestěhovat, není zanedbatelná a je
docela velká v případě realizace západní tangenty a překladiště odpadu. Zdravé bydlení je naše priorita.

Nyní důvody z trochu širšího pohledu:
1) Poškození životního prostředí a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí, kteří zatím nebyli

dopravou zasaženi.
Silniční  komunikace  by  nově  zatížila  zejména  hlukem,  prachem  a  zplodinami  obyvatele  těsně
přilehlé částí  města a rozsáhlé zalesněné údolí,  poskytující  místo pro odpočinek a volnočasové
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  velmi  frekventované  silnice  v Zeleném  údolí  a
souběžné železniční trati. Velká část údolí s biokoridory a pstruhovým potokem by byla zabrána
páchnoucím překladištěm odpadu.

2) 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  jednou  z nekrásnějších  a
nejvyhledávanějších  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.
Myslím, že lesní krajina mezi Jabloncem a Rádlem ohraničená silnicemi I/11 a I/65 má potenciál
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stát se významnou rekreační oblastí pro Jablonec a přilehlé obce. Unikátní krásné údolí s bývalými
lomy a pstruhovým potokem a vodopádem by mohlo být 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.

3) Nízká ekonomická a dopravní efektivita, přilákání tranzitní dopravy.
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.
Západní  tangenta  a  jižního  obchvat  Jablonce  je  dle  mého  názoru  spíše  řešení  k urychlení  a
zatraktivnění a tudíž zvýšení regionální tranzitní dopravy ve směru Liberec – Harrachov Polsko,
které od vnitřní dopravní zátěže Jablonce odečítá část zatím nízké tranzitní dopravy, avšak za cenu
vysokých  investičních  a  provozních  nákladů,  poškození  přírody,  snížení  kvality  života  na okraji
města  a  záboru  území,  které  by  mohlo  být  využito  hodnotněji.  Rozšíření  délky  silniční  sítě  je
problematické  z hlediska  údržby  v čase  sněhových  kalamit,  kdy  pluhy  a  sypače  pracující
na západní tangentě a jižním obchvatu budou chybět ve městě.

Příloha:

Doc.  Ing.  Antonín  Buček,  CSc:  Poznámky  k projektu  komunikace Západní  tangenta  v Jablonci  n.  Nisou
z hlediska širších krajinně ekologických souvislostí.

Doc.  Ing.  Antonín  Buček,  CSc,  Ustav  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 pozdněstředověkého a
novověkého rozptýleného osídlení (Low 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.

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  blízkostí  sídla  tak  příznivé  podmínky  jako
Jablonec nad Nisou.  Bylo by  škoda,  kdyby hodnotu  jablonecké krajiny  nenapravitelně snížilo  nevhodné
vedení komunikace Západní tangenta.

Brno, 1. 7.2011

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 85 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 85 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2822,  Družstevní  ulice  10,
nacházejícím se na pozemku st. p.č. 2708 a pozemku p.č. 589/15 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty a s umístěním sběrného a separačního dvora v lokalitě Zelené údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Družstevní,  umístěný  v západním  svahu  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  100 m  od vymezeného
koridoru západní tangenty a cca 300 m od vymezené zastavitelné lokality 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,
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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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 100 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) trasováním západní tangenty 80 m od nemovitosti
2) poškozením životního prostředí a přírody,
3) snížením kultury bydlení,
4) znehodnocením pozemků a stavby v jeho majetku,
5) nízkou ekonomickou a dopravní efektivitou stavby,
6) přilákáním tranzitní dopravy.

Podatel námitky navíc odůvodňuje svůj požadavek na vypuštění trasy západní tangenty z „širšího pohledu“ a
přikládá  poznámky  k projektu  komunikace  Západní  tangenta  od Doc.  Antonína  Bučka  CSc.  k projektu
komunikace Západní tangenta v Jablonci nad Nisou z hlediska širších krajinně ekologických souvislostí).

K argumentům podatele námitky 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  trasování  západní  tangenty  80 m  od nemovitosti  podatele  pořizovatel  konstatuje,
že prověřil vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky, a to v rámci grafické části ÚP Jablonec
nad Nisou a zjistil, že vymezený koridor Západní tangenty není blíže než 100 m od předmětného rodinného
domu, navíc poloha silnice v rámci vymezeného koridoru není  známa, proto skutečná vzdálenost silnice
může být ještě větší.

Ad. 2) K argumentu poškození  životního prostředí  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 zatížení území Žižkova vrchu hlukem a prachem pořizovatel dodává, že 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
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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  sportovně  rekreačních  ploch  určených  pro  volnočasové  aktivity  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).

K argumentu odříznutí města od přírody 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 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).

K argumentu úbytku zeleně v blízkosti zástavby 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. 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 ul.  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  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. 5) k argumentu nízké ekonomické a dopravní efektivity této silnice 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
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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.

Ad. 6) k argumentu přilákání tranzitní dopravy pořizovatel dodává, že navržená silnice I/14 je samozřejmě
součástí  státní  silniční  sítě,  vychází  z Kategorizace  dálnic  a  silnic  I.  třídy  do roku  2040,  kterou  vydalo
Ministerstvo dopravy a je zahrnuta v celostátních a krajských dokumentech PUR ČR a ZUR LK, které musí
zpracovatel ÚP na úrovni města respektovat. Navržená trasa byla ověřena podrobným dopravním modelem,
který prokázal její význam. Západní tangenta výrazně odlehčí centru města a okružní křižovatce u Zeleného
stromu, kudy jsou silnice I. třídy I/14 a I/65 dosud nevhodně vedeny.

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. Konceptu 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.

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
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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.
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Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 300 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zápachem z překladiště
a poklesem ceny nemovitosti.

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 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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  a  poškození
životního prostředí a 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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.
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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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

86) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. K.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem bytové jednotky c.4282/8 v budově č.p.4282 nacházejícího se na parcele č. st 5798/1
a 5798/2 a má vlastnický podíl na parcele č.442/62 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenta s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti bytového,domu č.p. 4282. Dále je podán návrh
změny územního plánu – přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v 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 plánováni a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedeným  návrhům  změn  územního  plánu,  které  odůvodňuje
následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ poškození životního prostředí a přírody – zničení části lesa a krajiny, zvýšení hluku a znečištění

ovzduší v dané lokalitě,
▪ znehodnoceni  mé  nemovitosti  (bytu  v OV)  –  pokles  tržní  ceny  nemovitosti  a  snížení  zájmu

o nemovitost ze strany kupujících,

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 86 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 86 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
námitku, jelikož ho uplatnil  vlastník BJ a spoluvlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou. Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou
byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  bytové  jednotky  č.  4282/8,  která  se nachází
na pozemku st.p.č. 5798/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou a spoluvlastníka pozemku p.č. 442/62 v k.ú. Jablonec
nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty, jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a
separačního dvora v lokalitě Zelené údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o bytový dům č.p. 4282, Puškinova 28
s okolním pozemkem, umístěný v západním svahu Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 178 m od vymezeného
koridoru západní tangenty a cca 287 m od vymezené zastavitelné lokality 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.
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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.
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 178 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) poškozením životního prostředí a přírody – zničení části lesa a krajiny,
2) zvýšení hluku a znečištění ovzduší v dané lokalitě,
3) znehodnocením nemovitosti

K argumentům podatele námitky 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 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. 2) K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku z projíždějících  vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem podatele námitky, 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.

K argumentu znečištění ovzduší 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.
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Ad. 3) k argumentu snížení hodnoty nemovitosti v důsledku trasování západní tangenty daným územím
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.

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  námitku
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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 287 m.
Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje poškozením životního
prostředí a přírody, snížením kultury bydlení, včetně znehodnocení pozemků.
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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 nový sběrný a separační dvůr musí odpovídat současně platným normovým hodnotám – předpokládá
se kryté zařízení se zajištěním minimálních negativních vlivů na okolí.

Pořizovatel  k námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  konstatuje,
že v daném prostoru jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených
nemovitostech lze předpokládat v minimálním rozsahu, dále pořizovatel dodává, že 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.  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 byla 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

87) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky : M. N.

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

Text námitky :

Připomínkuji tunel z nového územního plánu, z důvodu hluku a stability podloží.

Odůvodnění připomínky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí : Námitce č. 87 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  e  –  mailové  podání  jako  námět  a  připomínku do nového ÚP 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  námitku,  jelikož  ho
uplatnil spoluvlastník pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
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Nesouhlas s vymezením tunelu, jež je  součástí  tzv. Jižního obchvatu, je uplatněn vůči  pozemku p.č.558
v k.ú. Jablonec nad Nisou s objektem RD č.p. 268, Blanická 2 ve spoluvlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem prověřil  koncept  ÚP Jablonec  nad Nisou a konstatuje,
že nemovitosti podatele námitky se nacházejí nad jedním ze dvou tunelů tzv. Jižního obchvatu. Proti tomuto
řešení uplatnil podatel svoji námitku, kterou argumentuje hlukem a nestabilitou podloží.

K danému  podání  pořizovatel  konstatuje,  že tzv.  Jižní  obchvat  je  dlouhodobě  sledovaným  dopravním
záměrem, který součástí vedení dopravního koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) a vychází
z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR. Je součástí nadřazené územně plánovací dokumentace –
Zásady  územního  rozvoje  Libereckého  kraje  a  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. Územní plán Jablonec nad
Nisou přebírá vedení tohoto dopravního koridoru z nadřazené dokumentace.

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.

Pořizovatel podotýká, že námitka se týká konkrétního technického řešení, které není předmětem územního
plánu, tyto věci budou řešeny v dalších stupních projektové přípravy. Pořizovatel upozorňuje, že technicky
musí být nová komunikace provedena tak, aby u stávající obytné zástavby nebyly překročeny hygienické
limity  hlukové zátěže. Obavy z hluku, který není podatelem specifikován,  lze v případě tunelové varianty
vyloučit.  Hladiny hluku v rámci realizace stavby podléhají  limitním hygienickým hodnotám a úpravě doby
realizace  stavby  (např.  mimo  noční  hodiny  apod.).  Tyto  podmínky  budou  definovány  v příslušných
rozhodnutích a pro investora budou závazné. V případě obav ze statickému ohrožení stávajících objektů
v nadloží  pořizovatel  dodává,  že stavbě 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.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku k vedení tunelu, jež je součástí  tzv. Jižního
obchvatu a konstatuje, že se námitce nevyhovuje.

88) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé M. a J. W.

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

Text a odůvodnění námitky:

Podáváme  tímto  námitku  ke konceptu  nového  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  to  konkrétně  ke skutečnosti,
že nebylo vyhověno naší žádosti o změnu ÚP na plochu zastavitelnou – plochy smíšené obytné příměstské
na pozemcích p.č.  134 a 135 v k.ú.  Proseč nad Nisou.  Prosíme abyste laskavě opět  zvážili  a  posoudili
možnost výstavby alespoň 1 RD v horní části těchto pozemků, když v této lokalitě v těsné blízkosti našeho
pozemku bude umožněna dle nového ÚP rozsáhlá výstavba.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 88 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako připomínku – 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnili  spoluvlastníci  pozemků  dotčených  konceptem  ÚP
Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas s vymezením nezastavitelných ploch pro bydlení se vztahuje k pozemkům p.č. 134 a 135 v k.ú.
Proseč nad Nisou nad Nisou ve spoluvlastnictví podatelů námitky.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o prudký  jižní  svah,  který
nenavazuje na zastavěné území, je ve východní části pokrytý náletovými dřevinami, ve střední části lučními
společenstvy  a  západní  část  je  v současné  době  vykácena.  K pozemkům  nevede  veřejná  zpevněná

SAUL s.r.o 439



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

komunikace a nejsou v dosahu využitelné veřejné technické infrastruktury

Pořizovatel prověřil koncept řešení ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že pozemky jsou vymezeny jako
nezastavitelné území kategorie SK – plochy smíšené krajinné. Proti tomuto řešení uplatnili podatelé svoji
námitku, kterou argumentují rozsáhlou výstavbou v dané lokalitě v těsné blízkosti svého pozemku.

K dané problematice pořizovatel uvádí, že podatelé námitky uplatnili v rámci sumarizace podnětů do nového
ÚP Jablonec nad Nisou svůj požadavek na zapracování pozemků p.č. 134, 135 v k.ú. Proseč nad Nisou
do ploch zastavitelných. V rámci Doplňujících průzkumů a rozborů pro nový ÚP Jablonec nad Nisou byla
plocha pozemků zapracována do sumáře požadavků na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení s tím,
že zpracovateli ÚP je uloženo prověřit plochu z pohledu únosnosti území v souvislosti se záměrem Futurum
(pol. X49). Zpracovatel předmětné pozemky nevyhodnotil jako způsobilé pro vymezení zastavitelných ploch
pro funkci bydlení.

Pořizovatel posoudil požadavek na možnost vymezení zastavitelných ploch pro funkci bydlení na pozemcích
p.č. 134, 135 v k.ú. Proseč nad Nisou s ohledem na limity daného území a konstatuje, že pozemky jsou pod
ochranou ZPF ve IV. třídě ochrany (BPEJ 8.34.41).  Jedná o půdy s podprůměrnou produkční schopností
v rámci příslušných klimatických regionů. Požadavek na zařazení předmětných pozemků mezi zastavitelné
plochy pro výstavbu rodinných domů však nesplňuje zásady ochrany ZPF uvedené v § 4 zákona o ochraně
ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly být navrženy přednostně nezemědělské pozemky, pozemky
ZPF ležící uvnitř zastavěného území, případně proluky mezi stávající zástavbou. Zařazením předmětných
pozemků by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do volné krajiny. 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. Pozemky se dále nacházejí
v ochranném pásmu lesa, a to ze tří stran – západní, jižní a východní.

K argumentu  vymezení  rozsáhlé  výstavby  v těsné  blízkosti  pozemků  ve vlastnictví  podatelů  námitky
pořizovatel konstatuje, že se jedná o plochy, které byly prověřeny v průběhu pořízení 45. změny platného ÚP
města  Jablonec  nad  Nisou  a  do ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byly  zapracovány  v souladu  se zachováním
kontinuity  s platnou  územně  plánovací  dokumentací.  Možnost  rozšíření  předmětné  zastavitelné  plochy
negovaly příslušné dotčené orgány s tím, že rozsah zastavitelných ploch pro funkci bydlení je v tomto území
konečný.

Dalším argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území a v lokalitách s lepší dopravní dostupností a vybaveností technickou infrastrukturou.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
vymezením zastavitelné plochy 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.

89) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. Š.

Podání doručené písemně dne 20. 12. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako  vlastník  pozemků  p.č.  950/2,3  a  st.p.č.  1404,  2210/1,  2210/2,  2210/3  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou
uplatňuji námitku proti vymezení zastavěného území kategorie OS4 – plochy občanského vybavení sport,
rekreace v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění námitky:

Předmětné území bylo vždy užíváno k bydlení a nové funkční vymezení mne omezuje v další uvažované
stavební činnosti.

Vyhodnocení: K námitce č. 89 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  totožného ustanovení  SZ nepřihlíží.
Veřejné projednání konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 17. 8.  2011,  lhůta pro
uplatnění námitek byla do 1. 9. 2011. Námitka byla doručena pořizovateli dne 20. 11. 2011 a zaevidována
pod PIDem MUJNP00LMFAP. Z uvedeného vyplývá, že námitka byla uplatněna po uplynutí lhůty stanovené
stavebním zákonem, a z tohoto důvodu se k námitce nepřihlíží.
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90) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. H.

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

Text námitky:

Jako  spoluvlastník  p.p.č.  780  v k.ú.  Vrkoslavice  podávám  tímto  námitku  ke konceptu  územního  plánu
Jablonce nad Nisou.

Požaduji, aby výše uvedený soukromý pozemek nebyl označen v konceptu jako veřejná komunikace.

Odůvodnění námitky:

Na tomto  pozemku  se nachází  zahrada  a  pozemek  je  oplocen.  Komunikace  nemůže  pokračovat  ani
na pozemek 756/2, neboť je také v soukromém vlastnictví.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 90 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.

Požadavek na vypuštění zastavitelné plochy kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace je uplatněn
na pozemek p.č. 780 v k.ú. Vrkoslavice ve spoluvlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřili  stav  v území  a  zjistili,  že se jedná  o plochu,  která  se nachází
v zastavěném území obce a tvoří součást oplocené zahrady podatele námitky.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  byl  předmětný  pozemek  p.č.  780  v k.ú.
Vrkoslavice. vymezen jednak jako stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie SP1  plochy smíšené
obytné – příměstské (severní část),  dále jako plochy zastavitelné kategorie VK – veřejná prostranství  –
komunikace a v jižní části  jako zastavitelné plochy kategorie SP1  plochy smíšené obytné – příměstské
(součást  zastavitelné  lokality  SP1.91).  Plocha komunikace  byla  v daném místě  vymezena  jako  součást
zokruhování  stávajícího  dopravního  systému  ve stabilizovaných  plochách  bydlení  a  ve vazbě  na nově
navrhovanou zastavitelnou lokalitu SP1.91. Proti tomuto řešení uplatnil vlastník pozemku svoji námitku s tím,
že na tomto  pozemku  se nachází  zahrada  a  pozemek  je  oplocen.  Komunikace  nemůže  pokračovat  ani
na pozemek 756/2 v k.ú. Vrkoslavice, neboť je také v soukromém vlastnictví.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že v rámci  sumarizace  námětů  ze strany  města  do nového  ÚP
Jablonec nad Nisou byl definován úkol umístit v lokalitě Dobrá Voda dům s pečovatelskou službou. Tento
požadavek byl zapracován do Doplňujících průzkumů a rozborů pro zpracování ÚP Jablonec nad Nisou pod
položkou Z107. V tomto duchu byla zpracovatelem územního plánu vymezena v konceptu ÚP na pozemcích
ve správě  Pozemkové  fondu  ČR  zastavitelná  lokalita  SP1.91  s vizí  případného  bezúplatného  převodu
do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Součástí předmětného záměru byla i obslužná komunikace, která
je vymezena na části pozemku p.č. 780 v k.ú. Vrkoslavice.

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily negativní stanovisko k vymezení
zastavitelné lokality  SP1.91 příslušné orgány ochrany příroda a krajiny – OŽP MěÚ Jablonec nad Nisou
vyjádřením č.j.  85573/2011  ze dne  1.  9.  2011 (požadavek  na zásadní  redukci  lokality)  a  KÚLK v rámci
koordinovaného  stanoviska  č.j.  OÚPSŘ  155/2010/OÚP  ze dne  23.  8.  2011  (požadavek  na vymezení
regulačního  plánu  jako  podmínky  rozhodování  v území).  Požadavek  na dohodnutí  zastavitelných  ploch
s podmínkou vymezení regulačního plánu vyjádřil v témže koordinovaném stanovisku i orgán ochrany ZPF.
Příslušný  dotčený  orgán  k vyhodnocení  SEA se ztotožnil  s dílčími  názory  dotčených  orgánů  ve svém
vyjádření č.j. KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011.

S ohledem  na výše  citované  skutečnosti  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011,  dohodovací  jednání
s dotčenými  orgány.  Cílem  jednání  bylo  mimo  jiné  posoudit  důvody  pro  vymezení  zastavitelné  lokality
SP1.91, včetně obdržených námitek, a to zejména s ohledem na přírodní hodnoty dané lokality, které jsou
zmiňovány i ve vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (poměrně velký prostor luk obklopený lesem,
který nová funkční plocha podstatně naruší, omezí a izoluje, obava ze vzniku plochy kobercové zástavby
v lese). Z dohodovacího jednání vyplynulo vypuštění lokality SP1.91 v návrhu ÚP.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje  a
zastavitelná plocha kategorie VK – veřejný prostor – komunikace bude v návrhu vypuštěna. Pozemek p.č.
780  v k.ú.  Vrkoslavice bude celý  vymezen jako  stabilizovaná plocha zastavěného území  kategorie  SP2
(v dalších etapách překvalifikována do ploch kategorie BP2). Důvodem je vypuštění celé zastavitelné lokality
SP1.91 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a také skutečnost, že vlastník sousedního pozemku, navazujícího
na předmětnou  komunikaci,  uplatnil  v rámci  konceptu  řešení  k tomuto  vymezení  obdobnou  námitku.
Pořizovatel  dále  dodává,  že pozemek  p.č.  780  v k.ú.  Vrkoslavice  je  zázemím ke stávajícímu  rodinnému
domu a vymezováním veřejného prostoru by bylo neodůvodněným zásahem do práv vlastníka pozemku.
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91) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: B. P.

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

Text námitky:

Coby vlastník pozemku pare. č. 1087/2 v k.ú. Rýnovice, podávám v souladu s § 48 zák. č. 183/2006 Sb,.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu tuto námitku ke konceptu územního plánu města Jablonec
nad Nisou:

Koncept  územního plánu města Jablonec nad Nisou zahrnuje výše uvedené nemovitosti  do zastavitelné
plochy  BM1.  To  znamená  snížení  maximální  výškové  úrovně  zástavby  na 1  podlaží  +  podkroví  oproti
platnému územnímu plánu, kde je pro bydlení v RD městského typu stanovena výšková úroveň 2 podlaží +
podkroví.

Požaduji změnu výše uvedené zastavitelné plochy BM1 na zastavitelnou plochy BM2, tedy návrat k původní
výškové hladině 2 podlaží + podkroví.

Tento požadavek opírám o následující důvody:

Odůvodnění námitky:

Snížení možné výškové úrovně zástavby sníží hodnotu nemovitostí tím, že omezuje možnou intenzitu využití
území. Navíc ztěžuje naplňování požadavků Evropské směrnice 2010/3 l/EU o energetické náročnosti budov
a odporuje  trendu  energeticky  úsporného  stavění.  Podle  směrnice  2010/3  l/EU  musí  být  po roce  2020
všechna  nová  výstavba  stavěna  jako  budovy  s téměř  nulovou  spotřebou  energie.  Pro  dosažení  tohoto
nároku  je  zásadní  poměr  povrchu  budovy  ku objemu  –  tak,  aby  při  maximálním  užitném  objemu  byl
minimální povrch. Rodinný dům o jednom podlaží je proti dvoupodlažnímu předem znevýhodněn, protože při
stejném objemu má větší povrch a pro dosažení stejných parametrů musí být více izolován – a to znamená
vynucený nárůst stavebních nákladů.

Snížení možné výškové úrovně zástavby tedy znehodnocuje soukromé vlastnictví a to bez přesvědčivého
zdůvodnění. Zdůvodnění nižší úrovně zástavby ohledem na krajinný ráz je irelevantní, tradici zde mají i vyšší
stavby, např. nejstarší a jediný v původním stavu dochovaný lidový dům v Rýnovicích – hrázděný dům č.p.
24 – má podlažnost 2 podlaží + podkroví. Navíc se již dnes v lokalitě nalézají domy o dvou nadzemních
podlažích.

Další důvody:
▪ výše uvedená změna se,  dle mých informací,  týká v této lokalitě  pouze čtyř  pozemků,  z čehož

na třech pozemcích je  již  provedená výstavba a  navrhované omezení  by  se tedy  dotklo pouze
mého pozemku a to jen z důvodu, že jako začínající lékařka nemám dostatek finančních prostředků
na zahájení stavby rodinného domu před platností nového územního plánu.

▪ zjistili  jsme,  že pozemek  má  skalnaté  podloží,  které  neumožňuje  zapustit  suterén  pod  úroveň
okolního terénu, proto je žádoucí mít možnost vystavět dvě nadzemní podlaží.

▪ od realitní  kanceláře  Centrum  s.r.o.,  která  mi  v době  prodeje  pozemku  garantovala  možnost
výstavby dvoupodlažního rodinného domu, jsem získal kopii stanoviska městského úřadu k zak. č.
01042007,  ve kterém  souhlasí  s projektovou  dokumentací  na stavbu  „Výstavbu  19  rodinných
domků, inženýrských sítí a komunikace v ul. Pod Vodárnou".

▪ v případě schválení  navrhovaného omezení  výstavby bych to  brala  jako velkou křivdu vůči  své
osobě,  protože  jsem  měla  při  koupi  pozemku  jako  jedno  z hlavních  kritérií  možnost  výstavby
dvoupodlažního rodinného domu městského typu a připadá mi proto nekorektní provést tuto změnu
na soukromém pozemku v přípravném období mezi koupí pozemku a zahájením stavby.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 91 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas  s vymezením  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  kategorie  BM1  –  plochy  bydlení  je  uplatněn
k pozemku p.č. 1087/2 v k.ú. Rýnovice, a to včetně požadavku na změnu výše uvedené zastavitelné plochy
BM1 na zastavitelnou plochu BM2 (což představuje návrat k původní výškové hladině 2 podlaží + podkroví
dle platného ÚP města Jablonce nad Nisou).

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o prudký jihozápadní svah v místní
části Rýnovice, který nenavazuje na zastavěné území obce a nachází se v ploše vyhlášené CHKO Jizerské
hory – IV. zóna odstupňované ochrany. Jedná se o jednu z konzumovaných lokalit pro výstavbu rodinných
domů. K předmětnému pozemku vede veřejná komunikace – ulice Nebeská.

Pořizovatel  prověřil  koncept  řešení  ÚP Jablonec nad Nisou a  konstatuje,  že pozemek  je  vymezen jako
zastavitelná  plocha  kategorie  BM1  –  plochy  bydlení  (součást  lokality  BM1.29).  V rámci  podmínek
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prostorového uspořádání je pro tyto plochy vymezeny max. podlažnost 1,5 N.P. Proti tomuto řešení podal
námitku vlastník pozemku s tím, že podlažnost neodpovídá platnému územnímu plánu města Jablonec nad
Nisou. Podatel námitky svůj požadavek argumentuje naplňováním požadavků Evropské směrnice 2010/3
l/EU o energetické náročnosti budov. Snížení podlažnosti odporuje trendu energeticky úsporného stavění.
Podle směrnice 2010/3 l/EU musí být po roce 2020 všechna nová výstavba stavěna jako budovy s téměř
nulovou spotřebou energie. Pro dosažení tohoto nároku je zásadní poměr povrchu budovy ku objemu – tak,
aby  při  maximálním  užitném  objemu  byl  minimální  povrch.  Rodinný  dům  o jednom  podlaží  je  proti
dvoupodlažnímu předem znevýhodněn, protože při stejném objemu má větší povrch a pro dosažení stejných
parametrů musí být více izolován – a to znamená vynucený nárůst stavebních nákladů.

Snížení  možné  výškové  úrovně  zástavby  dle  podatele  znehodnocuje  soukromé  vlastnictví  a  to  bez
přesvědčivého zdůvodnění. Zdůvodnění nižší úrovně zástavby ohledem na krajinný ráz je irelevantní, tradici
zde mají  i vyšší stavby, např.  nejstarší a jediný v původním stavu dochovaný lidový dům v Rýnovicích –
hrázděný dům č.p. 24 – má podlažnost 2 podlaží + podkroví.  Navíc se již  dnes v lokalitě nalézají  domy
o dvou nadzemních podlažích.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje  a  to
zejména s ohledem na skutečnost, že dvoupodlažní zástavba odpovídá charakteru území, tím pádem dojde
k zachování kontinuity s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou ve smyslu zachování práva
legitimního očekávání vlastníka pozemku. V tomto duchu byl formulován návrh pokynů pro zpracování ÚP
Jablonec nad Nisou a předmětný pozemek byl vymezen v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou jako zastavitelná
lokalita  BM2.29  s max.  podlažností  2,5  NP.  S vymezením  kategorie  BM2 na daném  pozemku  souhlasil
v dalších etapách pořizování ÚP Jablonec nad Nisou i příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny –
Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO Jizerské hory.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  je  přesvědčen,  že transformací  zastavitelné  plochy  do nové
kategorie  nedojde  k nepřiměřenému  střetu  s limity  území  a  k neúměrnému  ovlivnění  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

92) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. B. a T. B.

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

Text námitky:

Ve věci  připravovaného  územního  plánu  vznášíme  námitku  ke změně  využití  pozemků  v ul.  Zítkova
na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou – viz níže.

V nyní platném územním plánu jsou parcely u zmíněných orientačních čísel domů vymezeny zcela a pouze
pro bydlení v RD venkovského typu.

Koncept ÚP navrhuje využití pozemků jako SA2 (plochy smíšených aktivit), což jsou plochy určené např. pro
hromadné garáže OA a autobusů, vozovny, zábavní parky, autobazary, čerpací stanice PHM atd.

Nesouhlasíme  s navrhovaným  ÚP.  Jsme  přesvědčeni,  že životní  úroveň  v dané  lokalitě  klesne,  dojde
k degradaci území, snížení tržní hodnoty pozemků i domů. Navrhujeme, aby rodinné domy a pozemky k nim
náležící, zůstaly začleněny do ploch pro bydlení, jako je tomu doposud a jak je tomu na protější straně ulice.

Odůvodnění námitky:

V žádném případě nesdílíme názor pana urbanisty a tvůrce ÚP, že autobazar, lunapark, nebo vozovna zvýší
kvalitu života v již ustálené zastavěné zóně, využívané pro bydlení. Dost na tom, že nám kolem domu budou
jezdit v o dost větší míře auta do nyní stavěného nákupního centra v ulici Masná.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 92 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Požadavek  na přehodnocení  kategorie  zastavitelných  ploch  je  uplatněn  pro  stabilizovaný  městský  blok
vymezený ulicemi Žítkova, U Srnčího Dolu, Nerudova a Masná.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizované plochy městského
bloku v místní části Žižkův Vrch. Západní část bloku je historicky vymezena pro výrobu a skladování (areál
bývalé Gewisky), ve východní části je bloku je čisté bydlení v typické vilové zástavbě.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  v předmětném  bloku  vymezena
stabilizovaná plocha kategorie SA – plochy smíšených aktivit, která připouštěla např. hromadné garáže OA a
autobusů, vozovny, zábavní parky, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot atd. Proti  tomuto řešení
podal  vlastník  pozemků  námitku  s argumentací,  že tyto  činnosti  nezvýší  kvalitu  života  v již  ustálené
zastavěné zóně tradičně využívané pro bydlení.
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Pořizovatel  k typu  ploch  kategorie  SA uvádí  následující:  jedná  se o specifická  území,  z velké  části  již
stabilizovaná, kde je historicky promíšená širší škála funkci, pro které se obvykle neslučuji, ale které vedle
sebe  mohou  existovat  při  zachováni  kvality  prostředí,  zejména  bydlení  a  výroba;  pro  tento  typ  plochy
se záměrně  nestanovuje  hlavni  využití;  pro  rozvoj  území  tyto  plochy  představuji  potenciál  využitelný
v souladu s budoucími trendy a aktuálními potřebami uživatelů území, zároveň též umožňuji využiti aktuálně
nevyužívaných zejména průmyslových areálů  pro jiné funkce;  v rámci  těchto  ploch je  nutno  zachovávat
kvalitu prostředí a pohodu bydlení.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že pokud  podatelé  námitky
vyjadřují obavu z narušení stávající pohody bydlení v dané lokalitě, bude námitce vyhověno tím, že dojde
k transformaci bloku do ploch kategorie SM – plochy smíšené městské, které soubor činností viz výše mají
nikoliv přípustný, ale podmíněně přípustný za podmínky:
▪ pokud jsou slučitelné s bydlením a funkci plochy a nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel
▪ pokud  bude prokázána  přiměřenost  dopadů  záměru  ve vztahu k přípustnému využiti  vymezené

plochy z hlediska:
▪ významu v širším území
▪ narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
▪ zátěže území – kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu
▪ vyvolaných omezeni ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Tímto způsobem dojde v rámci územního řízení k prokázání akceptovatelnosti záměru z pohledu následných
dopadů na dané území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se tímto vyhovuje, a
dané řešení  by  mělo  eliminovat  střety  s limity  území  a  neúměrné ovlivnění  přírodních,  urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

93) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé L. a V. Š.

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

Text námitky:

Jakožto majitelé pozemku p.č. 1742/5, k.ú. Proseč nad Nisou, žádáme, aby byla jeho jihozápadní část (viz
přiložený výkres),  v novém ÚP řešena jako pozemek zastavitelný.  Typ zástavby venkovská zástavba, tj.
přízemí plus podkroví.

Odůvodnění námitky:
1. Výše uvedená a  výkresem upřesněná část  pozemku 1742/5  (dále  jen  předmětný  pozemek)  je

v současném ÚP vedena pod označením B2, rezerva pro výstavbu po roce 2010. Proto s možností
zastavění této části pozemku dlouhodobě počítáme a předpokládali jsme, že i v novém ÚP bude
řešena jako pozemek zastavitelný.

2. Předmětný pozemek se nachází v reliéfu zástavby, kde na jeho jihozápadní a jihovýchodní straně
stojí rodinné domy.

3. Předmětný pozemek je ze dvou stran vydělen cestami, a to na jihozápadní a severozápadní straně.
4. Intenzivní  zemědělské využití  předmětného pozemku zde neprobíhá,  pouze se pravidelně seče.

(Pozemek je svažitý směrem k zástavbě a v případě zorání a následných přívalových dešťů by
hrozilo zaplavení zahrady a suterénu domu, stojícího na sousedním pozemku pod svahem).

5. V připravovaném ÚP je předmětný pozemek označen jako SP 1.42, což podle vysvětlivek znamená,
že by se zde měli vyskytovat a hnízdit chřástal polní a křepelka polní.
Chřástal polní a křepelka polní potřebují ke svému životu rozlehlé plochy luk, kde nebudou rušeni
ve svém přirozeném vývoji. Vyhledávají extenzivně a nepravidelně obdělávané nebo dlouhodobě
neobdělávané  louky,  které  se sekají  nejdříve  v polovině  srpna.  Výše  uvedené  požadavky  však
pozemek 1742/5 ani jeho předmětná jihozápadní část nesplňují, a to zejména z těchto důvodů:
a) v horní části pozemku 1742/5 je provozována zemědělská činnost – orání, setí obilovin,

sklizeň (u této části pozemku nežádáme o řešení jako zastavitelné území);
b) předmětný  pozemek,  u kterého  žádáme  řešení  jako  zastavitelné  území,  se pravidelně

seče,  a  to  nejpozději  v červenci  nebo  začátkem  srpna,  což  neumožňuje  bezpečné
hnízdění zmiňovaných ptáků;

c) ze dvou stran je pozemek obestavěn rodinnými domy, jejichž někteří majitelé chovají psy,
což  znemožňuje  chřástalovi  v této  lokalitě  žít  a  hnízdit.  Pes  je  totiž  jeho  úhlavním
nepřítelem;

d) kolem pozemku vede ze dvou stran cesta, kterou využívají  turisté, houbaři a  obyvatelé
Proseče ke svým vycházkám do lesa  a k procházkám s volně pobíhajícími  psy.  Ze třetí
strany  je  vyšlapaná  pěšina,  po níž  lidé  chodí  ke skupině  lip  na návrší.  (což  je  opět
negativní pro klid při hnízdění chřástala);

e) dále  si  dovolujeme  zdůraznit,  že pokud  je  nám  známo,  a  je  to  celkem  pochopitelné,
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na předmětném pozemku nebyli chřástal ani křepelka pozorováni ani slyšeni;
f) jsme si vědomi nutnosti  chránit  vzácné a ohrožené druhy ptactva.  Dovolujeme si  však

upozornit,  že v současné  době  jsou  v oblasti  Horní  Proseče  rozsáhlé  zemědělsky
nevyužívané  a  nepravidelně  sekané  plochy,  které  jsou  daleko  vhodnější  k hnízdění
chřástalů i dalších druhů vzácného ptactva. Takových pozemků je zde podstatně více než
před  rokem 1989,  kdy  na většině  ploch  probíhala  intenzivní  zemědělská  činnost.  Tato
tendence není jen v oblasti Horní Proseče, ale týká se celé republiky, což se projevilo tím,
že v roce  1989  hnízdilo  na našem  území  pouze  200  –  400  párů  chřástalů,  kdežto
v současnosti je to 1 500 až 1700 párů (dle ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K. (2006):
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 2003).

Závěr: Z výše uvedených bodů vyplývá, že nic nebrání tomu, aby předmětný pozemek, tedy jihozápadní část
pozemku  1742/5  (dle  vyznačení  na přiloženém  výkrese),  mohl  být  v novém  ÚP  řešen  jako  pozemek
zastavitelný.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 93 se nevyhovuje.

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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Nesouhlas s dokumentem Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je uplatněn u pozemku p.č. 1742/5
v k.ú.  Proseč nad Nisou s tím,  že je  požadováno ponechání  jihozápadní  části  pozemku v zastavitelných
plochách pro bydlení.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o kulturní  louku  v horní  části
plochého hřebene v Horní Proseči v silně pohledově exponované poloze. Pozemek navazuje na zastavěné
území  obce  a  napříč  pozemkem  je  situována  trasa  nadzemního  vedení  VN  35  kV.  K pozemku  vede
nezpevněná účelová komunikace.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a uvádí, že předmětný pozemek byl na žádost vlastníků
vymezen  jako  zastavitelná  plocha  kategorie  SP1  –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské,  součást
zastavitelné lokality SP1.42.

Pořizovatel dále prověřil dokument Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou (Ekobau, 07/2011),
který hodnotí danou lokalitu jako kulturní louku situovanou v horní části plochého hřebene v Horní Proseči.
Plocha zasahuje do biotopu chřástala polního a křepelky polní, oba druhy jsou zákonem chráněny v kategorii
silně ohrožený. Potencionální zástavba zásadním způsobem mění strukturu krajiny a sídla, navíc ve vizuálně
exponované poloze. Je třeba plochu SP1.42 ponechat ve stávající funkci louky. Dle vyhodnocení převažuje
půda  I.  třídy  ochrany  ZPF,  v tomto  ohledu  zastavění  ploch  není  vhodné.  Proti  tomuto  hodnocení  a
doporučení uplatnili podatelé svoji námitku s tím, že žádají, aby byla jihozápadní část pozemku v novém ÚP
řešena  jako  pozemek  zastavitelný.  Typ  zástavby  venkovská  zástavba,  tj.  přízemí  plus  podkroví.  Svůj
požadavek odůvodnili:
1. Požadovaná část pozemku je v současném ÚP vedena pod označením B2, rezerva pro výstavbu

po roce 2010. Proto s možností zastavění této části pozemku dlouhodobě počítáme a předpokládali
jsme, že i v novém ÚP bude řešena jako pozemek zastavitelný.

2. Předmětný pozemek se nachází v reliéfu zástavby, kde na jeho jihozápadní a jihovýchodní straně
stojí rodinné domy.

3. Předmětný pozemek je ze dvou stran vydělen cestami, a to na jihozápadní a severozápadní straně.
4. Intenzivní  zemědělské využití  předmětného pozemku zde neprobíhá,  pouze se pravidelně seče.

(Pozemek je svažitý směrem k zástavbě a v případě zorání  a následných přívalových dešťů by
hrozilo zaplavení zahrady a suterénu domu, stojícího na sousedním pozemku pod svahem).

5. V připravovaném ÚP je předmětný pozemek označen jako SP 1.42, což podle vysvětlivek znamená,
že by se zde měli vyskytovat a hnízdit chřástal polní a křepelka polní.
Chřástal polní a křepelka polní potřebují ke svému životu rozlehlé plochy luk, kde nebudou rušeni
ve svém přirozeném vývoji. Vyhledávají extenzivně a nepravidelně obdělávané nebo dlouhodobě
neobdělávané  louky,  které  se sekají  nejdříve  v polovině  srpna.  Výše  uvedené  požadavky  však
pozemek 1742/5 ani jeho předmětná jihozápadní část nesplňují, a to zejména z těchto důvodů:
a) v horní části pozemku 1742/5 je provozována zemědělská činnost – orání, setí obilovin,

sklizeň (u této části pozemku nežádáme o řešení jako zastavitelné území);
b) předmětný  pozemek,  u kterého  žádáme  řešení  jako  zastavitelné  území,  se pravidelně

seče,  a  to  nejpozději  v červenci  nebo  začátkem  srpna,  což  neumožňuje  bezpečné
hnízdění zmiňovaných ptáků;

c) ze dvou stran je pozemek obestavěn rodinnými domy, jejichž někteří majitelé chovají psy,
což  znemožňuje  chřástalovi  v této  lokalitě  žít  a  hnízdit.  Pes  je  totiž  jeho  úhlavním
nepřítelem;
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d) kolem pozemku vede ze dvou stran cesta, kterou využívají  turisté, houbaři a  obyvatelé
Proseče ke svým vycházkám do lesa  a k procházkám s volně pobíhajícími  psy.  Ze třetí
strany  je  vyšlapaná  pěšina,  po níž  lidé  chodí  ke skupině  lip  na návrší.  (což  je  opět
negativní pro klid při hnízdění chřástala);

e) dále  si  dovolujeme  zdůraznit,  že pokud  je  nám  známo,  a  je  to  celkem  pochopitelné,
na předmětném pozemku nebyli chřástal ani křepelka pozorováni ani slyšeni;

f) jsme si vědomi nutnosti  chránit  vzácné a ohrožené druhy ptactva.  Dovolujeme si však
upozornit,  že v současné  době  jsou  v oblasti  Horní  Proseče  rozsáhlé  zemědělsky
nevyužívané  a  nepravidelně  sekané  plochy,  které  jsou  daleko  vhodnější  k hnízdění
chřástalů i dalších druhů vzácného ptactva. Takových pozemků je zde podstatně více než
před  rokem 1989,  kdy  na většině  ploch  probíhala  intenzivní  zemědělská  činnost.  Tato
tendence není jen v oblasti Horní Proseče, ale týká se celé republiky, což se projevilo tím,
že v roce  1989  hnízdilo  na našem  území  pouze  200  –  400  párů  chřástalů,  kdežto
v současnosti je to 1 500 až 1700 párů (dle ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K. (2006):
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 2003).

K jednotlivým bodům námitky pořizovatel dodává:

1) K argumentu podatele námitky, že jihozápadní část pozemku p.č. 1742/5, k.ú. Proseč nad Nisou je
v platném  územním  plánu  města  Jablonec  zařazena  mezi  plochy  rezervní  a  podatel  námitky  mohl
dlouhodobě  počítat  se zařazením do nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou  pořizovatel  konstatuje,  že územní
rezervy mají chránit území před nevhodným využitím, které by znemožnilo v budoucnu deklarované využití.
Pro možnost zařazení do územního plánu je třeba splnit všechny náležitosti, které platí i pro pozemky, které
územní rezervou nejsou (např. změna územního plánu, či proces pořízení nového ÚP). V tomto případě byla
možnost vymezení zastavitelné plochy prověřena v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  i v rámci  společného  jednání  o návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.  V dané  věci  byla  vedena  dvě
dohodovací jednání (6. 9. 2011 a 5. 2. 2013) a bylo provedeno místní šetření dne 23. 4. 2013. Příslušné
dotčené orgány trvaly  na svých stanoviscích a k zástavbě bylo  kompromisně vymezeno oproti  platnému
územnímu  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  cca  2400  m2 zastavitelných  ploch  v jižní  části  pozemku.
V průběhu  dalších  etap  projednání  došlo  k překvalifikování  redukované  zastavitelné  lokality  na lokalitu
BP1.42.

2) K argumentu podatele námitky, že zastavitelná lokalita navazuje na zastavěné území místní části
Horní Proseč pořizovatel konstatuje, že se s tímto tvrzením ztotožňuje a dodává, že především s ohledem
na tuto skutečnost byla kompromisně vymezena k zástavbě jižní část předmětného pozemku p.č. 1742/5
v k.ú. Proseč nad Nisou. Mezní hranicí pro vymezení zastavitelné plochy se pro orgán ochrany ZPF stala
jednak  hranice  nejkvalitnějších  tříd  BPEJ  a  dále  trasa  vrchního  vedení  VN 35  kV.  S tímto  vymezením
se ztotožnil i pořizovatel.

3) K argumentu podatele námitky, že pozemek je vydělen ze dvou stran cestami, a to na jihozápadní a
severozápadní straně pořizovatel konstatuje, že toto tvrzení je pravdivé s upřesněním, že předmětná část
pozemku, která je  podatelem namítána je fakticky přístupná pouze z ulice V Lukách, a to po cca 130 m
dlouhé nezpevněné účelové komunikaci.

4) K argumentu podatele námitky, že v jihozápadní části  pozemku neprobíhá intenzivní zemědělské
využití a pozemek je pouze sečen pořizovatel konstatuje, že tato skutečnost není důvodem pro to, aby byl
vyňat ze ZPF a byl určen k zástavbě. Jedná se o půdy nejvyšší kvality – I. třída ochrany (BPEJ 8.34.21),
které  je  možné  odejmout  ze zemědělského  půdního  fondu  pouze  výjimečně,  a  to  převážně  na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Výstavba
rodinných domů nenaplňuje tento předpoklad.

5) K argumentům vztahujícím se k biotopu chřástala polního pořizovatel nejprve dodává, že úprava a
změny  konceptu  ÚP  vycházejí  z požadavků  stanoviska  příslušného  orgánu  v oblasti  posuzování  vlivů
na životní prostředí, kterým je v tomto případě Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství.  Toto  stanovisko  bylo  vydáno  dne  30.  9.  2011  pod  č.j.  KULK  72126/2011.  Stanovisko
příslušného orgánu pro posuzování vlivů na životní prostředí završilo proces posouzení vlivu ÚP Jablonec
nad Nisou na životní prostředí. Základním podkladem byl dokument „Vyhodnocení vlivů na udržitelná rozvoj
území“,  který  byl  následně  projednán  s dotčenými  orgány  státní  správy,  samosprávy  a  s veřejností.
Stanovisko je tedy výsledkem poměrně podrobné diskuse různých subjektů.

K odborným  argumentům  požádal  pořizovatel  o odpověď  zpracovatele  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP
Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území Mgr. Pavla Bauera, který k dané problematice uvádí:

5A) Pozemek p. č. 1742/5 v k.ú Proseč nad Nisou byl součástí  návrhové plochy SP1.42. Jednotlivé
návrhové plochy jsou nejmenší základní jednotkou, které jsou v ÚP vymezeny a které jsou pak komentovány
z hlediska vlivu na životní prostředí. Vliv jednotlivých parcel komentován nebyl. Lze tedy konstatovat, že pro
pozemek p.č. 1742/5 v k.ú. Proseč nad Nisou platí vyhodnocení vlivu v rozsahu odpovídajícím přiměřeně
své velikosti. Na části pozemku se např. nacházejí půdy s nejvyšším stupněm ochrany ZPF. Chřástal polní
byl opakovaně registrován v bezprostřední blízkosti pozemku. Směrem na SZ se nachází vhodná relativně
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plošně rozsáhlá luční  enkláva.  Tím,  že se posune zastavěné území směrem do tohoto prostoru,  posune
i hranice této využitelné plochy.

5B) Kosení  luk  samozřejmě  zásadně  ovlivňuje  úspěšnost  hnízdění  na lokalitě.  Jedná  se ovšem
o managementové opatření, které nesouvisí přímo s vhodností stanoviště. Řešit termíny kosení luk je navíc
podrobnost nad rámec územního plánu, kde se řeší funkční využití ploch. Z pohledu vlivu územního plánu
lze  říci,  že zemědělská  půda  –  TTP –  může  být  za určitých  okolností  potenciálně  vhodným  biotopem
chřástala polního (v posuzovaném případě vhodným biotopem je). Vhodné termíny kosení lze pro zvláště
chráněný druh zajistit  např. uplatněním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zastavitelné
území  sloužící  funkci  bydlení  vhodným  biotopem  chřástala  polního  v žádném  případě  být  nemůže,
navrhovaná změna využití území je nevratná.

5C+D+E) Při vyhodnocení vlivu koncepce na biotu je třeba počítat s tím, že vliv obytné výstavby přesáhne
plochu záměru, zejména při kumulativním působení celého ÚP. Horní (severní) část pozemku je součástí
hnízdní lokality  chřástalů, jižní slouží spíše jako nárazníková zóna negativních vlivů, ta by se tím pádem
posunula hluboko do lokalit chřástalů.

5E) Při vyhodnocení vlivu koncepce na biotu je třeba počítat s tím, že vliv obytné výstavby přesáhne
plochu záměru, zejména při kumulativním působení celého ÚP. Jeden z vlivů přesahující zastavitelné území
se souhrnně označuje jako vyrušování. Na tom nemění nic ani to, že hlasové projevy chřástala je možné
registrovat  i poměrně  blízko  zástavby  nebo  u komunikací.  Námitka  dokonce  uvedené  vlivy  potvrzuje.
Zvýšením obytné  kapacity  území  se tyto  vlivy  zvyšují,  resp.  zvyšuje  se riziko  tohoto  ovlivnění,  přičemž
podstatnou roli hraje vzdálenost zdroje negativního vlivu, v daném případě se zdroj vyrušování přibližuje. Je
třeba  vycházet  z principu  předběžné opatrnosti.  Jedná se o dlouhodobé zajištění  udržitelnosti,  podmínky
se mohou s přirozeným střídáním vlastníků i v důsledku dalších vlivů měnit.

Současně byl zjištěn poměrně značný vliv plochy SP1.42 na krajinný ráz, neboť pozemek p.č. 1742/5 v k.ú.
Proseč nad Nisou má v tomto případě poměrně exponovanou vyvýšenou polohu.

K projednávacímu procesu pořizovatel uvádí, že v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  uplatnily  negativní  stanovisko  k vymezení  zastavitelné  lokality  SP1.42  příslušné  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 (oba uplatnily požadavek
na vypuštění  zastavitelné  lokality.  Požadavek  na dohodnutí  zastavitelných  ploch  vyjádřil  v témže
koordinovaném stanovisku i orgán ochrany ZPF. Příslušný dotčený orgán k vyhodnocení SEA se ztotožnil
s dílčími názory dotčených orgánů ve svém vyjádření č.j. KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011.

Pořizovatel  proto  uspořádal  dne  6.  9.  2011  dohodovací  jednání  dotčených  orgánů  a  zpracovatele
vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány mimo jiné i argumenty vedoucí dotčené orgány k formulaci
předmětných  stanovisek.  S ohledem na výskyt  zvláště  chráněného druhu  živočicha –  chřástala  polního,
exponovanost polohy lokality, kvalitu předmětných půd a obavy z narušení krajinného rámce bylo dohodnuto
zásadně redukovat zastavitelnou lokalitu SP1.42 a ponechat v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zastavitelnou
plochu pouze v jižní části pozemku p.č. 1742/35 (východní část lokality SP1.42, a to až po vrchní vedení
VVN.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem se v etapě konceptu  řešení  rozhodl  vyhovět  námitce vlastníka
pozemku a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v rozsahu vymezení
redukované zastavitelné plochy lokality SP1.42 v rozsahu rezervních ploch platného ÚP města Jablonec nad
Nisou na nižších třídách ploch ZPF. V takovémto rozsahu byly Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.

S navrženým řešením nesouhlasil v rámci společného jednání ani příslušný dotčený orgán ochrany ZPF, ani
příslušný  orgán  k vyhodnocení  SEA.  Oba  trvaly  na vymezení  redukované  zastavitelné  plochy  dle
dohodovacího jednání ze dne 6. 9. 2011 (po trasu nadzemního vedení VVN – cca 2400 m2 zastavitelných
ploch).

Pořizovatel  svolal  dohodovací  jednání  dotčených orgánů  dne 5.  2.  2013,  na kterém bylo  konstatováno,
že dotčené orgány na svých stanoviscích trvají. Dále bylo ve věci provedeno další terénní šetření dne 23. 4.2
013,  které  potvrdilo  závěry  dohodovacího  jednání.  V tomto  duchu  byly  formulovány  instrukce  k úpravě
návrhu ÚP pro veřejné projednání a návrh byl upraven. V této etapě došlo k překvalifikování zastavitelné
lokality SP1.42 do kategorie BP1.42. Na jihozápadní části pozemku p.č. 1742/5 v k.ú. Proseč nad Nisou byla
vymezena nezastavitelná plocha kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti  tomuto řešení uplatnil  podatel
v etapě veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou opakovanou námitku.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku, posoudil  ji  z pohledu střetů s limity daného
území a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť se jedná o pozemky pod ochranou ZPF. Rozšířením
zastavitelných ploch by došlo k načínání souvislé plochy zemědělské půdy v nejvyšší bonitní třídě. Dalším
zastavováním by  byla  narušena struktura  krajiny  a  sídla  –  navíc  ve vizuálně  exponované poloze.  Dále
se jedná  o plochu  biotopu  zvláště  chráněného  druhu  živočicha  –  chřástala  polního.  Vymezením
zastavitelných ploch by došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot
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území  chráněných  ve veřejném  zájmu  dle  zvláštních  právních  předpisů.  Námitka  je  uplatněna  vůči
neměněné části  územního  plánu,  neboť  ÚP Jablonec  nad Nisou na možném využití  pozemku podatele
námitky nic nezměnil, a vlastník není krácen na svých právech.

94) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. K.

Podání doručené písemně dne 30. 8.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p.2826, nacházejícího se na parcele st.p.č. 2716a  pozemku  p.č.
571/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenta s kapacitou přes 15000 vozidel denně v blízkosti rodinného domu č.p. 2826. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v 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 námitky:
▪ hluk
▪ lesní zvěř nebude mít v zimně přístup k našemu krmení
▪ zamezení vstupu do lesa
▪ zhoršené ovzduší
▪ snížení cen nemovitostí

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 94 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 94 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2826, Panenská 31, který
se nachází na pozemku st.  p.č.  2716 a pozemku p.č.  571/1 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 se zahradou v ulici
Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 128 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 250 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.

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 128 m od nemovitostí podatele námitky.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) hlukem,
2) zamezením přístupu lesní zvěře k objektu podatele námitky (krmení v zimních měsících),
3) zamezením přístupu do lesa,
4) zhoršením ovzduší,
5) snížením cen nemovitostí.

K argumentům podatele  námitky  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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) k argumentu  zvýšení  hlučnosti  z vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele
námitky, že umístění silnice cca 128 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.  2+3)  k argumentu  zamezením  prostupnosti  daného  území  vlivem  trasy  západní  tangenty  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 i pro zvěř bude přes dopravní koridor zajištěn. U obdobných staveb se v dalších
stupních projektové přípravy zpracovává migrační  studie,  která hodnotí  jednotlivé  mostní  objekty a  propustky
se zaměřením na problematická místa.

Ad. 4) k argumentu  zhoršením  ovzduší,  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  snížení  hodnoty  nemovitosti  v důsledku  trasování  západní  tangenty  daným  územím
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 hodnoty 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.
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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  námitku
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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 250 m. Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání
konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora
odůvodňuje hlukem, zhoršením ovzduší a snížením cen nemovitostí.

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
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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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (hluk,  zápach,  snížení  hodnoty  nemovitosti)
konstatuje, že v daném prostoru jsou převážně stávající  plochy lesní,  proto vliv dvora na pohodu bydlení
v uvedených nemovitostech lze předpokládat v minimálním rozsahu,  dále pořizovatel dodává, že 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.  Vlivy  koncepce  na udržitelný
rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace – vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj
území (Ekobau, 07/2011). Pořizovatel konstatuje, že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy
v rámci projednávacího procesu byla 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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

95) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: B. Ď.

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

Text námitky:

Jako vlastníci pozemku st.p.č. 2750/1 v k.ú. Vratislavice nesouhlasíme s návrhem územního plánu na zřízení
komunikace VK.26.

Požaduji vyjmutí stavby komunikace VK.26 ze seznamu veřejně prospěšných staveb a zároveň její úplné
vypuštění z návrhu územního plánu.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Vyhodnocení: Námitce č. 95 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., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil podání jako
námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas podatele námitky je uplatněn vůči vymezení zastavitelné plochy kategorie VK – plochy veřejných
prostranství – komunikace – lokalita VK.26, včetně  vymezení veřejně prospěšné stavby.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost požadovaného vypuštění nové zastavitelné plochy VK.26 z daného území.

Pořizovatel zjistil, že stávající rodinný dům podatele námitky se zahradou se nachází na k.ú. Vratislavice nad
Nisou a nemovitosti jsou v dotyku se stávající obslužnou komunikací vedoucí od Pekelských rybníků – ul.
V Pekle Do této komunikace měla být zaústěna nová zastavitelná plocha VK.26.

Dále pořizovatel prověřil, že v konceptu územního plánu je v západní části 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 zastavitelná
plocha  kategorie  VK  –  veřejná  prostranství  –  komunikace  (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 konstatuje, že nově navržená komunikace VK.26 je zaústěna do stávající obslužné komunikace
V Pekle,  a  to  nad  zahradou  podatele  námitky.  Lze  předpokládat,  že tímto  dopravním řešením  se zvýší
dopravní zátěž v dané lokalitě a zhorší se kvalita bydlení ve stávajících rodinných domech.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na vypuštění  zastavitelné plochy VK.26 a
vyhověl podateli námitky s tím, že k obsluze území bude využito stávající komunikace ul. Horní s vazbou
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 lokalita
VK.26 s korekcí trasy stávající komunikace – ul. Horní a vymezení plochy dopravní infrastruktury – silniční
DS.24 v místě napojení na silnici I/14.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť
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 mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity
území a k neúměrnému ovlivnění urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném
zájmu dle zvláštních právních předpisů.

96) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. S.

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

Text námitky:

Nesouhlasím s řešením konceptu ÚP Jablonec nad Nisou jako dědička garáže stpč. 3364 v k.ú. Jablonec
nad Nisou a p.č. 744/1 tamtéž. Toto území jako VPS VK29 a parkovací nadzemní garáže vlastním a denně
využívám jako i byt Budovatelů č.p. 28, který je v krátké docházkové vzdálenosti od předmětné garáže.

Odůvodnění námitky:

Garáž je je v krátké docházkové vzdálenosti od předmětné garáže.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 96 se vyhovuje

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  právní  nástupce  vlastníka  pozemku  dotčeného  konceptem  ÚP
Jablonec nad Nisou (26. 4. 2011 – úmrtí vlastníka pozemku st. p.č. 3364 v k.ú. Jablonec nad Nisou s právem
osobního užívání k pozemku p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že dědické vypořádání k pozemku
st.p.č. 3364 bylo ukončeno ve prospěch podatele dne 10. 10. 2011 s právní mocí ke dni 01. 11. 2011 a
ve prospěch pozemku p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou dne 15. 01. 2013 s právní mocí 01. 02. 2013).
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Nesouhlas  podatele  námitky  s vymezením  VPS  VK.29  a  parkovací  nadzemní  garáže  v ulici  Vodní
se vztahuje k pozemkům st. p.č. 3364 a p.č. 744/1 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  vymezení  VPS VK.29  a  parkovací  nadzemní  garáže  na pozemku  st.p.č.  3364  a  p.č.  744/1  v k.ú.
Jablonec nad Nisou podal vlastník pozemků námitku.

Pořizovatel posoudil námitku a konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu
řešení  navrhovaly  jednak  plochu  pro  výstavbu  vícepodlažních  halových  garáží  v ul.  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 ul. Vodní a napojením na ul. 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  námitku  a konstatuje,  že námitce se vyhovuje,  neboť  by
daným  řešením  mohlo  dojít  k nepřiměřenému  střetu  s hygienickými  limity  území  a  k neúměrnému  ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

97) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. V.

J. V.

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

Text námitky:

Námitka  k případné změně řešení  navrhované dopravní  koncepce spočívající  v zapracování  tzv.  severní
tangenty v trase ulicí Na čihadle a Vrchlického sady do návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou

Dne 17. 8. 2011 proběhlo veřejné projednání konceptu územního plánu Jablonec nad Nisou (dále jen ÚP
Jablonec n/N). Na tomto jednání bylo představeno i řešení dopravní koncepce zpracované v konceptu ÚP
Jablonec  n/N,  se kterým  souhlasíme.  Během  projednání  však  bylo  několika  účastníky  opakovaně
požadováno, aby bylo do návrhu ÚP zapracováno řešení jiné, s návrhem trasy tzv. severní tangenty do ulice
Na čihadle  a Vrchlického sady.  Tímto řešením by chtěli  nahradit  stávající  navrhované řešení  spočívající
v západním a jižním obchvatu města.

Odůvodnění námitky:

Jako vlastníci rodinného domu s adresou Na čihadle 3/2388 na pozemkové parcele s číslem 1002 a stavební
parcele  s číslem 2351 uplatňujeme ke zmiňovanému případnému zapracování  návrhu  trasy  tzv.  severní
tangenty do ulice Na čihadle a Vrchlického sady námitku, neboť se tímto řešením cítíme významně dotčeni
na svých vlastnických právech. Výpis z internetového katastru nemovitosti jev příloze.

V zadání  ÚP Jablonce  n/N,  které  bylo  schváleno  zastupitelstvem města  dne  30.  září  2010 usnesením
ZM/909/2010, je mezi požadavky na veřejnou infrastrukturu (část e) uveden i jižní obchvat města a západní
tangenta k jižnímu obchvatu města v trase mimo centrum a obytnou zástavbu. V základních tezích rozvoje
města byly v zadání ÚP schváleny např. následující požadavky:
▪ vytvořit  územní podmínky pro kapacitní  dopravní napojení města na přilehlou sídelní strukturu a

na kontaktní významná centra osídlení, zejména na Prahu, Liberec a Tanvald
▪ odstranit tranzitní automobilovou dopravu z centra města
▪ minimalizovat  negativní  dopady  dopravy  (hluk,  exhalace,  bezpečnost)  na území  města  a  jeho

obyvatele.
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V požadavcích na ochranu a rozvoj hodnot území (část f schváleného zadání ÚP) je uvedeno, že návrh ÚP
bude respektovat, chránit a dále rozvíjet vymezené hodnoty území v souladu se zpracovanými průzkumy a
rozbory.  Mezi  urbanistickými  hodnotami  je  přímo  zmíněna  i plocha  městské  památkové  zóny  rozšířená
o vilovou zástavbu severozápadně od ní.

V  konceptu  ÚP  Jablonce  n/N  byla  tedy  v souladu  s výše  zmíněnými  požadavky  zadání  zapracována
invariantní dopravní koncepce, která obsahovala zejména návrh jižního obchvatu města, návrh západního
obchvatu města a návrh 2 kruhových křižovatek v ulici Palackého na křižovatkách s ulicemi U Přehrady a
Riegrova.

Během  projednání  konceptu  ÚP  bylo  sice  některými  účastníky  jednání  požadováno  do návrhu  ÚP
zapracovat  změny  této  dopravní  koncepce  (spočívající  mimo  jiné  v zapracování  tzv.  severní  tangenty
v ulicích Na čihadle a Vrchlického sady), ale zapracování takovéto změny je z hlediska stavebního zákona
nepřípustné, protože by došlo k rozporu mezi návrhem ÚP a jeho schváleným zadáním.

Požadavek na tuto změnu řešení je z pohledu procesu pořízení ÚP nyní nekonstruktivní a neakceptovatelný,
neboť pro jeho zapracování je nutné nejprve zpracovat změnu zadání ÚP, znovu ho projednat a schválit dle
stavebního zákona. Poté by teprve bylo možno zpracovat nový koncept ÚP s jiným řešením. Bylo by tedy
nutné opakovat celý dosavadní proces pořizování ÚP.

Dále sdělujeme, že pro posouzení případných variant řešení a vybrání nejvhodnější varianty je v procesu
pořízení  ÚP  obecně  určena  etapa  koncept.  Pokud  koncept  ÚP obsahuje  pouze  jednu  variantu,  nelze
do návrhu  ÚP  zpracovat  variantu  jinou,  která  navíc  nebyla  posouzena  v rámci  vyhodnocení  vlivů
na udržitelný rozvoj území.

Odůvodnění námitky:

Jakákoliv varianta silnice (jakékoliv třídy) vedená ulicí Na Čihadle by významně zvýšila hluk a celkové životní
prostředí v této klidné lokalitě vilové zástavby určené na bydlení a narušila její urbanistickou hodnotu. Tímto
by  nejen  snížila  standard  bydlení  v naší  nemovitosti,  ale  snížila  i její  tržní  hodnotu.  Tato  lokalita  byla
ve schváleném zadání ÚP Jablonce n/N identifikována v části f) jako urbanistická hodnota (vilová zástavba
severozápadně od městské památkové zóny), které má návrh ÚP dle požadavků zadání ÚP respektovat,
chránit a rozvíjet.

Zejména  namítáme  zapracování  varianty  tzv.  dlouhého  tunelu,  jehož  realizace  (otevřený  několik  metrů
hluboký  zářez  přímo  před  vjezdem  na náš  pozemek  a  garáže)  by  významně  omezila  užívání  naší
nemovitosti jako rodinného domu, neboť by znemožnila příjezd na náš pozemek a užívání našich garáží. Dle
odst. 3 § 18 stavebního zákona je cílem územního plánování najít kompromis mezi veřejnými a soukromými
zájmy. Varianta dlouhého tunelu takovýmto kompromisem zcela jistě není.

Upozorňujeme,  že takovéto  dopravní  řešení  nebylo  uvedeno  v požadavcích  schváleného  zadání  ÚP
Jablonec n/N (např. v části e)). Naopak byly ve schváleném zadání ÚP Jablonec nad Nisou uvedeny např.
následující požadavky:

Odstranit tranzitní automobilovou dopravu z centra města a zklidňovat automobilovou

dopravu ve vybraných částech (viz základní teze rozvoje území města).

Minimalizovat negativní dopady dopravy na území města a jeho obyvatele (viz základní teze rozvoje území
města).

Řešit obecný úbytek ploch veřejné zeleně v centrální části města (urbanistické závady).

Severní  tangenta  není  plnohodnotnou  alternativou  k tangentě  západní  a  jižní.  Bez  zapracování  jižní  a
západní tangenty bude i nadále veškerá tranzitní doprava směrována přes širší centrum města a nebude
řešena jeho hlavní dopravní závada (uvedená k řešení v bodu ,,i" zadání ÚP). Velmi problematický by byl
i nadále  zejména  průjezd  ve směru  od Liberce  na Smržovku  a  Tanvald  kolem  klidové  rekreační  oblasti
přehrady Mšeno s velmi významnými dopady na sousední obytná území.

Dopad na životní prostředí (zejména v oblasti hluku) je v případě severní tangenty několikanásobně větší
než  u tangenty  západní.  Severní  tangenta  vede  ve stávající  trase  i případné  trase  nové  přes  ulice
Na Čihadle a Vrchlického sady přímo obytným prostředím v přímém sousedství mnoha rodinných a bytových
domů.  Naopak  obytné  prostředí  u západní  tangenty  se nachází  pouze  na jedné  straně  trasy.  Zasažení
hlukem je zde navíc eliminováno pásem vzrostlého lesa mezi navrhovanou trasou a obytným územím, který
je u naprosté většiny rodinných domů širší než 100 m.

Obecně  by  se pro  tranzitní  dopravu  měly  jednoznačně  upřednostnit  přeložky  silnic  typu  obchvat  před
přeložkami  silnic  typu  průtah.  Zabezpečení  kvalitnějších  řešení  tranzitní  dopravy  obcemi  obchvaty  a
zklidňováním je jedním z opatření Aktualizované Dopravní politiky CR na léta 2005 – 2013 schválené vládou
20. července 2011 usnesením č. 565 v oblasti hlavních projektů rozvoje silniční a dálniční sítě.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 97 se nevyhovuje
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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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Námitka podatelů směřuje k případné změně řešení navrhované dopravní koncepce, a to trasováním tzv.
Severní tangenty přes Vrchlického sady.

Pořizovatel zjistil, že v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou 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. S tímto řešením podatelé námitky souhlasí.
Svoji námitku uplatnili k potencionálnímu vedení severní tangenty Vrchlického sady, neboť během projednání
bylo několika účastníky opakovaně požadováno, aby bylo do návrhu ÚP zapracováno řešení jiné, s návrhem
trasy tzv. severní tangenty do ulice Na čihadle a Vrchlického sady. Tímto řešením by chtěli nahradit stávající
navrhované řešení  spočívající  v západním a  jižním obchvatu  města.  Podatelé  odůvodňují  svoji  námitku
následovně:

Jako vlastníci rodinného domu s adresou Na čihadle 3/2388 na pozemkové parcele s číslem 1002 a stavební
parcele  s číslem 2351 uplatňujeme ke zmiňovanému případnému zapracování  návrhu  trasy  tzv.  severní
tangenty do ulice Na čihadle a Vrchlického sady námitku, neboť se tímto řešením cítíme významně dotčeni
na svých vlastnických právech. Výpis z internetového katastru nemovitosti jev příloze.

V zadání  ÚP Jablonce  n/N,  které  bylo  schváleno  zastupitelstvem města  dne  30.  září  2010 usnesením
ZM/909/2010, je mezi požadavky na veřejnou infrastrukturu (část e) uveden i jižní obchvat města a západní
tangenta k jižnímu obchvatu města v trase mimo centrum a obytnou zástavbu. V základních tezích rozvoje
města byly v zadání ÚP schváleny např. následující požadavky:
▪ vytvořit  územní podmínky pro kapacitní  dopravní napojení města na přilehlou sídelní strukturu a

na kontaktní významná centra osídlení, zejména na Prahu, Liberec a Tanvald
▪ odstranit tranzitní automobilovou dopravu z centra města
▪ minimalizovat  negativní  dopady  dopravy  (hluk,  exhalace,  bezpečnost)  na území  města  a  jeho

obyvatele.

V požadavcích na ochranu a rozvoj hodnot území (část f schváleného zadání ÚP) je uvedeno, že návrh ÚP
bude respektovat, chránit a dále rozvíjet vymezené hodnoty území v souladu se zpracovanými průzkumy a
rozbory.  Mezi  urbanistickými  hodnotami  je  přímo  zmíněna  i plocha  městské  památkové  zóny  rozšířená
o vilovou zástavbu severozápadně od ní.

V  konceptu  ÚP  Jablonce  n/N  byla  tedy  v souladu  s výše  zmíněnými  požadavky  zadání  zapracována
invariantní dopravní koncepce, která obsahovala zejména návrh jižního obchvatu města, návrh západního
obchvatu města a návrh 2 kruhových křižovatek v ulici Palackého na křižovatkách s ulicemi U Přehrady a
Riegrova.

Během  projednání  konceptu  ÚP  bylo  sice  některými  účastníky  jednání  požadováno  do návrhu  ÚP
zapracovat  změny  této  dopravní  koncepce  (spočívající  mimo  jiné  v zapracování  tzv.  severní  tangenty
v ulicích Na čihadle a Vrchlického sady), ale zapracování takovéto změny je z hlediska stavebního zákona
nepřípustné, protože by došlo k rozporu mezi návrhem ÚP a jeho schváleným zadáním.

Požadavek na tuto změnu řešení je z pohledu procesu pořízení ÚP nyní nekonstruktivní a neakceptovatelný,
neboť pro jeho zapracování je nutné nejprve zpracovat změnu zadání ÚP, znovu ho projednat a schválit dle
stavebního zákona. Poté by teprve bylo možno zpracovat nový koncept ÚP s jiným řešením. Bylo by tedy
nutné opakovat celý dosavadní proces pořizování ÚP.

Dále sdělujeme, že pro posouzení případných variant řešení a vybrání nejvhodnější varianty je v procesu
pořízení  ÚP obecně  určena  etapa  koncept.  Pokud  koncept  ÚP obsahuje  pouze  jednu  variantu,  nelze
do návrhu  ÚP  zpracovat  variantu  jinou,  která  navíc  nebyla  posouzena  v rámci  vyhodnocení  vlivů
na udržitelný rozvoj území.

Jakákoliv varianta silnice (jakékoliv třídy) vedená ulicí Na Čihadle by významně zvýšila hluk a celkové životní
prostředí v této klidné lokalitě vilové zástavby určené na bydlení a narušila její urbanistickou hodnotu. Tímto
by  nejen  snížila  standard  bydlení  v naší  nemovitosti,  ale  snížila  i její  tržní  hodnotu.  Tato  lokalita  byla
ve schváleném zadání ÚP Jablonce n/N identifikována v části f) jako urbanistická hodnota (vilová zástavba
severozápadně od městské památkové zóny), které má návrh ÚP dle požadavků zadání ÚP respektovat,
chránit a rozvíjet.

Zejména  namítáme  zapracování  varianty  tzv.  dlouhého  tunelu,  jehož  realizace  (otevřený  několik  metrů
hluboký  zářez  přímo  před  vjezdem  na náš  pozemek  a  garáže)  by  významně  omezila  užívání  naší
nemovitosti jako rodinného domu, neboť by znemožnila příjezd na náš pozemek a užívání našich garáží. Dle
odst. 3 § 18 stavebního zákona je cílem územního plánování najít kompromis mezi veřejnými a soukromými
zájmy. Varianta dlouhého tunelu takovýmto kompromisem zcela jistě není.
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Upozorňujeme,  že takovéto  dopravní  řešení  nebylo  uvedeno  v požadavcích  schváleného  zadání  ÚP
Jablonec n/N (např. v části e). Naopak byly ve schváleném zadání ÚP Jablonec nad Nisou uvedeny např.
následující požadavky:

Odstranit tranzitní automobilovou dopravu z centra města a zklidňovat automobilovou

dopravu ve vybraných částech (viz základní teze rozvoje území města).

Minimalizovat negativní dopady dopravy na území města a jeho obyvatele (viz základní teze rozvoje území
města).

Řešit obecný úbytek ploch veřejné zeleně v centrální části města (urbanistické závady).

Severní  tangenta  není  plnohodnotnou  alternativou  k tangentě  západní  a  jižní.  Bez  zapracování  jižní  a
západní tangenty bude i nadále veškerá tranzitní doprava směrována přes širší centrum města a nebude
řešena jeho hlavní dopravní závada (uvedená k řešení v bodu ,,i" zadání ÚP). Velmi problematický by byl
i nadále  zejména  průjezd  ve směru  od Liberce  na Smržovku  a  Tanvald  kolem  klidové  rekreační  oblasti
přehrady Mšeno s velmi významnými dopady na sousední obytná území.

Dopad na životní prostředí (zejména v oblasti hluku) je v případě severní tangenty několikanásobně větší
než  u tangenty  západní.  Severní  tangenta  vede  ve stávající  trase  i případné  trase  nové  přes  ulice
Na Čihadle a Vrchlického sady přímo obytným prostředím v přímém sousedství mnoha rodinných a bytových
domů.  Naopak  obytné  prostředí  u západní  tangenty  se nachází  pouze  na jedné  straně  trasy.  Zasažení
hlukem je zde navíc eliminováno pásem vzrostlého lesa mezi navrhovanou trasou a obytným územím, který
je u naprosté většiny rodinných domů širší než 100 m.

Obecně  by  se pro  tranzitní  dopravu  měly  jednoznačně  upřednostnit  přeložky  silnic  typu  obchvat  před
přeložkami  silnic  typu  průtah.  Zabezpečení  kvalitnějších  řešení  tranzitní  dopravy  obcemi  obchvaty  a
zklidňováním je jedním z opatření Aktualizované Dopravní politiky CR na léta 2005 – 2013 schválené vládou
20. července 2011 usnesením č. 565 v oblasti hlavních projektů rozvoje silniční a dálniční sítě.

K argumentům uvedeným v námitce  pořizovatel  konstatuje,  že pojem "severní  tangenta",  který  je  použit
v námitce  podatele  je  zavádějící,  protože  to  vypadá,  že se jedná  o rovnocennou  alternativu  k západní
tangentě. Těžiště věci je zcela jinde, především nový ÚP vymisťuje nadřazenou síť silnic I. třídy v maximální
míře mimo stávající obytná území, tj. i mimo obytná území kolem Vrchlického sadů (jižní obchvat, západní
tangenta  atd.),  tj.  vymisťuje největší  dopravní  zátěž  z města do extravilánu.  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  jako  přeložka  I.  třídy  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  2014  identifikována  jako  hodnota  území.  Rekreační  význam a  potenciál  přehrady  Mšeno  je
komplexní a zásadní nejen pro Jablonec nad Nisou, ale i pro jeho široké okolí. Trasa, která je v konceptu ÚP
nakreslena ul. Riegrovou, je městskou komunikací, která by měla plnit funkci městského okruhu (silnice II.
třídy) a jednoznačně by měla mít městský charakter. Jejím smyslem je především unést dopravu lokálního
charakteru.  Zadání  ÚP nespecifikuje,  kudy  přesně  má  městský  okruh  vést,  tj.  jeho  případné  umístění
do Vrchlického sadů není v rozporu se zadáním ÚP a není to ani žádná novinka, protože se jedná o řešení
dlouhodobě připravované a obsažené v dosud platném Územním plánu města Jablonec nad Nisou.

K argumentu dopadu jakékoliv varianty silnice (jakékoliv třídy) vedené ulicí Na Čihadle (významné zvýšení
hluku,  zhoršení  životního  prostředí  v dané  klidné  lokalitě  vilové  zástavby  určené  na bydlení,  narušení
urbanistických hodnotu)  pořizovatel  konstatuje,  že při  výstavbě této městské komunikace by musela 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.  Případné  negativní  dopady  na přírodní  a  životní  prostředí  při  realizaci  a  provozu  významných
dopravních  záměrů  v území  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.

K argumentu  snížení  standardu  bydlení  v nemovitosti  podatelů  a  tržní  hodnoty  pořizovatel  konstatuje
že 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.

K argumentu  omezení  užívání  nemovitosti  v důsledku  varianty  tzv.  dlouhého  tunelu,  jehož  realizace
znemožní příjezd na pozemek a užívání garáží pořizovatel konstatuje, že podrobné stavební řešení nelze
předjímat  a  územní  plán  s touto  podrobností  nepracuje  –  je  věcí  podrobnějších  dokumentací  a  dalších
povolovacích procesů tyto aspekty řešit.
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Pořizovatel předložil problematiku trasování tzv. Severní tangenty na jednání výboru pro územní plánování
dne 9. 11.2 011, 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 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 konstatuje, že se námitce nevyhovuje a v návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou bude prověřen dopravní  koridor  Vrchlického  sady.  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“.

98) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. H. předseda představenstva

Z. L. 2. místopředseda představenstva
za Stavební bytové družstvo Liaz Jablonec nad Nisou

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

Text námitky:

Nesouhlas s návrhem Konceptu územního plánu. Na základě projednání na členské schůzi objektů č.p.4281,
4282, 4283 a 4284 v Jablonci nad Nisou dne 21. 6. 2011 a na základě toho, že většina členů SBD LIAZ
z těchto objektů se připojila k peticím proti Konceptu územního plánu města Jablonce nad Nisou, se SBD
LIAZ jako spoluvlastník těchto objektů připojuje k těmto nesouhlasným stanoviskům.

Toto nesouhlasné stanovisko se týká vedení trasy silnice I/14 v prostoru Srnčího dolu (Západní tangenta),
umístění překladiště komunálního odpadu do Zeleného údolí a rozšíření plochy OS 2.2 do těsné návaznosti
na výše uvedené bytové objekty.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 98 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 98 B se nevyhovuje.

Námitce č. 98 C se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako nesouhlas s návrhem konceptu ÚP, 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemků  a  staveb
dotčených  konceptem  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  –  SBD  Liaz,  prostřednictvím  pana  J.  H.  –  předseda
představenstva a Z. L.  2. místopředseda představenstva, kteří jsou zmocněni za družstvo jednat

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků bytových domů č.p. 4281,  4282, 4283 a 4284
které se nacházejí na pozemcích st.p.č. 5798/2 a 5799/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemků p.č. 442/62 a
442/63  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  s návrhem trasy  Západní  tangenty  jako  přeložky  silnice  I.  třídy  I/14,
s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  v Zeleném údolí  a  s vymezením  ploch  sportu,  doplňujících
sportovní areál Srnčí důl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o dva bytové domy č.p. 4281, 4282,
4283 a 4284,  Puškinova 26, 28, 30, 32 s okolními pozemky, které se nacházejí  v západní části  Žižkova
vrchu, a to ve vzdálenosti cca 40 m od vymezeného koridoru Západní tangenty, 270 m od vymezené plochy
sběrného a separačního dvora a v bezprostřední  blízkosti  od vymezené plochy občanské vybavenosti  –
sport – lokalita OS2.2.

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.

V případě vymezení plochy kategorie OS – plochy občanské vybavenosti – sport a rekreace – lokalita OS2.2
se jedná o prudký svah – okraj kulturního smrkového lesa navazující na zastavěné území místní části Žižkův
vrch.
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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.
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 40 m od nemovitostí
podatelů námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou s odůvodněním, že se připojuje k peticím proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

S ohledem na skutečnost,  že součástí  námitky  nebylo odůvodnění,  ale  pouze odkaz  na existující  petice,
prověřil pořizovatel obsah argumentů předmětných petic.

Veřejnost odůvodňuje svůj nesouhlas zejména:
1) zvýšení hlučnosti a prašnosti v době výstavby silnice i v důsledku provozu na ní,
2) zničení klidové zóny
3) zamezení vstupu do přírodních ploch, včetně zamezení migrace zvěře
4) zvýšení hlučnosti v důsledku vykácení stromů
5) snížení hodnoty nemovitosti

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 dílčím bodům odůvodnění námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) k argumentu zvýšení hlučnosti z vozidel pořizovatel dodává, že se ztotožňuje s názorem podatele
námitky, že umístění silnice cca 40 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  zvýšení  prašnosti  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. 2) 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  se v současné  době
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nacházejí  přírodní  plochy  spolu  se sportovně  rekreačním  areálem.  Trasa  Západní  tangenty  bude  mít
bezesporu  vliv  na své  bezprostřední  okolí,  nicméně  silnice  územím  projde  a  souvislé  rekreační  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. 3) K argumentu zamezení přístupu do přírodních ploch, včetně zamezení migrace zvěře pořizovatel
uvádí  – jak je patrné z hlavního výkresu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, 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 i pro zvěř přes dopravní koridor bude zajištěn.  Nová
odborná studie zabývající se migrací zvěře celorepublikově (Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce,
Anděl  a  kol.,  2010)  zmapovala  dálkové  migrační  koridory  a  žádný  z těchto  koridorů  nekříží  Západní
tangentu. MŽP ČR vyvíjí v tomto směru metodiku, která bude po jejím vydání aplikována na celé území ČR.

Ad. 4) k argumentu zvýšení hlučnosti v důsledku vykácení stromů 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 110kV s využitím již stávajícího
lesního  průseku.  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. 5) k argumentu snížení hodnoty nemovitosti v důsledku trasování západní tangenty daným územím
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.

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  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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 270 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou s odůvodněním, že se připojuje k peticím proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

S ohledem na skutečnost,  že součástí  námitky  nebylo odůvodnění,  ale  pouze odkaz  na existující  petice,
prověřil pořizovatel obsah argumentů předmětných petic.

Veřejnost  odůvodňuje  svůj  nesouhlas  zejména  potencionálním  obtěžováním  ploch  bydlení  zápachem  a
hlukem, zničením klidové zóny a snížením hodnoty nemovitosti.

K uvedené  námitce  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 námitce  o potencionálním  obtěžování  ploch  bydlení  zápachem  a  hlukem,  včetně  zničení
klidové zóny a snížení hodnoty nemovitosti konstatuje, že v daném prostoru jsou převážně stávající plochy
lesní,  proto  vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat  v minimálním
rozsahu,  dále  pořizovatel  dodává,  že 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 předmětné  nemovitosti  by  měly  být  případnými  negativními  vlivy  dvora  ovlivněna
minimálně.  Zároveň  bude  případný  negativní  vliv  minimalizován  provozem  dvora  v objektech,  nikoliv
na volném  prostranství.  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 byla 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

C) plochy sportu OS2.2, doplňující sportovní areál Srnčí důl.

Z textu podání pořizovatel zjistil, že požadavek na vypuštění plochy kategorie občanská vybavenost – sport
a rekreace je uplatněn na části pozemků p.č. 442/69, 442/70 a 442/30 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že na předmětných částech pozemků je
vymezena plocha kategorie OS – plochy občanské vybavenosti – sport a rekreace – zastavitelné lokalita
OS2.2. Jedná se o přírodní západní svah se vzrostlým lesem – plochy PUPFL. Proti vymezení předmětné
plochy v těsné blízkosti nemovitosti uplatnil vlastník pozemku svoji námitku bez odůvodnění.

Pořizovatel k dané problematice konstatuje, že daná plocha byla v rámci konceptu ÚP vymezena v souladu
se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, a to jako doplnění sportovně rekreačních aktivit stávajícího
areálu Srnčí Důl (plocha rekreačního lyžování v zimních měsících). V rámci veřejného projednání konceptu
ÚP Jablonec  nad  Nisou  uplatnily  k vymezení  zastavitelné  plochy  OS2.2  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. Příslušný orgán k posouzení vlivů na ŽP se ztotožnil se stanovisky dotčených orgánů.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgán  bylo
domluveno,  že lokalita  OS2.2 bude z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vypuštěna.  Na základě požadavku
Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města uspořádal pořizovatel opakované dohodovací jednání
dne  5.  12.  2011,  ve kterém  pořizovatel  předložil  požadavek  na zachování  vymezených  sportovně
rekreačních  ploch  v Srnčím  dole,  a  to  ve variantách.  V případě  lokality  OS2.2  trvaly  dotčené  orgány
na vypuštění lokality z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

O dané problematice diskutoval Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 23. 11. 2011 a
doporučil zastupitelstvu města z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vypustit plochu občanské vybavenosti  –
sport a rekreace pod označením OS2.2 (usnesení č. 1.16/2011). V tomto duchu byly formulovány Pokyny
pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny Zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.
V rozsahu pokynů byl  návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven a  předmětná plocha vyla  transformována
do ploch nezastavitelných kategorie LP – plochy lesní.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil obsah podané námitky a rozhodl se námitce vyhovět,
své rozhodnutí současně opírá o výrazný zásah do významného krajinného prvku – les, který je chráněn
ze zákona.

99) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H., ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou

Podání doručené písemně dne 21. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako vlastník  pozemků č.  612/8  ,  612/2 a  612/7  vše k.ú Proseč nad Nisou,  obec Jablonec nad Nisou,
uplatňujeme  námitku  ke konceptu  územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou.  Námitka  je  směřována
k úpravě a přehodnocení hlavního výkresu a příslušné textové části pro plochy „OS2" a „LP" území Horní
Proseč, tenisový areál ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění námitky:

Ačkoli hlavní výkres i textová část konceptu územního plánu řeší pozemky č. 612/8, 612/2, 612/7 vše k.ú
Proseč nad Nisou, jako „LP" , jsou tyto již dlouhodobě užívány jako součást oploceného sportovního areálu
ČLTK.  Všechny  výše  uváděné  pozemky  jsou  dokonce  zatíženy  i stavbami  evidovanými  katastrem
nemovitostí (občanská vybavenost s přístupovými komunikacemi).

Z pozice vlastníka pozemků proto navrhujeme upravit koncept územního plánu tak, aby byly sceleny plochy
„OS2" včetně výše uvedených pozemků. Tímto dojde k napravení chybného zanesení již existujících staveb
a logickému ohraničení již existujícího sportovního areálu.

Návrh k projednání námitky:

Upravit plochy „OS2" v území Horní Proseč přičleněním pozemků p.č. 612/2, 612/7 a 612/8 vše k.ú Proseč
nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou .
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Návrh rozhodnutí: Námitce č. 99 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou  –  ČLTK Bižuterie  Jablonec  nad  Nisou  prostřednictvím  pana  M.  H.  (předseda  klubu  a  statutární
zástupce ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou).

Požadavek na scelení areálu a vymezení zastavitelných ploch kategorie OS – plochy občanského vybavení
– sport rekreace je uplatněn na soubor pozemků st. p.č. 612/8 a p.č. 612/2 , 612/7 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřili  stav v území a zjistili,  že v případě pozemku st.p.č.  612/8 v k.ú.
Proseč nad Nisou se jedná o objekt stávající kryté tenisové haly.

Pozemek p.č. 612/2 v k.ú. Proseč nad Nisou představuje přírodní plochy uvnitř tenisového areálu a pozemek
p.č.  612/7  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  je  pozemkem  PUPFL s neudržovanými  dřevinami  mimo  oplocení
tenisového areálu.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly pozemky st. p.č. 612/8, p.č. 612/7 a jižní
cíp pozemku p.č. 612/2 v k.ú. Proseč nad Nisou vymezeny jako nezastavitelná plocha kategorie LP – plochy
lesní  a  střední  a  severní  část  pozemku  p.č.  612/2  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  jako  plocha  stabilizovaná
kategorie OS – plochy občanského vybavení  – sport  a  rekreace.  Proti  vymezení  ploch v nezastavitelné
kategorii LP – plochy lesní uplatnil vlastník pozemku v rámci veřejného projednání konceptu řešení námitku
s tím, že tyto pozemky jsou již dlouhodobě užívány jako součást oploceného sportovního areálu ČLTK.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem vyhodnotil  obsah  podané  námitky  ke konceptu  ÚP a  rozhodl
se námitce  vyhovět  tím,  že bude zachována kontinuita  s platným územním plánem města Jablonec nad
Nisou. V tomto smyslu byly formulovány pokyny pro zpracování návrhu, které byly schváleny v zastupitelstvu
města dne 26. 1. 2012. V jejich smyslu byl návrh upraven tak, že pozemky p.č. 612/2 a st.p.č.612/8 v k.ú.
Proseč nad Nisou byly vymezeny jako stabilizované území kategorie OS – plochy občanského vybavení –
sport  a rekreace. Nad rámec pokynů bylo v dalším stupni  pořizování prověřeno vymezení pozemku p.č.
612/7 v k.ú. Proseč nad Nisou v téže kategorii jako nová zastavitelná lokalita OS2.21.

S navrženým řešením nesouhlasil v rámci společného jednání o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou příslušný
dotčený orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou, který ve svém stanovisku č.j. 89352/2012
ze dne 3. 12. 2012. Požadavek na zachování nezastavitelné plochy argumentoval existencí vzrostlé zeleně
v dané  lokalitě,  která  plní  přirozenou  izolační  funkci  mezi  sportovními  plochami  a  bytovou  výstavbou.
Na dohodovacím jednání, které uspořádal pořizovatel dne 5. 2. 2013 bylo dohodnuto, že se jedná o lokalitu
II. řádu, která bude dohodnuta s příslušným dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny.

Pořizovatel  dodává,  že před  úpravou  návrhu  pro  veřejné  projednání  bylo  vymezení  zastavitelné  plochy
OS2.21 konzultováno s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny MM Jablonec nad Nisou. Tento orgán
potvrdil e – mailovou korespondencí ze dne 26. 3. 2014, že na svém stanovisku trvá. V tomto duchu upravil
pořizovatel Instrukce k úpravě návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje částečně, a to
tak,  že se vyhovuje  námitce  zařazením  pozemků  st.p.č.  612/8  a  p.č.  612/2  v k.ú.  Proseč  nad  Niso
do stabilizovaných  ploch  zastavěného  území  kategorie  OS2  –  občanské  vybavení  –  sport  a  rekreace.
Nevyhovuje se požadavku na vymezení zastavitelné plochy kategorie OS2 – občanské vybavení – sport a
rekreace na pozemku p.č. 612/7 v k.ú. Proseč nad Nisou, neboť požadavek na vymezení ucelené lokality pro
sportovní  aktivity  byl  prověřen  v rámci  jedné  z etap  pořizování  ÚP Jablonec  nad  Nisou  s tím,  že nebyl
ze strany příslušného dotčeného orgánu ochrany přírody akceptován. Pořizovatel místním šetřením zjistil,
že předmětný pozemek se nenachází pod jedním oplocením sportovního areálu ČLTK Bižuterie, je porostlý
vzrostlou zelení a jedná se o plochu kategorie PUPFL. Předmětná část námitky (vymezení pozemku p.č.
612/7 v k.ú. Proseč nad Nisou) je navíc uplatněna vůči neměněné části územního plánu, neboť ÚP Jablonec
nad Nisou na možném využití  pozemku podatele námitky nic  nezměnil  a  vlastník není  krácen na svých
právech. Pozemek p.č. 612/7 v k.ú. Proseč nad Nisou je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou ponechán jako
nezastavitelná plocha  kategorie LP – plochy lesní.

100) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé K.

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

Text námitky:

Coby vlastníci garáží na st.p.č. 3353 a 3352 a spoluvlastníci pozemku p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou
nesouhlasíme s řešením konceptu UP Jablonec n. N., který toto území řeší jako veřejně prospěšnou stavbu
pod označením VK 29 a parkovací nadzemní dům.
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Odůvodnění námitky:

Bydlíme v ul. Vodní 18 a garáže máme v krátké docházkové vzdálenosti, která je s ohledem na každodenní
využívám pro nás nezbytná.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 100 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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemků st.p.č. 3353 a 3352 v k.ú. Jablonec nad
Nisou a stavby s právem k užívání pozemku p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou dotčených konceptem ÚP
Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas podatele námitky s likvidací stávajících garáží v ulici Vodní a U Nisy souvisí s vymezením veřejně
prospěšné stavby VK29 a parkovacího nadzemního domu v ulici Vodní a vztahuje se k pozemkům st. p.č.
3352, 3353 a p.č. 744/1 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 tomuto řešení uplatnili podatelé svoji námitku
s tím,  že  bydlí  v ul.  Vodní  18  a  garáže  mají  v krátké  docházkové  vzdálenosti,  která  je  s ohledem
na každodenní využívám pro ně nezbytná.

Pořizovatel posoudil námitku a konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu
řešení  navrhovaly  jednak  plochu  pro  výstavbu  vícepodlažních  halových  garáží  v ul.  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 ul. Vodní a napojením na ul. 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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

101) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H.

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

Text námitky:

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:
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Odůvodnění námitky:
▪ hlučnost
▪ zápach z překladiště
▪ snížení bezpečnosti
▪ snížení hodnoty nemovitostí
▪ znečištění vzduchu projíždějícími vozidly

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 101 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 101 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 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 námitku, jelikož ho uplatnil  spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou. Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou
byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2824, Panenská 36, který
se nachází na pozemku st. p.č.  2715 a pozemků p.č.  565/15, 565/17 a st.p.č.  5662 v k.ú. Jablonec nad
Nisou  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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 180 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 320 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.

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 180 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) hlučnost
2) snížení bezpečnosti
3) snížení hodnoty nemovitostí
4) znečištění vzduchu projíždějícími vozidly

K argumentům podatele námitky 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.
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K dílčím bodům odůvodnění námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) k argumentu zvýšení hlučnosti z vozidel k argumentu zvýšení hlučnosti a emisí z vozidel pořizovatel
dodává, že se ztotožňuje s názorem podatele námitky, že umístění silnice cca 180 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. 2) k argumentu snížení bezpečnosti pořizovatel konstatuje, že není patrné o jakou oblast bezpečnosti
se podateli námitky jedná.

Ad. 3) k argumentu snížení hodnoty nemovitosti v důsledku trasování západní tangenty daným územím
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. 4) k argumentu znečištění  vzduchu projíždějícími  vozidly  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.

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  námitku
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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 320 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které požadavek na vypuštění  sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti,
zápachu z překladiště a snížením hodnoty nemovitostí.

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 námitce o potencionálním znečištění  ovzduší  (hluk,  zápach a  snížení  hodnoty  nemovitosti)
konstatuje, že v daném prostoru jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení
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v uvedených nemovitostech lze předpokládat v minimálním rozsahu,  dále pořizovatel dodává, že 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.  Vlivy  koncepce  na udržitelný
rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace – vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj
území (Ekobau, 07/2011). Pořizovatel konstatuje, že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy
v rámci projednávacího procesu byla 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. 1.2 012 – v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

102) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: E. Z.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 4033 nacházejícího se na parcele st.p.č. 5305 a pozemku p.č.
576/18 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu č.p. 2826. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu

s ustanovením § 52  odst.  2  zákona č.  183/2006 Sb.  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky proti  výše uvedenému konceptu návrhu územního plánu a změně územního
plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ snížení kultury bydlení
▪ znehodnocení mého pozemku a stavby
▪ poškození ŽP a přírody

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 102 A se vyhovuje částečně

Námitce č. 102 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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  konceptem ÚP Jablonec  nad  Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  4033,  Panenská  68,  který
se nachází na pozemku st.  p.č. 5305 a pozemku p.č. 576/18 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 40 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 260 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.

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 40 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) snížením kultury bydlení
2) znehodnocením pozemku a stavby
3) poškozením životního prostředí a přírody

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) k argumentu  snížení  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 ul.  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 konstatuje, 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

468 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

–  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 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.

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  námitku
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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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
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– 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 260 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které požadavek na vypuštění  sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti,
zápachu z překladiště a snížením hodnoty nemovitostí.

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 námitce o potencionálním znečištění  ovzduší  (hluk,  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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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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103) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. K.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 2826 nacházejícího se na parcele st.p.č. 2716 a pozemku p.č.
571/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu č.p. 4033.Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:
1) hlukem,
2) zhoršením ovzduší,
3) snížením cen nemovitostí.
4) narušením klidu lesní zvěře kvůli rámusu při provozu skládky.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 103 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 103 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2826, Panenská 31, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2716 a pozemku p.č.  571/1 v k.ú.  Jablonec nad Nisou 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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 128 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 250 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.

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 128 m od nemovitostí
podatele námitky.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) hlukem,
2) zhoršením ovzduší,
3) snížením cen nemovitostí.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) k argumentu zvýšení hlučnosti z vozidel pořizovatel dodává, že se ztotožňuje s názorem podatele
námitky, že umístění silnice cca 128 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. 2) k argumentu  zhoršení  ovzduší  z 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 hodnoty nemovitosti 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  hodnoty  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.

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  námitku
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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 250 m. Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání
konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora
odůvodňuje  hlukem,  zhoršením ovzduší,  snížením  cen  nemovitostí  a  narušením klidu  lesní  zvěře  kvůli
rámusu při provozu skládky.

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.

SAUL s.r.o 473



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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 námitce  o potencionálním znečištění  ovzduší  (hluk,  zápach,  snížení  hodnoty  nemovitosti  a
rušení zvěře) 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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

104) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. Z. – předseda TJ Liaz Jablonec nad Nisou

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

Text námitky:

Nesouhlas  s vymezením dopravních  ploch  –  západní  tangenty  –  přes  sportovní  areál  v Srnčím dole  a
žádáme o vedení západní tangenty mimo sportovní areál Srnčí důl.

Odůvodnění námitky:

Sportovní a rekreační  areál  je  výjimečné zařízení známé nejen v České republice. Celá generace atletů
se podílela na jeho vzniku a byla by nesmírná škoda, kdyby došlo k jeho znehodnocení.  Jeho přednosti
oceňují nejen sportovci naši republiky, ale pořádají zde výcvikové tábory borci světové úrovně ze Slovenska,
Ruska, Německa, Moldávie, Lotyšska, Tunisu, Anglie a další. Jedná se především o kladiváře. Kladivářský
sektor  je  rovněž  nedílnou  součástí  stadionu  Střelnice,  neboť  kladivo  je  ve všech  atletických  soutěžích
vypisováno z bezpečnostních důvodů mimo hlavní stadion.

Jablonecký měsíčník  VII VIIÍ/2011  ve své  příloze  k územnímu plánu  zcela  mylně  informoval  veřejnost  a
zřejmě i projektanty  a  odborné posuzovatele  /  ve 3  příspěvcích  ze 4  /,  že tangenta  neprochází  areálem
Srnčího dolu. Jablonecký zpravodaj dokonce vyhlásil  soutěž, kde za odpověď B/  západní tangenta areál
Srnčí důl neporuší a mine, vylosovat 5 osob a poslat je do Štrasburku/ vyhraje kdo neuhodne /.. Foto Jiřího
Jiroutka v čele této přílohy právě ukazuje tu část areálu, která bude tangentou oddělena.

Skutečnost: Celková výměra areálu je 86837 m

Z toho:  Horní  část  kudy  přichází  do areálu  90%  návštěvníků  a  sportovců  je  24839 m  a  dolní  Část
za tangentou 58798 m.
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Funkčně jsou oba tyto sektory propojeny. Odděleny jsou pouze lesní cestou pro přepravu dřeva. Proluka
mezi  sportovišti  na oštěp a kladivo je pouze 25 m a bez likvidace těchto sportovišť nelze v plánovaném
koridoru stavbu silnice provést

V horní části areálu je největší rekreační plocha / viz obrázek J. Jiroutka /, sportovní sektory kladiva, disku a
koule, 2 kurty, šatny a sklady.

V dolní části pak oštěpařský sektor, dálka, běžecký okruh 1 lan, 2x baseball a 3 menší travnaté plochy pro
rekreaci a sport.

Pravidelnými  uživateli  jsou  sportovci  TJ  LIAZ,  sportovního  gymnázia,  sportovní  tříd,  studenti  gymnázia
U Balvanu a nepravidelně žáci dalších škol a sportovci jabloneckých oddílů. Areál je využíván policií, hasiči,
pro podnikové akce a akce různých spolků. Z veřejnosti především pro maminky s kočárky, mateřské školky,
pejskaře a rekr. běžce /v zimě běžkaře/.

Předpokládáme, že i pro zařízení tohoto typu existují normy, které umožní nejen provoz, ale přímo existenci
areálu. Plánovaný provoz 7000 aut denně znamená nejen hluk, ale zamoření celého údolí výfukovými plyny /
zvláště při převažujícím západním proudění /. Záp. tangenta má odvést vozidla z průmyslové zóny u LIAZu
kde mají vzniknout další prům. zařízení / RSD /. ALE: Po ukončení silnice „Kunratická „každý rozumný řidič
TIR nebo nákl. vozidla. pohodlně sjede za pár minut na dálnici  do Liberce a nebude šplhat do vrchu pod
Střelnici. V zimě je dolina zasypaná sněhem a budou zapotřebí tuny soli což opět neprospěje živ. prostředí
v Srnčím dole.

TJ LIAZ se dohodla s městem Jabloncem na odprodeji  části  areálu za účelem zlepšení  služeb občanům
města / zkvalitnění současných ploch, výstavba dalších sport. a rekreačních zařízení, výstavba sociálního
zařízení, parkoviště a pod./. Žádné pozemky nejsou prodávány pro jiné účely než sportovní a rekreační.

Návrh rozhodnutí: Námitka č. 104 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku proti konceptu ÚP 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a staveb – TJ
Liaz, Jablonec nad Nisou, o.s., dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou, a to prostřednictvím pana A.
Z. – předseda TJ.

Nesouhlas  s vymezením dopravních  ploch  –  západní  tangenty  –  přes  sportovní  areál  v Srnčím dole  je
uplatněn k pozemkům Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas vlastníka pozemků st. p.č. 4975, 4976,
4977, 423/25, 423/27, 424/1, 2330/13 a 429/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil,  že stávajícím areálem je vedena trasa tzv.
Západní tangenty – silnice I/14 ve vymezeném koridoru, který představuje zastavitelnou plochu kategorie DS
– plochy dopravní infrastruktury – silniční – zastavitelná lokalita DS.2. Proti tomuto řešení uplatnil podatel
svoji námitku, kterou argumentoval výjimečností areálu v mezinárodním měřítku, likvidací funkčních ploch
sportovišť využívaných jak sportovci, studenty, hasiči a veřejností. Dále poukazuje na zvýšení hladiny hluku
a hluku a emisí z dopravy.

K dané problematice pořizovatel  konstatuj,  že řešení  průchodu tzv. Západní  tangenty stávajícím areálem
bylo prověřeno v rámci zpracovaných variant studií „Možnosti úprav a rozvoje areálu Srnčí důl ve vztahu
k Západní tangentě". Před započetím prací na zpracování předmětných studií byla za strany pořizovatele a
zpracovatele ÚP Jablonec nad Nisou nejprve hledána možnost pro nové umístění ploch pro hody a vrhy, a to
z prostorových a bezpečnostních důvodů.

Jednání probíhala v součinnosti se zástupci podatele námitky a byla nalezena nová lokalita pro umístění
těchto disciplín v areálu Střelnice. Byla zpracována technická studie „Střelnice – sektory pro vrh a hody“.
Nýdrle  –  projektová  kancelář,  09/2012).  Poté  se hledal  nový  stavební  program  pro  revitalizaci  ploch
stávajícího areálu Srnčí důl ve vazbě na trasu západní tangenty a vznikly dvě varianty využití daného území
– viz. studie „Možnosti úprav a rozvoje areálu Srnčí důl ve vztahu k Západní tangentě" (SAUL, 06/2013).

K argumentu zvýšení hlučnosti a emisí z vozidel pořizovatel dodává, že se ztotožňuje s názorem podatele
námitky,  že umístění  silnice  v sousedství  se sportovně  rekreačním  areálem  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  příslušných  zařízení  a  staveb  ve stabilizovaných  plochách.  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 a současně eliminovat narušení stávajícího sportovně rekreačního areálu
Srnčí důl. 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.
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Problematika trasy Západní tangenty 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  námitku
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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.

105) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky:

R. N.
E. N. ml. s rodinou
E. N. st.
S. N.

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

Text námitky:

Podávám tímto připomínku proti výstavbě silnice I. třídy přes katastrální území Nová Ves nad Nisou.

Odůvodnění námitky:

Pokud se tato stavba uskuteční, povede to k znehodnocení území, které je pro turisty zajímavou lokalitou a
slouží též k rekreaci občanů města Jablonec nad Nisou.

Dojde k ohrožení vodních zdrojů v Nové Vsi nad Nisou, na kterých je většina obyvatel závislá (není vodovod,
lidé mají studny).

Jsme vlastníky pozemků a nemovitostí, kteří budou pravděpodobně výstavbou dotčeny a znehodnoceny a
proto žádáme nulovou variantu řešení silnice 1. třídy jelikož jsme přesvědčeni, že pro potřeby cestovního
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ruchu stačí silnice I/10 Turnov – Železný Brod – Tanvald a I/14 Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald
(přes Lučany).

Jelikož zamýšlená silnice by byla v podstatě jen obchvatem Jablonce nad Nisou, je nestoudné vyhazovat
peníze daňových poplatníků na takovéto nesmysly bez ohledu na zájmy většiny.

Návrh rozhodnutí: Námitce č.105 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé námitky – R. N., Nová Ves nad Nisou 570, 468 27 Nová ves nad Nisou a E. N. ml., Nová Ves nad
Nisou 570, 468 27 Nová ves nad Nisou jsou spoluvlastníky pozemků p.č.1694 a st.p.č. 1695 v k.ú. Nová Ves
nad  Nisou  a  označili  své  podání  jako  připomínku.  Pořizovatel  uvádí,  že podání  bylo  učiněno  v rámci
veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, kdy zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním  řádu  –  stavební  zákon  stanoví,  že vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně
prospěšných staveb,  veřejně prospěšných opatření  a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti  mohou
uplatnit své námitky. Každý může uplatnit své připomínky. Pořizovatel vyhodnotil podání jako námitku, jelikož
ji  uplatnili  spoluvlastníci  pozemků dotčených konceptem řešení  ÚP Jablonec nad Nisou,  a  to ve smyslu
kontinuity trasy silnice I. třídy přes správní území města Jablonec nad Nisou a obce Nová Ves.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem prověřil  stav v území a shledal,  že se jedná o pozemky
ve spoluvlastnictví  podatelů  v zastavěném  území  obce  s rozptýlenou  zástavbou  na severním  svahu
Černostudničního hřebene, nacházející se cca cca 270 m od uvažované přeložky silnice I. třídy Jablonec
nad Nisou – Smržovka –Tanvald, jejíž součástí je i tzv. Jižní obchvat města Jablonec nad Nisou. Nemovitosti
ve spoluvlastnictví podatelů námitky slouží k rekreačním účelům.

Námitka se týká nesouhlasu podatelů s výstavbou silnice I. třídy přes katastrální území Nové Vsi nad Nisou.
Podatelé argumentují znehodnocením území, které slouží ke sportovně rekreačním účelům, znehodnocením
stávajících vodních zdrojů. Požadují realizaci nulové varianty. Jsou přesvědčeni o dostatečnosti stávajících
dopravních kapacit silnic I/10 Turnov – Tanvald a I/14 Jablonec nad Nisou – Tanvald.

K výše citovaným argumentům pořizovatel konstatuje, že v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje
(dále jen ZÚR LK) je navržen koridor D07 silnice I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald.
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 .

Nesouhlas se záměrem koridoru D07 vyjadřovaný prostřednictvím námitek, petic a občanských sdružení je
zcela logicky opírán o ochranu přírody a krajiny, včetně dopadu na kvality bydlení. Na druhou stranu je třeba
zvážit  veřejný  zájem kvalitní  dopravní  sítě  silnic  I.  třídy,  které  slouží  zejména pro  dálkovou  dopravu  a
odvedení  této,  již  nyní  v území existující,  dálkové dopravy z center  měst.  Vzhledem k velké koncentraci
obyvatel v centrech měst a obcí je zátěži (hlukové, emisní apod.), vyplývající z dopravy, vystaveno velké
množství obyvatel. Území, kterým stávající silnice I/14 prochází, je v podstatě souvislé zastavěné území.
Proto  nelze  dopravu  v daném území  řešit  dílčím  obchvatem,  ale  je  navržena  zcela  nová  komunikace.
Včasná územní ochrana pro tento záměr současně umožní v budoucnu realizaci záměru s menšími dopady
na obyvatelstvo, na životní prostředí i ekonomiku.

K argumentu znehodnocení  stávajících vodních zdrojů  vlivem stavby nové silnice pořizovatel  konstatuje,
že tato problematika bude řešena v rámci posouzení vlivu navržené přeložky stavby silnice I. třídy na životní
prostředí v rámci procesu EIA, který vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení trasy s nejmenším vlivem
na životní  prostředí,  popř.  stanoví,  zda  vůbec  bude  tato  trasa  realizována.  Ekologické,  ekonomické  a
společenské  důsledky  navrhované  stavby  budou  dále  prověřovány  v dalších  fázích  projektové přípravy.
Do doby aktuální potřeby realizace stavby je  však třeba zajistit  dlouhodobou ochranu území vymezením
koridoru,  aby  se vyloučením  další  nové  zástavby  minimalizovaly  budoucí  dopady  dopravní  stavby
na obyvatelstvo, životní prostředí i ekonomiku záměru.

K požadavku  uplatnění  nulové  varianty  pořizovatel  dodává,  že z hlediska  koncepce  dopravy  je  k vedení
dálnic a silnic I. třídy příslušným orgánem státní správy Ministerstvo dopravy, které tento záměr zahrnulo
do Kategorizace dálnic a silnic I.  třídy do roku 2040. V případě, že Ministerstvo dopravy vyhodnotí  návrh
koridoru silnice I. třídy z Jablonce nad Nisou přes Smržovku do Tanvaldu jako nadbytečný a přikloní se k tzv.
nulové  variantě,  bude  tato  skutečnost  jako  údaj  o území  poskytnuta  do Územně  analytických  podkladů
Libereckého kraje a koridor následně vypuštěn v aktualizaci ZÚR LK.

Pořizovatel dále upřesňuje, že problematika tzv. jižního obchvatu města Jablonce nad Nisou jako součásti
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trasy silnice I. třídy 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 námitku 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 a nadřazené
územně plánovací dokumentace ZUR LK. 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.

Vedení  dopravního  koridoru  vychází  z republikové  koncepce  Ministerstva  dopravy  ČR  a  je  zakotveno
v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 čl. 75 zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Krkonoše –
Jizerské  hory.  Zapracováním  koridoru  do konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  je  sledován  soulad
s pořizovanými  zásadami  územního rozvoje Libereckého kraje,  které  budou s největší  pravděpodobností
schváleny a vydány dříve než bude moci být schválen a vydán ÚP Jablonec nad Nisou.

106) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky:

Občanské sdružení „Za klidnou Novou Ves"
V. F.

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

Text námitky:

My, občanské sdružení,. Za klidnou Novou Ves" podáváme opět námitku (připomínku), stejně jako v roce
2004, proti výstavbě silnice I/10, I/14, případně I/65 přes katastrální území Nové Vsi nad Nisou.

Odůvodnění námitky:
Jsme přesvědčeni, že tato silnice znehodnotí životní prostředí v obci, podstatně zhorší podmínky pro bydlení
i rekreaci. Nová Ves nad Nisou je známa především jako rekreační a turistická oblast, kam se jezdí rekreovat
i občané Jablonce a Liberce. Výstavbou silnice by turistický ruch ustal.

Všechny  zainteresované  úřady  se odvolávají  na to,  že výstavba  silnice  byla  již  před  lety  schválena
v územním plánu obce. Jak to, že se někomu hodí rozhodnutí, které bylo učiněno za bývalého režimu kvůli
přesunu  vojsk  Varšavské  smlouvy  do Polska?  Varšavská  smlouva  zanikla,  ale  rozhodnutí  (byť  špatné)
zůstává  dále  jako  strašák  pro  lidi,  které  děsí  pouhé  pomyšlení  na to,  jaký  krutý  zásah  do přírody  a
do životních podmínek občanu by měl být  realizován. Je možné,  aby za chybné rozhodnutí  minulých let
platila současná i budoucí generace??? Nejsme proti výstavbě silnic, ale provádějme výstavbu tam, kde to
má smysl, a ne tam, kde silnice již jsou. Nerozhazujme peníze daňových poplatníků a využijme je raději
na opravy stávajících silnic (např. kritická situace na Dl).
Je nám známo, že zastupitelé obce Nová Ves nad Nisou již několikrát vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou
silnice 1. třídy přes katastrální území Nové Vsi nad Nisou a v tomto je plně podporujeme.
Apelujeme na Vás, kteří budete rozhodovat o osudu krajiny a lidí, jenž ji mají rádi. Zvažte svá rozhodnutí a
přihlížejte také k tomu, co si přejí občané této země a ne jen k tomu, co si přejí stavební firmy a úředníci,
kteří tuto krajinu ani neviděli.
Navrhujeme, aby v trase Jablonec nad Nisou – Smržovka přes Novou Ves nad Nisou byla uplatněna nulová
varianta řešení u silnice 1. třídy.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 106 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel – Občanské sdružení „Za klidnou Novou Ves", označil své podání jako námitku (připomínku) proti
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou. 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  je  námitkou,  jelikož  jej  uplatnilo  OS „Za klidnou  Novou  Ves“,  které  bylo  dle  stanov  sdružení
založeno za účelem chránit přírodu, krajinu a životního prostředí, zejména v obci Nová Ves nad Nisou a jejím
okolí, a bránit devastaci krajiny a obce před neuváženými zásahy do nich.

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  „Za klidnou  Novou  Ves"  a  své  postoje

478 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

zdůvodňuje zejména znehodnocením životního prostředí v obci a okolí,  zhoršením podmínek pro bydlení
i rekreaci.  Občanské sdružení se domnívá, že výstavbu silnice prosazuje především město Jablonec nad
Nisou, které si chce vyřešit nepříznivou dopravní situaci, a to na úkor sousední obce. Občanské sdružení
požaduje uplatnění nulové varianty řešení.

K těmto argumentům pořizovatel konstatuje, že v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen
ZÚR LK) je navržen koridor D07 silnice I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald. 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  tedy  není  pouze
vyřešení dopravní situace města Jablonec nad Nisou, ale celková dopravní obslužnost. Z hlediska koncepce
dopravy v ČR j k dálnicím a silnicím I. třídy příslušným orgánem státní správy Ministerstvo dopravy, které
tento záměr zahrnulo do koncepčního dokumentu Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 20140.

Nesouhlas se záměrem koridoru D07 vyjadřovaný prostřednictvím námitek, petic a občanských sdružení je
zcela logicky opírán o ochranu přírody a krajiny, včetně dopadu na kvality bydlení. Na druhou stranu je třeba
zvážit  veřejný  zájem kvalitní  dopravní  sítě  silnic  I.  třídy,  které  slouží  zejména pro  dálkovou  dopravu  a
odvedení  této,  již  nyní  v území existující,  dálkové dopravy z center  měst.  Vzhledem k velké koncentraci
obyvatel v centrech měst a obcí je zátěži (hlukové, emisní apod.), vyplývající z dopravy, vystaveno velké
množství obyvatel. Území, kterým stávající silnice I/14 prochází, je v podstatě souvislé zastavěné území.
Proto  nelze  dopravu  v daném území  řešit  dílčím  obchvatem,  ale  je  navržena  zcela  nová  komunikace.
Včasná územní ochrana pro tento záměr současně umožní v budoucnu realizaci záměru s menšími dopady
na obyvatelstvo, na životní prostředí i ekonomiku.

K požadavku  uplatnění  nulové  varianty  pořizovatel  dodává,  že z hlediska  koncepce  dopravy  je  k vedení
dálnic a silnic I. třídy příslušným orgánem státní správy Ministerstvo dopravy, které tento záměr zahrnulo
do Kategorizace dálnic a silnic I.  třídy do roku 2040. V případě, že Ministerstvo dopravy vyhodnotí  návrh
koridoru silnice I. třídy z Jablonce nad Nisou přes Smržovku do Tanvaldu jako nadbytečný a přikloní se k tzv.
nulové  variantě,  bude  tato  skutečnost  jako  údaj  o území  poskytnuta  do Územně  analytických  podkladů
Libereckého kraje a koridor následně vypuštěn v aktualizaci ZÚR LK.

Pořizovatel dále dodává, že problematika tzv. jižního obchvatu města Jablonce nad Nisou jako součásti trasy
silnice I. třídy 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 námitku 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 a nadřazené
územně plánovací dokumentace ZUR LK. 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.

107) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky:

R. K.
H. K.

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

Text námitky:

Jako vlastníci rodinného domu čp. 4869, nacházejícího se na parcele st.p.č. 1422/4 a pozemku p.č. 1422/2
v k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou podáváme námitku proti  konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou. Uvedené pozemky a rodinný dům využíváme k trvalému bydlení.

Dle konceptu nového územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít  k rozšíření  a narovnání ulice
Horní v oblasti Horní Proseče v souvislosti s plánovanou změnou polí a luk na stavební parcely.

S touto úpravou silnice zásadně nesouhlasíme z následujících důvodů:

Odůvodnění námitky:
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Existují  dvě  silnice  spojující  Jablonec  n.  N.  a  Liberec  (první  přes  Kunratice  a  druhá  přes  Vratislavice).
Účelnější nám připadá investovat do rozvoje těchto dvou tahů a nikoli budovat třetí spojnici v oblasti klidové
zóny. Ta by se totiž stala nejkratší trasou z Jablonce n. N. do Liberce, což by vedlo k zintenzivnění provozu,
ke zvýšení hlučnosti nad hygienické normy s problematickým řešením odhlučnění, ke zvýšení koncentrací
prachu a zplodin z automobilového provozu a v neposlední  řadě také ke snížení  hodnoty a atraktivnosti
nemovitostí, které zde lidé vlastní.

Žádáme,  aby  ulice  Horní  sloužila  jako  místní  komunikace  i nadále  především  rezidentům  a  majitelům
nemovitostí  v Horní  Proseči,  aby  zde  byl  zakázán  vjezd  vozidel  nad  3,5  tuny,  aby  zde byly  využívány
zpomalovací  prvky  (retardéry,  snížená  maximální  povolená  rychlost),  aby  Horní  Proseč  byla  i nadále
klidovou zónou s vesnickým charakterem bydlení.

Dosavadní  obslužnost  veřejnou dopravou  považujeme za dostatečnou,  vzhledem ke snadné  dostupnosti
autobusu a tramvaje.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 107 se vyhovuje částečně.

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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  podatele  námitky  s navrženými  úpravami  ulice  Horní, které  dle  podatele  spočívají
v rozšíření a narovnání ulice Horní v oblasti Horní Proseče.

Pořizovatel  zjistil,  že se jedná se o stabilizované plochy zastavěného území v západní části  Proseče nad
Nisou, které jsou dopravně napojeny na ulici Horní.

Pořizovatel dále prověřil koncept ÚP a shledal, že na stávající místní obslužné komunikaci – ul. Horní je
vymezena veřejně  prospěšná stavba s označením VP.1 pro  rozšíření  profilu  veřejného prostranství  v ul.
Horní na min. šířku 12 m, a to v souvislosti s navrženým rozvojem ploch pro bydlení v oblasti Proseč nad
Nisou. V západní části Proseče nad Nisou je navíc vymezena plocha kategorie VK – veřejná prostranství –
komunikace (lokalita VK.26), která zajistí propojení z předmětné části Proseče nad Nisou do ulice V Pekle.
Proti  tomuto  řešení  uplatnili  podatelé  svoji  námitku,  kterou  argumentují  dostatečností  počtu  a  kapacit
stávajících komunikací  v daném území a přednostním použitím zpomalovacích prvků (retardéry,  snížená
maximální  povolená  rychlost)  před  rozšiřováním,  napřimováním,  či  budováním  nových  obslužných
komunikací.

K argumentům  podatelů  námitky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezená  veřejně  prospěšná  stavba
s označením VP.1 je určena pro rozšíření stávajícího profilu veřejného prostranství v ul. Horní na min. šířku
12 m, a to v souvislosti  s navrženým rozvojem ploch pro bydlení v oblasti  Proseč nad Nisou. V žádném
případě se nejedná o napřimování stávající trasy, či budování silnice v nové stopě. Komunikace by si měla
zachovat  svůj  charakter  směřující  k obsluze daného území  bez  ambice  zajištění  tranzitní  dopravy  mezi
městy Jablonec nad Nisou a Liberec. K nově vymezené zastavitelné ploše VK.26 pořizovatel konstatuje,
že spolu s určeným zastupitelem posoudil  námitky  a  připomínky veřejnosti  v rámci  veřejného projednání
konceptu  řešení  a  rozhodl  se vyhovět  požadavkům  na vypuštění  zastavitelné  plochy  VK.26  s tím,
že k obsluze území bude využito stávající  komunikace – ul.  Horní  s vazbou 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 dopravní infrastruktury – komunikace VK.26 s korekcí trasy stávající komunikace – ul.
Horní a vymezení plochy dopravní infrastruktury – silniční DS.24 v místě napojení na silnici I/14.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje částečně,
a to tak, že se podateli vyhovuje v části námitky, kdy zastavitelná plocha 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  byla  z návrhu  ÚP
vypuštěna a byla transformována do stávající stopy ul. Horní s korekcí trasy a s vymezením plochy dopravní
infrastruktury  –  silniční  DS.24  v místě  napojení  na silnici  I/14.  Nevyhovuje  se požadavku  na vypuštění
veřejně prospěšné stavby s označením VP.1, určené pro rozšíření stávajícího profilu veřejného prostranství
v ul. Horní na min. šířku 12 m, a to v souvislosti s navrženým rozvojem ploch pro bydlení v oblasti Proseče
nad Nisou. Pořizovatel se domnívá, že tímto řešením nedochází k neúměrnému ovlivnění hygienických limitů
a přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních
právních předpisů, ani k neúměrnému dotčení práv podatele námitky.
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108) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Občanské sdružení „Vratislavice nad Nisou, Kořenovská, o.s.", IČO: 22891919, zastupované členy výboru
občanského sdružení:

L. Z. – předseda výboru,
M. H.
J. K.

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

Text námitky:

Nesouhlasíme  s návrhem  na zařazení  do územního  plánu  ani  se stavbou  komunikace  VK.26  v úseku
přechodu na území katastrálního území Vratislavice nad Nisou viz příloha č. 1 – snímek z mapy konceptu
ÚP (komunikace označena modře VK.26).

Komunikace by svým umístěním a navrženým charakterem výrazně zhoršila životní podmínky nejen naše,
ale i dalších obyvatel přilehlých lokalit v ulici V Pekle a Kořenovská v celé oblasti klidové enklávy Pekelského
údolí  tím,  že převedením dopravy z Horní Proseče by se neúnosně zvýšil  počet tudy nově projíždějících
automobilů. Koncepční záměr vybudovat novou komunikaci jako spojnici Vratislavice nad Nisou, Pekelské
údolí  a  Horní  Proseč  do Jablonce  nad  Nisou  je  pro  nás  nepřijatelný  zejména  proto,  že tato  silnice  je
v uvažovaných  parametrech  pro  občany  zcela  nepotřebném  a  zdvojuje  fungující  současnou  dopravní
infrastrukturu. Stavba komunikace VK.26 znehodnotí  podstatným způsobem soukromý majetek, který byl
záměrně pořízen v klidové zóně – v neprůjezdné lokalitě s převahou zeleně a přírodní neporušenosti. Proto
požadujeme její vyjmutí ze seznamu veřejně prospěšných staveb a zároveň její úplné vypuštění z návrhu
územního plánu.

Seznam příloh:
Příloha č.1: Snímek z mapy konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
Příloha č.2: Odůvodnění námitky

Příloha č.2:

ODŮVODNĚNÍ NÁMITKY K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Katastrální území: Proseč nad Nisou. Vratislavice nad Nisou
Parcelní číslo: Komunikace VK.26 v celém úseku od kruhového objezdu na ulici Tanvaldská ve Vratislavicích
nad Nisou a po napojení do ulice Horní v Horní Proseči (Proseč nad Nisou).
Vymezení území:  viz příloha č. 1 připomínky

ODŮVODNĚNÍ:

Nově  navržená  komunikace  VK.26  v kombinaci  napojení  na ulici  Horní  řeší  dopravní  přístupnost  a
obslužnost dotyčného území obce Proseč Nad Nisou (Horní Proseč) zbytečným zdvojením stávající spojnice
Jablonec nad Nisou – Vratislavice nad Nisou – silnice I/14.
Přestože je v kategorií místní komunikace, svými geografickými parametry by se stala průjezdní komunikací
pro obyvatele Jablonce nad Nisou,  kteří  v lokalitě  nově navržené komunikace VK.26 nežijí.  Navrhovaná
komunikace by zcela zlikvidovala příznivou dopravně bezpečnostní atmosféru v prostoru Pekelského údolí a
jako tzv. veřejně prospěšná stavba by znehodnotila přírodní charakter tohoto prostoru včetně stávajících
nemovitostí.

A) Technické důvody

Navrhovaná  komunikace  VK.26  má  podle  konceptu  územního  plánu  územně  stabilizovat  a  rozvíjet  síť
obslužných komunikací sloužících k zpřístupnění vymezených lokalit s minimalizací počtu vozidel, která .jen
projíždějí". Tomuto zcela odporuje plánované propojení oblasti Pekla a Horní Proseče.

Pro obyvatele lokality  Pekelského údolí  a lokality  Horní Proseče jsou stávající  komunikace dostačující  a
budou  dostačující  i v budoucnu  při  pravidelné  údržbě  a  dopravně  organizačních  opatřeních  jako  je
zjednosměrnění  odbočujících komunikací  a vymezení  úseku pro míjení,  omezení  tonáže a rychlosti  pro
stávající obslužné komunikace. (Horní, Pod Kapličkou, Jabloňová. Na Palouku. Vrcholová, U Sokolovny. Nad
Školkou. Zlatá ulička). Těchto 8 místních komunikací dokáže rovnoměrně svést dopravu pro místní účely
v případě postupné zástavby v Horní Proseči na existující silnici I/14 podél řeky Nisy a to nejkratší možnou
cestou  s minimální  investicí  do úpravy  stávajících  komunikací.  Lze  reálně  očekávat,  že po dokončení
dvouproudové  rychlostní  komunikace  při  severním  okraji  Prosečského  hřebenu  dojde  k výraznému
odlehčení dopravní zátěže tranzitní dopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na silnici I/14 tak. aby uvolněnou
dopravní kapacitu bylo možno využít pro svedení dopravy například z plánovaného satelitu zástavby – Horní
Proseče.

Navrhované  rozšíření  silniční  dopravní  infrastruktur)  v konceptu  územního  plánu  je  zbytečné  i při  silně
nadhodnoceném odhadu nárůstu počtu obyvatel.

Navrhovaná komunikace je neslučitelná s dnešními trendy, kdy je jasně definován negativní vliv  dopravy
na obyvatelstvo a kdy jedním z kritérií  kvalitního urbanismu je odklon dopravy z obytných zón na páteřní
komunikace.
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B) Životní prostředí a bezpečnost

Navrhovaná komunikace je v rozporu s cílem územního plánování vytvářením předpokladů pro udržitelný
rozvoj území, v jehož rámci má docházet k zachování a zlepšování životního prostředí:

A Navrhovaná komunikace by po realizaci na sebe strhla dopravu mezi Libercem, Vratislavicemi nad Nisou a
Jabloncem nad Nisou. Při zanesení trasy do GPS by se trasa Horní ul. s dostavbou komunikace VK.26 jevila
jako nejkratší a byla by tudíž pro řidiče nejvýhodnější. Neplnila by tedy funkci místně obslužné komunikace,
ale  spojovací  a  záložní  tepny  mezi  Vratislavicemi  nad  Nisou  a  Jabloncem nad  Nisou,  pro  kterou  není
komunikace  VK.26  dimenzovaná.  Tuto  funkci  již  plní  dostatečně  dimenzovaná  silnice  I/14.  podél  Nisy.
A zimní údržba komunikace solí je nepřípustná vzhledem k blízkým zdrojům pitné vody. A Komunikace by
narušila právo na ochranu zdraví a na příznivé životní prostředí – viz odst. (1) článek 35 zák. Č. 2/1993 Sb.
zvýšenou  zátěží  hlukem,  prachem  a  automobilovými  zplodinami  (oxidy  dusíku,  oxid  uhelnatý',  uhličitý,
polycyklické aromatické uhlovodíky, aldehydy, olovo).

A Komunikace  by  zásadním  způsobem  poškodila  rekreační  a  oddechovou  zónu  oblasti  Prosečského
hřebene a omezila volný průchod do krajiny. Došlo by k trvalému narušení přirozeného rázu této jedinečné
krajiny. Došlo by k neodůvodněnému záboru půdy.

C) Ekonomika

Dopravní obslužnost budoucího satelitu v Horní Proseči je dobře vyřešena v rámci Jablonce nad Nisou.

Řada stavebních omylů poslední doby má základ v investory prosazovaném stavebním zájmu, který město
neodmítlo. Město Jablonec nad Nisou by investovalo finance ve prospěch zhodnocení pozemků soukromých
spekulativních majitelů stavebních parcel v Jablonci nad Nisou – Horní Proseči.

Výstavba by si vyžádala náklady, které by chyběly při realizaci všeobecně prospěšných akcí.

Ušetřené finanční  prostředky  by  bylo  možné použít  na údržbu silnice  I/14  a  uzlů  spojujících  ji  místními
komunikacemi  s Prosečským  hřebenem,  kterou  považujeme za jedinou  a  historicky  osvědčenou  páteřní
komunikaci z Vratislavic nad Nisou do Jablonce nad Nisou.

D) Majetek

Komunikace by zapříčinila znehodnocení stávajících nemovitostí a nepochybně vznik soudních sporů.

Při prosazení záměru bude majetek investorů na Horní Proseči díky lepší obslužnosti zhodnocen, naproti
tomu majetek stávajících vlastníků ztratí na hodnotě zhoršením životních podmínek a menší atraktivitou, než
za které byl majetek současných vlastníků pořízen.

Plánovaná komunikace VK.26 je umístěna na množství pozemků v soukromém vlastnictví. Výstavba by si
vyžádala vedení mnoha právních sporů.

E) Politika

Návrh územního plánu v oblasti Horní Proseče, tak jak byl představen na veřejném projednání, jednostranně
majetkově  zvýhodňuje  investory  na úkor  vlastníků  stávající  i budoucí  zástavby.  Navrhovanou  změnou
územního  plánu  sice  několikanásobně  vzrostou  ceny  pozemků  investorů,  ale  proti  tomu  se znehodnotí
investice současných vlastníků zástavby proměnou klidové zóny v rušný satelit s rozvinutou infrastrukturou.

F) Závěr

Negativní dopady nové komunikace VK.26 by pro obyvatele Pekelského údolí převážily nad jejím přínosem,
protože by svým charakterem na sebe soustředila provoz z rychlostní  komunikace I/14 a Vratislavic nad
Nisou směrem do Jablonce nad Nisou a zpět.  Výstavba další  silnice do Jablonce nad Nisou by byla při
současné (i budoucí) intenzitě dopravy a schopnosti správců silnic udržovat stávající komunikace v dobrém
technickém stavu velmi slabě odůvodnitelná.

S jistotou lze očekávat, že při prosazení koncepce plánované komunikace VK.26 do územního plánu města
Liberce bude tato námitka interpretována sekundárně jako námitka k návrhu územního plánu města Liberce
v mnohem silnější pozici občanů města Liberce a místně příslušného občanského sdružení.

Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby pořizovatel územního plánu komunikaci z důvodu nepotřebnosti
z návrhu  územního  plánu  vypustil.  Uchráníme  tím  přírodní  hodnoty,  které  by  se řešením  navrhovaným
v konceptu územního plánu nenávratně ztratily.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 108 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku ke konceptu ÚP 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  z pohledu  základních  cílů  předmětného
Občanského  sdružení Vratislavice  nad  Nisou,  Kořenovská,  o.s.",  IČO:  22891919  konstatuje:  ze stanov
Občanské sdružení Vratislavice nad Nisou, Kořenovská, o.s. je zřejmé, že základními cíli sdružení jsou:
▪ účast v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o využití lokality Vratislavice nad Nisou
▪ kontrola zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území
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Vratislavice nad Nisou, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních
složek

▪ ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
▪ ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení
▪ ochrana osob a majetku před negativními vlivy rozvoje dopravy.

Zejména s ohledem na zaměření občanského sdružení na ochranu osob a majetku před negativními vlivy
rozvoje dopravy pořizovatel podání vyhodnotil tak, že vymezením nové zastavitelné plochy kategorie VK –
veřejná  prostranství  –  komunikace  (lokalita  VK.26)  dopravní  infrastruktury  –  komunikace  na rozhraní
správních území obcí Jablonec nad Nisou (k.ú. Proseč nad Nisou) a Liberec (k.u. Vratislavice) mohou být
dotčena řešením ÚP Jablonec nad Nisou práva příslušného subjektu. Proto je podání vyhodnoceno v režimu
námitky.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost požadovaného vypuštění nové zastavitelné plochy VK.26 z daného území.

Nově  navrhovaná  zastavitelná  plocha  dopravní  infrastruktury  –  komunikace  kategorie  VK  –  veřejná
prostranství – komunikace (lokalita VK.26)  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 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  konstatuje,  že nově  navržená  zastavitelná  plocha  VK.26  je  zaústěna  do stávající  obslužné
komunikace V Pekle a dále do silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou – ul. Prosečská (na správním
území statutárního města Liberec, městská část Vratislavice se jedná o ulici Tanvaldskou). Lze předpokládat,
že tímto dopravním řešením se zvýší dopravní zátěž v dané lokalitě a lze očekávat zhoršení kvality bydlení
ve stávajících rodinných domech.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na vypuštění  zastavitelné  plochy VK.26 a
vyhověl podateli námitky s tím, že k obsluze území bude využito stávající komunikace – ul. Horní s vazbou
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 zastavitelné plochy VK.26 s korekcí trasy stávající  komunikace a
vymezení plochy dopravní infrastruktury – silniční DS.24 v místě napojení na silnici I/14.

109) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: OS Proseč Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou 46601 IČO 22733698

Korespondenční adresa: M. K.

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

Text námitky:

A) OS Proseč požaduje,  aby v novém ÚP bylo plně respektováno „Vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území, dále jen "VURU", zpracované Mgr. Pavlem Bauerem, EKOBAU, 07/2011.

Zejména je požadováno, aby plochy s výskytem zákonem chráněných druhů byly v novém ÚP vedeny jako
nezastavitelné  území  jedná  se o výskyt  zákonem  chráněného  chřástala  polního  a  zákonem  chráněné
křepelky polní, viz strana 71 "VURU". Tento požadavek se týká těchto ploch: SP 1.41, SP 1.42, SP 1.43, SP
2.57, SP 2.65, SP 2.71.

Odůvodnění námitky:

Zastavění těchto ploch by mimo zničení populací zákonem chráněných druhů také změnilo strukturu krajiny
a  osídlení  Jde  o volný  krajinný  prostor  s mimořádným  významem  pro  zachování  funkčního  přírodního
prostředí. Dále by byly zničeny nejkvalitnější půdy I .třídy ochrany. V novém ÚP je třeba zachovat hodnotu
území Proseče a Horní Proseče a to jak jeho krajinného rázu, tak osídlení vesnického charakteru.

Uvedené plochy jsou také navrženy jako nezastavitelné v stanoviscích k jednotlivým plochám v "VURU".
Dále je nutné konstatovat, že plochy SP 1.41 a SP 2.57 byly MÚ Jablonec n. N. odmítnuty jako stavební a
poté prodány Pozemkovým fondem k zemědělské výrobě. V případě změny na zastavitelné území by bylo
nutné zkoumat, zda nešlo o spekulaci s majetkem státu.
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B) OS Proseč požaduje  „aby v novém ÚP nebylo obsaženo propojení  Vratislavic  a Horní  Proseče
novou komunikací VK 26".

Odůvodnění námitky:

Tímto navrhovaným řešení by došlo ke zvýšení intenzity dopravy přes Horní Proseč. Bylo by vytvořeno další
již čtvrté propojení Liberce a Jablonce /Lukášov, Rýnovice, Proseč, Horní Proseč/ a to zatím volnou krajinou.
Došlo by k znehodnocení majetku a životních podmínek mnoha stávajících obyvatel Horní Proseče. Je nutné
podotknout, že na straně Vratislavic byla nová komunikace jak občany tak zastupitelstvem odmítnuta a není
jí  kam  napojit.  Navrhovaná  komunikace  navíc  vede  z velké  části  nezastavitelným  územím,  takže  její
ekonomická náročnost se jeví jako vyšší než její přínos pro řešení dopravní situace (letní a zimní údržba
dvou  souběžných  komunikací,  protože  stávající  komunikaci  nelze  zrušit  vzhledem  k tomu,  že obsluhuje
zastavitelné území s RD).

C) S ohledem na krajinný ráz Proseče nad Nisou včetně území tzv. Horní Proseče strukturu krajiny a
osídleni považujeme za nevhodné vymezovat v Horní Proseči územním plánem plochy pro výstavbu typu
satelitních městeček.

Odůvodnění námitky:

Jedná se o chybnou  a  v urbanisticky  civilizovaném světě  překonanou koncepci,  která  ve svém důsledku
vede k odlidnění center měst. Developerům je třeba nabízet rekonstrukce a přestavby stávajících objektů a
dostavby  proluk.  Co  dokáží  developeři  s volnou  krajinou  bylo  již  v Horní  Proseči  názorně  předvedeno
v případě  výstavby  řadových  domů u překladiště.  Jedná  se o odstrašující  případ  a  je  třeba  se takovým
projektům, které jsou výhodné jen z ekonomické hlediska zisku developerů bránit a ne jim poskytovat další
části  krajiny  ke zničení.  Prioritou  ÚP  by  mělo  být  řešit  vhodně  uspořádanou  urbanizovanou  krajinu
s přihlédnutím k trvale udržitelnému rozvoji.

OS Proseč požaduje, aby nebyla zastavována volná krajina Horní Proseče, např. SP 2.45, SP2.48, SP2.49.
Dále požadujeme aby byl zachován krajinný ráz a typ osídlení Horní Proseče, což je individuální výstavba
rodinných  domů  typu  přízemí  a  podkroví.  Jiné  druhy  výstavby  jsou  pro  tuto  lokalitu  nevhodné  a
nesouhlasíme s nimi.

D) Na základě „Strategického plánu města 2003 – 2015" požadujeme uplatňování závěrů obsažených
v tomto materiálu.

Odůvodnění námitky:

„Strategický plán města 2003 – 2015" patří mezí Hlavní dokumenty města Jablonce nad Nisou, a to především
bodu 4.1.2  (str.  29),  kde je uvedeno pro  okrajové městské části  včetně Proseče nad Nisou „vymezením
rozvojových ploch pro bydlení v okrajových částech města, které jsou z hlediska individuálního bydlení velice
atraktivní.  V současnosti  probíhá rozvoj individuálního bydlení  zejména v Proseči nad Nisou,  která je díky
svému  oddělení  od zástavby  samotného  Jablonce  n.  N.,  ale  také  díky  výborné  dostupnosti  do Liberce
vhodnou lokalitou právě pro výstavbu rodinných domů". Individuální výstavbou chápeme stavby jednotlivých
rodinných domů, a ne developersky řešených utilitárních řadových staveb a bytových tzv. viladomů.

E/ V rámci schvalování ÚP požadujeme zpracovat Územní studii Proseče nad Nisou (regulační plán).

Odůvodnění námitky:

Jedná se o požadavek „Akčního plánu města Jablonec nad Nisou", který patří mezi Hlavní dokumenty města
Jablonce nad Nisou (viz. bod 5.2.1., str. 9).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 109 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 109 B se vyhovuje.

Námitce č. 109 C se vyhovuje částečně.

Námitce č. 109 D se nevyhovuje.

Námitce č. 109 E se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku  ke konceptu  ÚP 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  dospěl  k názoru,  že podání  uplatnilo  Občanské  sdružení  Proseč
Jablonec nad Nisou, o.s., Široká 10, Jablonec nad Nisou 46601 IČO 22733698, založené s cílem kontroly
zabezpečení trvalého souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území Horní Proseče – Proseč
nad Nisou,  zejména se zřetelem na péči  o ŽP a ochranu jeho složek prostřednictvím M. K.  – předseda
občanského  sdružení.  S ohledem  na výše  citované  skutečnosti  vyhodnotí  pořizovatel  podání  v režimu
námitky.

K požadavku A) námitky: pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem nejdříve zjišťoval současný stav
území, aby mohl vyhodnotit požadavek na respektování materiálu "Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území", zpracovaného Mgr. Pavlem Bauerem, Ekobau, 07/2011 – vypuštění zastavitelných lokalit SP1.41,
SP1.42, SP1.43, SP2.57, SP2.65 a SP2.71.
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Lokality SP1.41, SP2.57, SP1.42 a SP1.43 představují nezastavěné plochy jižní paty Prosečského hřebene,
které pouze okrajově navazují na zastavěné území obce. V převážné míře jsou celoročně obhospodařovány
a jsou pod ochranou ZPF. Jsou jimi trasovány sítě technické infrastruktury – nadzemní trasy VVN 110 kV, VN
35 kV a trasa VTL plynovodu Kořenov  –  Jablonec nad Nisou.  Zastavitelná  lokalita  SP2.65 představuje
pohledově  exponovaný  oblý  hřbet  zahrnující  louky  a  skupiny  dřevin.  Zastavitelná  lokalita  SP2.71  je
nezastavěným územím pod ulicí Horní, tvoří jakousi

proluku mezi enklávami zastavěných území kolem ulic Zlatá ulička, Nad Školkou, U Sokolovny a Široká.
Lokalita  je  celoročně  obhospodařována  –  sečena,  nachází  se pod  ochranou  ZPF  nižších  tříd  ochrany.
Lokalitou jsou trasovány sítě technické infrastruktury – nadzemní trasy VVN 110 kV, VN 35 kV a trasa VTL
plynovodu.

Pořizovatel nejprve prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že zastavitelné lokality představují plochy
kategorie  SP1  a  SP2  –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské.  Pořizovatel  dále  prověřil  dokument
"Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území" Mgr. Pavel Bauer, (Ekobau, 2011), který uvádí k předmětným
lokalitám popis a návrh opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech negativních vlivů na životní
prostředí a který je věcným podkladem pro návrh stanoviska příslušných dotčených orgánů. U lokalit SP1.41,
SP2.57,  SP1.42  a  SP1.43  vyhodnocení  SEA  doporučuje  zachovat  funkci  louky  a  pole  s ohledem
na skutečnost,  že plochy jsou situovány v horní  části  plochého nezastavěného hřebene v Horní  Proseči  a
jedná se z větší části o ornou půdu. Plochy zasahují do biotopu chřástala polního a křepelky polní, oba druhy
jsou zákonem chráněny v kategorii silně ohrožený. Tyto druhy potřebují ke svému životu rozsáhlé plochy luk,
kde nebudou rušeny ve svém přirozeném vývoji. Plochy zásadním způsobem mění strukturu krajiny a sídla,
navíc ve vizuálně exponované poloze. U lokality  SP2.65,  která je rozsáhlou loukou na svazích nad údolím
Lužické Nisy a je lemována menšími remízky a skupinami dřevin, vyhodnocení doporučuje ponechat ve funkci
louky. Plocha zasahuje do biotopu chřástala polního, který je zákonem chráněný v kategorii silně ohrožený.
Tyto druhy potřebují ke svému životu rozsáhlé plochy luk, kde nebudou rušeny ve svém přirozeném vývoji.
U lokality  SP2.71 se jedná o plochu na hřebenu mezi  Prosečí  a Horní  Prosečí  s nejvyšší kótou Prosečský
vrch. Zastavění tohoto prostoru mění charakter nejen tohoto území, ale i širšího prostoru a rámec a prostorové
vztahy  Liberec  a  Jablonec.  Plochy  zasahují  do biotopu  chřástala  polního,  který  je  zákonem  chráněný
v kategorii  silně ohrožený. Tyto druhy potřebují ke svému životu rozsáhlé plochy luk,  kde nebudou rušeny
ve svém  přirozeném  vývoji.  Vyhodnocení  SEA doporučuje  větší  část  ponechat  jako  nezastavěné  území,
zastavit by bylo možné severní okraj lokality, zasahující ke stávající zástavbě a komunikaci v Horní Proseči.
S ohledem  na vydanou  45.  změnu,  vydané  rozhodnutí  na inženýrské  sítě  a  komunikace  a  vybudování
kanalizace ve východní části lokality je třeba posoudit pro návrh stanoviska i tyto skutečnosti.

Pořizovatel  déle  dodává,  že v rámci  veřejného  projednání  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  uplatnily
negativní stanovisko k vymezení zastavitelných lokalit SP1.41, SP2.57, SP1.42, SP1.43 a SP2.65 příslušné
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  (oba
uplatnily  požadavek  na vypuštění  zastavitelných  lokalit).  Požadavek  na dohodnutí  zastavitelných  lokalit
SP1.41,  SP1.42  a  SP1.43  vyjádřil  v témže  koordinovaném  stanovisku  i orgán  ochrany  ZPF.  Příslušný
dotčený orgán k vyhodnocení  SEA se ztotožnil  s dílčími  názory  dotčených orgánů ve svém vyjádření  č.j.
KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011.

S ohledem na výše citované skutečnosti uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011 dohodovací jednání dotčených
orgánů a zpracovatele vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány
k formulaci předmětných stanovisek. S ohledem na výskyt zvláště chráněného druhu živočicha – chřástala
polního, exponovanost polohy lokalit, kvalitu předmětných půd a obavy z narušení krajinného rámce bylo
dohodnuto  vypustit  lokality  SP1.41,  zásadně  redukovat  zastavitelné  lokality  SP2.65,  SP2.57,  SP1.43  a
SP1.42.  U poslední  jmenované ponechat  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zastavitelný  pouze východní
výběžek, až po vrchní vedení VN 35 kV. U lokality SP2.71 bylo dohodnuto ponechání lokality v návrhu ÚP,
ovšem se všemi omezeními, vyplývajícími ze stanoviska SEA ke 45. změně platného Územního plánu města
Jablonec nad Nisou. Veškeré plochy vymezené nad rámec již odsouhlasené změny ponechat stávajícímu
charakteru  –  jako  plochy nezastavitelné.  V takovémto rozsahu byly  formulovány  Pokyny  pro  zpracování
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.

K argumentům  podatele  námitky  že zastavění  předmětných  ploch  by  mimo  zničení  populací  zákonem
chráněných druhů také změnilo strukturu krajiny a osídlení pořizovatel uvádí, že v případě lokality SP2.71
(která je v návrhu ponechána) se jedná o území, které je z dlouhodobého hlediska rozvojovou lokalitou pro
funkci  bydlení.  O tom svědčí  vymezení  zastavitelných  ploch  v rámci  stávajícího  územního  plánu  města
Jablonec nad Nisou, tzn. od roku 1998. Jedná se o plochy následujících kategorií:
B2 bydlení v RD městského typu, podlažnost max.2,5NP, IZP 25%
B3 bydlení v RD městského typu, podlažnost max 4 NP, IZP 35%
D2 bydlení v BD městského typu, podlažnost max 6NP, IZP 40%
S2 smíšené bydlení,   podlažnost min. 2NP – max. 4NP, IZP 50%
OS školy základní,   podlažnost max. 4NP, IZP 60%
SN přírodní stadiony,   podlažnost max. 1NP,  IZP 5%
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Z výše uvedených informací vyplývá, že podlažnost a index zastavění hovoří o poměrně vysoké intenzitě
využití předmětných ploch již v rámci platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel k argumentu podatele námitky, že plochy SP 1.41 a SP 2.57 byly MÚ Jablonec n. N. odmítnuty
jako stavební a poté prodány Pozemkovým fondem k zemědělské výrobě pořizovatel uvádí, že je pravdivý
pouze z části, neboť město neodmítlo tyto pozemky, město pouze konstatovalo ve vyjádření pro Pozemkový
fond jejich  nezastavitelnost  v rámci  platného  územního plánu města  Jablonec  nad  Nisou.  Dále  podatel
námitky  argumentuje,  že v případě  změny  na zastavitelné  území  by  bylo  nutné  zkoumat,  zda  nešlo
o spekulaci s majetkem státu. Pořizovat uvádí, že by podatel námitky musel uplatňovat svoji hypotetickou
stížnost u původního vlastníka pozemku, tzn. u Pozemkového fondu.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vypuštění zastavitelných lokalit SP1.41,
SP1.42,  SP1.43,  SP2.57,  SP2.65,  SP2.71 uplatněný ke konceptu  ÚP Jablonec  nad Nisou a  konstatuje,
že s ohledem  na doporučení  z Vyhodnocení  SEA,  včetně  výsledků  dohodovacích  jednání  stanovisek
s dotčenými  orgány  se podateli  námitky  vyhovuje  pouze  částečně,  a  to  tak,  že se vyhovuje  ve smyslu
vypuštění  zastavitelných  lokalit  SP1.41,  SP1.42,  SP1.43,  SP2.57  a  v redukci  rozsahu  lokality  SP2.65.
Nevyhovuje  se požadavku  podatele  námitky  ve smyslu  vypuštění  lokality  SP2.71.  Pořizovatel  dospěl
k závěru zachovat kontinuitu s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou a předmětnou lokalitu
v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou ponechat se všemi omezeními, vyplývajícími z vydané 45. změny platného
územního plánu města Jablonec nad Nisou a s podmínkou zpracování územní studie ÚS10. V etapě úpravy
návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  po veřejném  projednání  byla  s ohledem  na uplatněné  věcně  shodné
připomínky veřejnosti  a námitky a připomínky občanů a občanských iniciativ  vymezena nad předmětnou
plochou  povinnost  zpracování  regulačního  plánu  RP5  –  Horní  Proseč  –  jih,  přičemž  jeho  vydání  je
podmínkou pro rozhodování o změnách v daném území.

K dané problematice pořizovatel na závěr dodává, že v rámci Koordinovaného stanoviska odborných složek
dotčeného orgánu Krajského úřadu LK k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (č.j. OÚPSŘ/155/2010/OÚP ze dne
13. října 2015) uplatnil  Odbor životního prostředí  a zemědělství,  jako příslušný orgán ochrany přírody a
krajiny  požadavek  na nutnost  informovat  případné  investory  o skutečnosti,  že na povolení  výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992Sb.,  o ochraně přírody a
krajiny,  ve znění  pozdějších předpisů není  právní  nárok ani  v situaci,  kdy plochy jsou platným územním
plánem  určeny  k zástavbě.  V tomto  duchu  byl  na dohodovacím  jednání  stanovisek  dotčených  orgánů
k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou dne 17. 12. 2015 učiněn závěr, že bude zpracován grafický podklad, který
bude zaslán příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny k odsouhlasení a z něj bude zpracován textový
výstup  –  podmíněnost  výstavby  zpracováním  biologického  hodnocení  zastavitelné  lokality  do tabulky
funkčních ploch (kapitola C.2.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY). Dne 15. 1. 2016 byl zpracován návrh grafického
podkladu,  ze kterého  vyplynulo,  že pod  podmínkou  biologického  hodnocení  se nachází  téměř  90%
zastavitelných  lokalit  navržených  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou.  Případné  uplatnění  tohoto  principu
popírá  cíle  a  úkoly  územního  plánování  i smysl  vyhodnocení  SEA.  Koncepce  ÚP Jablonec  nad  Nisou
respektuje  výstupy  odborně  zpracovaného  vyhodnocení  SEA,  časově  vázaného  na datum  zpracování
koncepce ÚP. Pořizovatel v této souvislosti dodává, že Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
na udržitelný rozvoj území – Ekobau, 07/2011 (vyhodnocení SEA) komplexně zbilancovalo mimo jiné výskyt
zvláště  chráněného  druhu  živočicha  –  chřástala  polního  na plochách  s nově  navrhovaným  funkčním
vymezením. Součástí vyhodnocení SEA byl návrh opatření pro fázi územního plánu jako věcný podklad pro
návrh  stanoviska  příslušných  dotčených  orgánů.  V rámci  dohodovacích  jednání  stanovisek  dotčených
orgánů bylo  cca  90% požadavků na vypuštění  zastavitelných ploch v případě výskytu  chřástala  polního
ze strany pořizovatele akceptováno a promítnuto do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou.  Pro  biotop  chřástala  polního  byla  v návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou  vymezena  plocha jižní  paty
Prosečského hřebene – nad zastavěným územím Proseče nad Nisou

Podmínka  zpracování  biologického  hodnocení  na drtivé  většině  zastavitelných  ploch  byla  ze strany
pořizovatele  hodnocena  jako  nepřiměřená.  Územní  plán  poskytuje  pro  navazující  rozhodování  základní
podklad,  který  v rámci  svého  měřítka  a  podrobnosti  zpracování  stanoví  určitou  míru  právní  jistoty  pro
budoucí  investory.  Vymezení  zastavitelných  ploch  je  výsledkem  několikastupňového  procesu,  kdy  byly
vyvažovány zájmy ochrany přírody a zájmy obce, občanů města a majitelů nemovitostí. Tímto postupem bylo
nalezeno optimální  řešení rozvojových požadavků obce v mantinelech daných právními předpisy. Plošné
podmínění rozvoje na většině rozvojových lokalit by tak zpochybnilo účel územního plánu a jeho regulativní
funkci.

Ve výrokové části ÚP Jablonec nad Nisou bude doplněno:

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

V odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou bude doplněno:
▪ součástí konceptu řešení bylo Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný –

Ekobau, 07/2011,
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▪ zpracovatel – autorizovaná osoba dle §19 zákona č.  100/2001Sb.,  o posuzování vlivů na životní
prostředí a rozvoj území zpracovatel – autorizovaná o změně některých souvisejících zákonů,

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

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

▪ text dohody.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vypuštění zastavitelných lokalit SP1.41,
SP1.42, SP1.43, SP2.57, SP2.65, SP2.71 a konstatuje, že s ohledem na doporučení z Vyhodnocení SEA,
včetně výsledků dohodovacích jednání stanovisek s dotčenými orgány se podateli námitky vyhovuje pouze
částečně,  a  to  tak,  že se vyhovuje  ve smyslu  vypuštění  zastavitelných  lokalit  SP1.41,  SP1.42,  SP1.43,
SP2.57  a  v redukci  rozsahu  lokality  SP2.65  (transformována  v průběhu  projednání  do ploch  BP2.65).
Nevyhovuje se požadavku podatele námitky ve smyslu vypuštění lokality SP2.71. Tato plcha byla v průběhu
projednání  transformována  do plochy  BPX.1  a  redukována,  dále  je  její  rozvoj  podmíněn  zpracování
regulačního  plánu  RP5  a  výroková  část  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  je  opatřena  informací  pro  investory
o skutečnosti, že na povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č.
114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů není právní nárok ani v situaci, kdy
plochy jsou platným územním plánem určeny k zástavbě.

K požadavku  B)  námitky:  pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotit  požadavek
na vypuštění zastavitelné plochy VK. 26.

Pořizovatel uvádí, že dle konceptu územního plánu je v západní části Horní Proseče vymezena zastavitelná
plocha kategorie VK – veřejný 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 uplatnil podatel námitku s tím, že by došlo ke zvýšení intenzity dopravy, přes Horní Proseč. Bylo by
vytvořeno  další  již  čtvrté  propojení  Liberce  a  Jablonce.  Došlo  by  k znehodnocení  majetku  a  životních
podmínek mnoha stávajících obyvatel Horní  Proseče.  Podatel  se domnívá, že její  ekonomická náročnost
se jeví jako vyšší než její přínos pro řešení dopravní situace.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek a argumenty na vypuštění zastavitelné plochy
VK.26 a vyhověl  podateli  námitky s tím, že k obsluze území bude využito stávající komunikace s vazbou
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 ploch kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace (lokalita
VK26)  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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

K požadavku  C)  námitky:  pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  požadavek
na zamezení vzniku satelitních městeček na  území tzv. Horní Proseče.

Pořizovatel uvádí, že ÚP Jablonec nad Nisou navazuje na urbanistickou koncepci platného územního plánu
města Jablonce nad Nisou, kde území Proseče nad Nisou dlouhodobě představovalo nejperspektivnější
rozvojovou lokalitu pro funkci bydlení. Byly zde zastoupeny plochy pro výstavbu bytových domů, rodinných
domů venkovského a  městského  typu,  včetně ploch smíšených.  K rozsáhlé  přestavbě  byl  určen  i areál
bývalého  ZD  v lokalitě  u hřbitova,  o čemž  svědčí  vymezení  přestavbové  plochy  pro  smíšené  bydlení
se zajištěním  prvků  občanské  vybavenosti.  Z informací  uvedených  v odůvodnění  námitky  A)  vyplývá,
že podlažnost a index zastavění předmětných ploch hovoří o poměrně vysoké intenzitě zastavění daného
území již v rámci platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou.
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V kontextu s platným ÚP města Jablonec nad Nisou a v souladu se schváleným zadáním pro zpracování ÚP
Jablonec nad Nisou vymezil  koncept ÚP na území tzv.  Horní Proseče zastavitelné plochy pro bydlení –
jednalo se o kategorie SP – plochy smíšené obytné – příměstské a plochy kategorie SC – plochy smíšené
centrální.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  s tím,  že se jedná  o chybnou  a  v urbanisticky
civilizovaném světě překonanou koncepci, která ve svém důsledku vede k odlidnění center měst. Prioritou
ÚP dle podatele námitky by mělo být řešit vhodně uspořádanou urbanizovanou krajinu s přihlédnutím k trvale
udržitelnému rozvoji. OS Proseč požaduje, aby nebyla zastavována volná krajina Horní Proseče, např. SP
2.45 , SP 2.48 , SP 2.49. Dále požadujeme aby byl zachován krajinný ráz a typ osídlení Horní Proseče, což
je individuální výstavba rodinných domů typu přízemí a podkroví. Jiné druhy výstavby jsou pro tuto lokalitu
nevhodné a podatel s nimi v námitce nesouhlasí.

K dané problematice pořizovatel  konstatuje,  že zastavitelné plochy kategorie SP (později  transformované
do ploch  kategorie  BP  –  plochy  bydlení  příměstského)  jsou  určeny  zejména  pro  individuální  bydlení
ve spojeni s rozmanitými ekonomickými aktivitami, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a pro
rodinnou rekreaci. Plochy umožňují nerušený a bezpečný pobyt, každodenní i sezónní rekreaci a relaxaci
obyvatel i ekonomické aktivity obyvatel vymezené plochy slučitelné s bydlením (služby, zemědělství, nerušící
výroba), dostupnost veřejných prostranství a základního občanského vybavení a příměstské krajiny. Dále
jsou na území tzv. Horní Proseče vymezeny plochy kategorie SC – plochy smíšené obytné – centrální, a to
zejména  v místě  bývalého  ZD  u hřbitova,  kde  je  vymezeno  lokální  městské  centrum,  jež  je  založené
na existující struktuře zástavby s předmětnými funkcemi, která se rozšiřuje dle předpokládaných rozvojových
potřeb jednotlivých částí obce.

Pro předmětné plochy jsou vymezeny tzv. podmínky prostorového uspořádání, které by měly sloužit zejména
na ochranu  charakteru  městských  částí,  krajinného  rázu  a  jedinečného  panoramatu  města.  Jsou  jimi:
výšková hladina zástavby, IZP – index zastavění nadzemními stavbami, IOZ – index zeleně pro žádoucí
zachování podílu zeleně ve městě a retenční schopnosti území a minimální velikost stavebního pozemku –
parametr  představující  spolu  s IZP  a  IOZ  plošnou  regulaci  zástavby.  Jeho  smyslem  je  eliminovat
v případech, kde je to možné, hustotu a odstupy zástavby území. V nejrozsáhlejších zastavitelných lokalitách
bylo  využito  nástrojů  Územní  studie  –  ÚS8  (zastavitelné  lokality  BP2.55,  BP2.56  a  BP2.29)  a  ÚS9
(zastavitelné lokality SC4.21 a BP2.149). Nad zastavitelnou plochou rozvojové lokality Futurum byl vymezen
regulační  plán – RP5 (zastavitelné  lokality  BPX.1,  BPX.2,  a BP2.80)  jako podmínka rozvoje předmětné
lokality.  K problematice  satelitních  městeček  pořizovatel  uvádí,  že se jedná  o obytné  útvary  bez  prvků
občanského  vybavení.  Zastavitelné  plochy  pro  bydlení  na území  Proseče  nad  Nisou  jsou  vymezeny
ve vazbě na odpovídající plochy občanské vybavenosti v ploše lokálního centra příměstské části Proseč nad
Nisou. Dílčí funkce občanské vybavenosti lokální úrovně lze realizovat též přímo v plochách pro bydlení.
Z tohoto pohledu se nejedná o satelitní městečko, jak uvádí podate namitatky.

K požadavku  na vypuštění  zastavitelných  lokalit  SP2.45,  SP2.48  a  SP2.49  pořizovatel  konstatuje,
že předmětné  plochy  byly  vymezeny  částečně  v kontinuitě  s platným  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou,
částečně  na základě  žádosti  vlastníků  pozemků.  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný  rozvoj  území  akceptuje  vymezení  předmětných  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  zejména
s odkazem na skutečnost, že plochy doplňují stávající zástavbu.

K argumentům pořizovatel na závěr konstatuje, že na základě stanovisek příslušných dotčených orgánů a
doporučení dokumentu Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území byly
zastavitelné  lokality  pro  bydlení  na území  Proseče nad  Nisou zásadně redukovány  Jednalo  se zejména
o lokality  SP1.41,  SP1.42,  SP1.43,  SP1.44,  SP2.57,  SP2.60,  SP2.61,  SP2.65,  SP2.68  a  SP2.84.
Vypuštěním nejrozsáhlejších zastavitelných ploch v jižní patě Prosečského hřebene došlo k redukci ploch
pro bydlení kategorie BP (dříve SP) – plochy bydlení příměstského z 93 ha (v konceptu ÚP) na 59 ha, tj.
o 36 %. 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.  Rozsah zastavitelných ploch byl  s příslušnými  dotčenými orgány
dohodnut a v daném duchu byly pořizovatelem formulovány jak pokyny ke zpracování návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou (schváleny v ZM dne 26.  1. 2012),  tak instrukce pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
po společném jednání. Dokumentace ÚP Jablonec nad Nisou byla v rozsahu pokynů a instrukcí upravena.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  vyhovuje
částečně, a to následujícím způsobem: podateli se vyhovuje tím, že na území tzv. Horní Proseče se nejedná
o vymezení ploch pro zástavbu typu satelitního městečka a dále tím, že nabídku rekonstrukcí a přestaveb
stávajících  objektů,  včetně  dostaveb  proluk  návrh  ÚP  neznemožňuje.  V neposlední  řadě  se vyhovuje
i charakterem zastavitelných ploch – kategorie BP – plochy bydlení venkovského. Podateli se nevyhovuje
v požadavku na vypuštění zastavitelných lokalit SP2.45, SP2.48 a SP2.49 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

K požadavku  D)  námitky:  pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  požadavek
na uplatnění „Strategického plánu města 2003 – 2015", kdy podatel námitky chápe individuální výstavbou
jako  stavbu  jednotlivých  rodinných  domů,  a  ne  developersky  řešených  utilitárních  řadových  staveb  a
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bytových tzv. viladomů. Pořizovatel k tomuto požadavku dodává, že územní plán stanovuje funkční regulaci
– využití jednotlivých území (např: obytná území, území výroby a služeb, území sportu a rekreace, veřejné
vybavení, doprava atd.) a prostorovou regulaci – zejména kapacitu a druh zástavby. Územní plán v žádném
případě nereguluje individuální, či developerské pojetí výstavby. Námitce se nevyhovuje.

K požadavku  E)  námitky:  pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  požadavek
na zpracování Územní studie Proseč nad Nisou (regulační plán) a konstatuje, že v rámci procesu pořizování
ÚP Jablonec nad Nisou byly na území Proseče nad Nisou již v konceptu vymezeny na základě požadavků
příslušných dotčených orgánů tři územní studie – ÚS8 (lokality SP1.41, SP1.42, SP2.55, SP2.56, SP2.57,
SP2.58,  SC2.20, SC4.21, OH2.2 a VZ.17),  ÚS 9 (lokalita SP.65) a ÚS10 (rezidenční  soubor Futurum –
lokality  SP2.71.  a  SP2.72).  K tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  s tím,  že v rámci  schvalování  ÚP
požaduje zpracovat Územní studii Proseče nad Nisou (regulační plán), což je požadavek „Akčního plánu
města Jablonec nad Nisou", který patří mezi Hlavní dokumenty města Jablonce nad Nisou (viz. bod 5.2.1.,
str. 9).

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem vyhodnotil  požadavek  na zpracování  územní  studie,  či
regulačního  plánu  na území  Proseče  jako  podmínky  pro  rozhodování  v daném  území  a  konstatuje,
že vymezení dílčích územních studií ÚS8, ÚS9 a ÚS10 vzešlo z dlouhodobého projednávacího procesu, kdy
řešení  každé z lokalit  odpovídalo umístění a charakteru v rámci daného území. Na základě vyhodnocení
námitek a připomínek veřejnosti k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byly navíc do výrokové části návrhu ÚP
doplněny  k charakteristikám  dílčích  lokalit  pod  územními  studiemi  podrobnější  podmínky  pro  pořízení
jednotlivých  studií,  které  řeší  daná  území  v širších  souvislostech.  Dále  byla  ÚS  10  (rezidenční  soubor
Futurum) povýšena na regulační plán, a to na nově transformovaných zastavitelných plochách BPX.1, BPX.2
a  BP2.80.  Tímto  řešením  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. Pořizovatel konstatuje, že námitce podatele se vyhovuje.

110) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky:
▪ O. P., V. P., V. K., M. K. 
▪ O. P., L. P., M. P.

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

Text  námitky:  Na základě  předloženého  Konceptu  nového  Územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou,  jehož
veřejné projednávání proběhlo dne 17. 8. 2011 uplatňujeme připomínku, která se dotýká parcel p.č. 113/5 a
114/6 obě v k.ú. Proseč nad Nisou.

Odůvodnění námitky:

Tyto parcely získal současný vlastník město Jablonec nad Nisou na základě směny s předchozími vlastníky
(majiteli přilehlých nemovitostí č.p. 4038 a č.p. 4793) z důvodu prodloužení místní komunikace Nad Školkou
(úseku, který směřuje k č.p. 4038 a 4793). Záměrem bylo prodloužení komunikace k objektu č.p. 4793, který
do té doby měl přístup přes pozemky náležející k č.p. 4038, a dále k zpřístupnění rozvojové plochy, která je
v návrhu nového ÚP řešena Jako zastavitelná SP 2.79 a nemá jinou přístupovou cestu (navrhovaný přístup
z ulice Nad Školkou po parcele č. 120 k.ú Proseč nad Nisou je nerealizovatelný vzhledem k terénu).

Navrhujeme proto, aby tyto pozemky byly do ÚP zaneseny jako místní komunikace, čímž dojde ke změně
ze stávajícího způsobu využití trvalý travní porost.

Pro podporu naší připomínky uvádíme i fakt, že námi navrhovaná realizace se opírá o fakt, že komunikace
po parcelách 113/5 a 114/6 již de facto existuje a je vyasfaltovaná.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 110 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé  označili  své  podání  jako  připomínku,  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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených konceptem
ÚP Jablonec nad Nisou – pan O. P., paní V. P. a paní V. K.

Požadavek podatelů námitky na vymezení místní komunikace je uplatněn na pozemky p.č. 113/5 a 114/6
v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná zpevněnou – vyasfaltovanou plochu
před stávajícími objekty Nad Školkou č.p. 4038 a 4793, která je prodloužením stávající obslužné komunikace
Nad Školkou.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla na předmětných pozemcích vymezena
zastavitelná plocha kategorie SP – smíšené plochy bydlení venkovského.

Proti tomuto řešení uplatnili vlastníci sousedních pozemků svoji námitku s tím, že předmětné parcely získal
současný vlastník – statutární město Jablonec nad Nisou na základě směny s předchozími vlastníky (majiteli
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přilehlých nemovitostí č.p. 4038 a č.p. 4793) z důvodu prodloužení místní komunikace Nad Školkou (úseku,
který směřuje kč.p. 4038 a 4793). Záměrem bylo prodloužení komunikace k objektu č.p. 4793, který do té
doby  měl  přístup  přes pozemky  náležející  k č.p.  4038,  a  dále  k zpřístupnění  rozvojové plochy,  která  je
v návrhu nového ÚP řešena Jako zastavitelná SP 2.79 a nemá jinou přístupovou cestu (navrhovaný přístup
z ulice Nad Školkou po parcele č. 120 k.ú Proseč nad Nisou je nerealizovatelný vzhledem k terénu).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil námitku a konstatuje, že se předmětné námitce vyhovuje
– pozemky p.č. 113/5 a 114/6 v k.ú. Proseč nad Nisou jsou vymezeny jako zastavitelné plochy kategorie VK
– veřejná prostranství komunikace. Pořizovatel posoudil vymezení této plochy s limity daného území, zjistil
že pozemek p.č.  113/5 v k.ú.  Proseč nad Nisou je  sice pod ochranou ZPF,  ale s ohledem na velikost  a
polohu v zastavěném území obce neplní své příslušné funkce.

Pořizovatel je přesvědčen, že daným řešením nedojde k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a
k neúměrnému ovlivnění urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu
dle zvláštních právních předpisů.

111) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. V.

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

Text námitky:

Námitka proti návrhu územního plánu (případně proti změně územního plánu) města Jablonec nad Nisou

Podatel je spoluvlastníkem objektu bývalého pivovaru v Jablonci nad Nisou.

Jedná se o pozemky parcel č. 119, 126, 128 – 130, 134, 517, 518, 1111 – 1122, 1124, 1126 1130, 1136 a
budovy na nich postavené – jak jsou tyto nemovitosti zapsané pro obec Jablonec nad Nisou v kat. území
Vrkoslavice  u Katastrálního  úřadu pro Liberecký kraj,  Katastrální  pracoviště Jablonec nad Nisou na listu
vlastnictví č. 6783. Dále také pozemky parcel č. 2194, 2197, 2199, 2951, 2952 a budovy na nich postavené
– jak jsou tyto nemovitosti zapsané pro obec a kat. území Jablonec nad Nisou u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví č. 2980.

Výše uvedený  objekt  bývalého pivovaru  a  přilehlých  rybníků  je  využíván  k výrobní  sladovnické  činnosti
provozované  firmou  Sladovna  Jablonec  s.r.o.,  která  má  v tomto  objektu  provozovnu  a  hlavní  výrobní
prostory, které byly v posledních letech zmodernizovány a jsou prakticky nepřemístitelné.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch 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, které odůvodňuje takto:

Odůvodnění námitky:

Změna dosavadního charakteru využití plochy bývalého pivovaru na plochu občanského vybavení (v návrhu
ÚP označeno jako OV 4.1)

Tento  způsob  využití  nepřipouští  umístění  výrobních  služeb,  což  by  mělo  za následek  znemožnění
podnikatelské činnosti firmy. S touto změnou zásadně nesouhlasím a jednoznačně žádám o vypuštění této
lokality z návrhových ploch.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 111 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Požadavek  podatelů  námitky  na přehodnocení  funkčního  vymezení  ploch  areálu  bývalého  pivovaru  je
uplatněn na pozemky p.č. 1111 – 1115, 1118 1122, 1124, 1126, 1127, 1128 a budovy na nich postavené
v k.ú. Jablonec nad Nisou

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o areál bývalého pivovaru.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla na předmětných pozemcích vymezena
zastavitelná plocha kategorie OV4 – plocha občanského vybavení.  Proti  tomuto řešení  uplatnili  vlastníci
pozemků námitku s tím, že nelze v této ploše realizovat výrobní služby – provoz sladovny.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil námitku a konstatuje, že se předmětné námitce vyhovuje
– pozemky p.č.  1111 – 1115, 1118 – 1122, 1124, 1126, 1127, 1128 v k.ú. Jablonec nad Nisou a budovy
na nich postavené jsou v návrh ÚP Jablonec nad Nisou vymezeny v kategorii, která umožní funkci nerušící
výroby,  či  výrobních služeb.  V návrhu ÚP pro  společné jednání  to  byly  plochy kategorie  SM4 – plochy
smíšené městské, které byly v další  etapě pořizování  transformovány do stabilizovaných ploch kategorie
SO4 – plochy smíšené městské – kapacitní. Přípustným využitím těchto ploch je nerušící výroba a nerušící
výrobní  služby.  Pořizovatel  je  přesvědčen,  že daným  řešením  nedojde  k nepřiměřenému  střetu
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s hygienickými  limity  území  a  k neúměrnému ovlivnění  urbanistických a  architektonických hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

112) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. V.

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

Text námitky:

Námitka proti návrhu územního plánu (případně proti změně územního plánu) města Jablonec nad Nisou

Podatel je spoluvlastníkem objektu bývalého pivovaru v Jablonci nad Nisou.

Jedná se o pozemky parcel č. 119, 126, 128 – 130, 134, 517, 518, 1111 – 1122, 1124, 1126 – 1130, 1136 a
budovy na nich postavené jak jsou tyto nemovitosti  zapsané pro obec Jablonec nad Nisou v kat. území
Vrkoslavice  u Katastrálního úřadu pro Liberecký  kraj,  Katastrální  pracoviště Jablonec nad Nisou na listu
vlastnictví č. 6783. Dále také pozemky parcel č. 2194, 2197, 2199, 2951, 2952 a budovy na nich postavené
– jak jsou tyto nemovitosti zapsané pro obec a kat. území Jablonec nad Nisou u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví č. 2980.

Výše uvedený  objekt  bývalého  pivovaru  a  přilehlých  rybníků  je  využíván k výrobní  sladovnické  činnosti
provozované  firmou  Sladovna  Jablonec  s.r.o.,  která  má  v tomto  objektu  provozovnu  a  hlavní  výrobní
prostory, které byly v posledních letech zmodernizovány a jsou prakticky nepřemístitelné.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch 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, které odůvodňuje takto:

Odůvodnění námitky:

Výstavba trasy jižního obchvatu – silnice I/10 a I/14 (v návrhu ÚP označeno jako DS.17)

Soustava rybníků je  nezbytnou součástí  výrobního procesu sladovny.  Požaduji  důkladné prověření  vlivu
plánovaného  obchvatu  Jablonce  na systém pivovarských  rybníků  a  pramenišť,  které  je  zásobují  vodou.
Jakékoliv narušení systému rybníků je nepřijatelné a mělo by za následek znemožnění sladovnické výroby.
Současně také trvám na zpracování řádné studie ElA. Neakceptuji  námitku, že se jedná pouze o územní
plán, nikoli již reálné zastavění pozemků, protože jakmile budou plochy takto do územního plánu zařazeny,
dojde zcela jistě k jejich zastavění bez naší možnosti se stavbám bránit.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 112 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o areál  bývalého  pivovaru
se soustavou dvou pivovarských rybníků.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem nejdříve  zjišťoval  zákres  tzv.  jižního  obchvatu  v rámci
konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou, aby mohl vyhodnotit požadavek na prověření vlivu plánovaného
obchvatu Jablonce na systém pivovarských rybníků a pramenišť.

Pořizovatel zjistil, že v daném území koncept ÚP vymezuje zastavitelnou plochu kategorie DS.17 – součást
trasy jižního obchvatu města – silnice I.  třídy s křižovatkou a napojením na ulici  Pražskou.  Proti  tomuto
řešení  uplatnil  podatel  svoji  námitku,  kterou  argumentuje  o nezbytnost  soustavy  rybníků  jako  součásti
výrobního procesu sladovny. Dále podatel námitky požaduje zpracování řádné studie EIA.

K dané problematice pořizovatel nejprve konstatuje, že Jižní obchvat města Jablonce nad Nisou je dlouhá
desetiletí připravovaný záměr, který má význam nejen z hlediska širších vztahů, ale též pro město Jablonec
nad Nisou samotné. Navíc kontinuelně navazuje na stávající platný a schválený ÚP města Jablonec nad
Nisou 1998, dále je v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje dálnic a silnic I. třídy do roku 2040, kterou
vydalo Ministerstvo dopravy a v neposlední řadě je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací
–  Zásady  územního  rozvoje  Libereckého  kraje.  Navržená  dopravní  koncepce  je  podpořena  závěry
z dopravního modelu, který byl pro město Jablonec nad Nisou zpracován a ze kterého jsou patrné konkrétní
zátěže v budoucnu a ve variantách.

Pořizovatel dále podotýká, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou je trasa jižního obchvatu oproti trase
platného územního plánu modifikována v posunu vstupního portálu prvního tunelu (oblast ul. Turnovské) a
dále v oblasti bývalého pivovaru (původní trasa navrhovala demolice v zastavěném území). Nová trasa je
uložena jižněji a překonává ul. Pražskou v oblasti hráze mezi Pivovarskými rybníky. Úprava trasy přispěla
ke zlepšení výškového profilu dopravy. Koridor jižního obchvatu města je navržen tak, aby bylo možné funkci
pivovarských  rybníků  zachovat,  což  se předpokládá.  Zpracování  studie  EIA  není  územním  plánem
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vyloučeno,  EIA se zpracovává v následujících  stupních  projektové přípravy.  Vliv  staveb jižního  obchvatu
na prameniště  lze  posoudit  hydrogeologem na základě  podrobnější  projektové  dokumentace,  která  není
v tuto chvíli k dispozici.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  obsah  podané  námitky  a  konstatuje,  že se jí
nevyhovuje,  a  to  zejména  s ohledem  na skutečnost,  že nově  navržené  řešení  přispěje  ke zlepšení
výškového profilu dopravy včetně minimalizace předpokládaných demolic, a to i ve vlastním areálu pivovaru.
Pořizovatel  se domnívá,  že tímto  řešením  nedojde  k neúměrnému  střetu  s limity  území  a  k ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

113) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. K.

Podání doručené písemně dne 26. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako majitel  pozemku p.č.  1610 v katastr,  území Proseč nad Nisou Peklo,  vznáším námitku k zařazení
mého pozemku pod PLOCHY SMÍŠENÉ KRAJINNÉ – SK.

Odůvodnění námitky:

Jelikož v novém konceptu ÚP Jablonce nad Nisou se počítá s tím, že v západní části mého pozemku povede
VK 26 z Jablonce do Liberce a tudíž tato část pozemku se stane zastavitelná, chci tímto požádat, ať je tento
pozemek  zastavitelný  celý,  resp.  ať  můžu  využít  k výstavbě  zahradního  domku  alespoň  část  svého
pozemku.

Logicky předpokládám, že výstavbou zahradní chatky neublížím přírodě, potažmo charakteru pozemku víc,
než plánovaná výstavba veřejné komunikace.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 113 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na vymezení zastavitelné plochy v západní části pozemku p.č. 1610 v k.ú. Proseč nad
Nisou.

Pozemek  p.č.  1610  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  představuje  ve své  jižní  části  údolní  nivu  obklopující
bezejmennou vodoteč,  který vytéká z Pekelských rybníků.  Tento přírodní  prvek je  významným krajinným
prvkem ze zákona. Na jižní části je pozemek porostlý vzrostlými dřevinami s keřovým patrem. Severní část
je porostlá lučními společenstvy. Pozemek navazuje na zastavěné území obce přes obslužnou komunikaci,
je dobře dopravně přístupný.

Dále pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou je pozemek p.č. 1610 v k.ú. Proseč nad
Nisou vymezen jako nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené krajinné.  Proti  tomuto řešení
uplatnil vlastník pozemku v rámci veřejného projednání konceptu řešení námitku s tím, že požaduje ve vazbě
na vymezenou zastavitelnou  plochu  kategorie  VK –  veřejná  prostranství  –  komunikace –  lokalita  VK.26
vymezit v západní části pozemku zastavitelnou plochu určenou pro výstavbu zahradního domku (chatky).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  požadavek  na vymezení  části  pozemku
do zastavitelných  plochu  určených  pro  výstavbu  zahradního  domku,  či  chatky  s limity  daného  území  a
konstatuje, že pozemek je pod ochranou ZPF – V. třída ochrany (BPEJ 8.40.99, 8.74.11). Přesto, že se jedná
o půdy podprůměrných produkčních schopností, a to vzhledem k poloze obce a ke konfiguraci jejího terénu,
i přes  tuto  skutečnost  dochází  vlivem  zástavby  u předmětných  pozemků  ke snížení  ekologické  stability
území a přírodních hodnot ZPF.

Pořizovatel dále podotýká, že z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
se v jižní části předmětného pozemku nachází Významný krajinný prvek (VKP) „ze zákona“ – údolní niva,
jenž je definován v § 3, odst. 1, písm. b výše citovaného zákona jako „ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“

Dalším argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území a v lokalitách s lepší dopravní dostupností a vybaveností technickou infrastrukturou.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  obsah podané námitky  a konstatuje,  že se námitce
nevyhovuje, a to nejen z důvodu vypuštění zastavitelné plochy VK.26 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, jejíž
existencí  argumentuje  podatel  námitky.  Dalším  argumentem  pořizovatele  je  posouzení  požadavku
na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v západní části pozemku p.č. 1610 v k.ú. Proseč nad Nisou
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s limity daného území. Vymezením zastavitelné plochy v ploše VKP údolní nivy 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. Dále pořizovatel podotýká, že námitka je
uplatněna vůči neměněné části územního plánu, neboť návrh ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití
pozemku nic nezměnil a vlastník pozemku není krácen na svých právech.

114) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: J. T.

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

Text námitky:

Jako spoluvlastník objektů bývalého pivovaru v Jablonci nad Nisou podávám námitky proti návrhu územního
plánu (případně proti změně územního plánu) města Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění námitky:

Jedná se o pozemky parcel č. 517, 518, 1129 a 1136 – jak jsou tyto nemovitosti zapsané pro obec Jablonec
nad Nisou v katastrálním území Vrkoslavice u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví č. 6783.

Výše uvedený  objekt  bývalého  pivovaru  a  přilehlých  rybníků  je  využíván k výrobní  sladovnické  činnosti
provozované soukromou firmou Sladovna Jablonec s.r.o.,  která má v tomto objektu provozovnu a hlavní
výrobní prostory, které byly v posledních letech zmodernizovány a jsou prakticky nepřemístitelné.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch 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 k :

Výstavba trasy jižního obchvatu – silnice I/10 a I/14 (v návrhu ÚP označeno jako DS.17, které odůvodňuje
takto:

Soustava rybníků je  nezbytnou součástí  výrobního procesu sladovny.  Požaduji  důkladné prověření  vlivu
plánovaného  obchvatu  Jablonce  na systém pivovarských  rybníků  a  pramenišť,  které  je  zásobují  vodou.
Jakékoliv narušení systému rybníků je nepřijatelné a mělo by za následek znemožnění sladovnické výroby.
Současně také trvám na zpracování řádné studie EIA. Neakceptuji  námitku, že se jedná pouze o územní
plán nikoli již reálné zastavění pozemků, protože jakmile budou plochy takto do územního plánu zařazeny,
dojde zcela jistě k jejich zastavění bez naší možnosti se stavbám bránit.

V uvedené lokalitě se nachází dva druhy chráněných živočichů čolek obecný a břehule říční. Trasa jižního
obchvatu  je  zbytečná,  protože  transitní  přechod  Harrachov  pro  kamionovou  dopravu  bude  zrušen
po dostavění dálnice Díla rychlostní silnice R 11 přes hraniční přechod Královec/CZ/ Lubawka/PL/. Další
transitní přechod do Polska bude Hrádek n. Nis. – Bogatynia /PL/, Zitau/DEA Transitní přechod Harrachov –
Jakuszyce, který vede lázeňským městem Szklarska Poreba do budoucna nepožaduje vojvodství Jelenia
Góra.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 114 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem nejdříve  zjišťoval  zákres  tzv.  jižního  obchvatu  v rámci
konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou, aby mohl vyhodnotit požadavek na prověření vlivu plánovaného
obchvatu Jablonce na systém pivovarských rybníků a pramenišť. Podatel svůj argument opírá o nezbytnost
soustavy  rybníků  jako  součást  výrobního  procesu sladovny.  Dále  podatel  námitky  požaduje  zpracování
řádné studie EIA.  Podání  je  doplněno o informací  o existenci  dvou druhů chráněných živočichů – čolek
obecný  a  břehule  říční  v daném  území  a  o přesvědčení  podatele  o zbytečnosti  obchvatu  s ohledem
k očekávanému uzavření transitního přechodu Harrachov.

K dané problematice pořizovatel nejprve konstatuje, že Jižní obchvat města Jablonce nad Nisou je dlouhá
desetiletí připravovaný záměr, který má význam nejen z hlediska širších vztahů, ale též pro město Jablonec
nad Nisou samotné. Navíc kontinuálně navazuje na stávající platný a schválený ÚP města Jablonec nad
Nisou 1998, dále je v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje dálnic a silnic I. třídy do roku 2040, kterou
vydalo Ministerstvo dopravy a v neposlední řadě je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací
– Zásady územního rozvoje Libereckého kraje. K argumentu zbytečnosti jižního obchvatu v důsledku zrušení
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.
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Pořizovatel  dále  podotýká,  že v konceptu  ÚP Jablonec nad Nisou je  trasa  jižního  obchvatu  oproti  trase
platného územního plánu modifikována v posunu vstupního portálu prvního tunelu (oblast ul. Turnovské) a
dále v oblasti bývalého pivovaru (původní trasa navrhovala demolice v zastavěném území). Nová trasa je
uložena jižněji a překonává ul. Pražskou v oblasti hráze mezi Pivovarskými rybníky. Úprava trasy přispěla
ke zlepšení výškového profilu dopravy. Koridor jižního obchvatu města je navržen tak, aby bylo možné funkci
pivovarských  rybníků  zachovat,  což  se předpokládá.  Zpracování  studie  EIA  není  územním  plánem
vyloučeno,  EIA se zpracovává v následujících  stupních  projektové přípravy.  Vliv  staveb jižního  obchvatu
na prameniště  lze  posoudit  hydrogeologem na základě  podrobnější  projektové  dokumentace,  která  není
v tuto chvíli k dispozici.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  obsah  podané  námitky  a  konstatuje,  že se jí
nevyhovuje,  a  to  zejména  s ohledem  na skutečnost,  že nově  navržené  řešení  přispěje  ke zlepšení
výškového profilu dopravy včetně minimalizace předpokládaných demolic, a to i ve vlastním areálu pivovaru.
Pořizovatel  se domnívá,  že tímto  řešením  nedojde  k neúměrnému  střetu  s limity  území  a  k ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

115) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: K. V.

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

Text námitky:

Jako vlastník pozemků č. 1716/3, 897/5 a 895/1 vše k.ú Jablonecké Paseky, obec Jablonec nad Nisou,
uplatňuji námitku ke konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou.

Námitka je směřována k úpravě a přehodnocení části statě „vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území "
v odstavci „A.7" plochy „SP 1.8" .

(Plocha SPI.  8:  Doporučuje  se omezit  zastavitelnou  plochu na severní  často  šířce  35 m od komunikace
na severu plochy.)

Odůvodnění námitky:

Ačkoli  hlavní  výkres  i textová  část  konceptu  územního  plánu  řeší  tyto  ploch  podél  komunikace  Pod
Kynastem jako zastavitelné  (SPI.8  –  plochy  smíšené  obytné příměstské ),  je  ve statí  vyhodnocení  vlivu
na udržitelný  rozvoj  území  doporučeno omezit  zastavitelné  plochy  v tomto  území  z důvodu  nevhodnosti
zásahu do lučního biotopu.

Z pozice  vlastníka  pozemků (pozemky  č.  1716/3  ,  897/5 a 895/1  k.ú.  Jablonecké Paseky byly  prodány
městem Jablonec nad Nisou a rovněž městem navrženy do nového územního plánu ve funkci zastavitelné
rodinnými domy) bylo provedeno detailní prošetření území a s vědomím existence lučního biotopu vázaného
na existující vodoteč navrhuji zcela nekolizní řešení.
1. kvalitní luční biotop zasahuje cca 15 m jihozápadně od existující vodoteče, navrhuji tudíž vymezit

plochu 20 m od vodoteče jako nezastavitelnou .
2. plocha  začínající  20 m  od vodoteče  bude  zastavitelná  dle  podmínek  orgánu  ochrany  přírody

vymezených při územním řízení
3. vlastník pozemku na kterém se vyskytuje kvalitní biotop navazující na existující vodoteč (cca 15 m

JZ  od vodoteče)  přizpůsobí  užívání  této  části  pozemku  požadavkům  orgánu  ochrany  přírody
(rekreace , četnost sekání , omezení zahrádkářských , zemědělských a pěstitelských aktivit)

4. část pozemku s lučním biotopem zůstane volně propojena s navazujícím lesním porostem
5. vymezení  hranice  pozemků  SV  bude  provedeno  „živým"  plotem ,  vymezení  SZ  hranice  podél

komunikace bude provedeno vzdušným oplocením
6. pozemek 1716/3 k.ú. Jablonecké Paseky bude začleněn do ploch SPI .8 jako zastavitelný.

Návrh k projednání námitky :

Upravit „vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území " v odstavci „A. 7" plochy „SP 1.8" včetně příslušných
textových a grafických částí :

Plocha  SPI.8;  Doporučuje  se omezit  zastavitelnou  plochu  na severní  často  šířce  35 m  od komunikace
na severu plochy a na jižní část na pozemcích č. 897/5 a 1716/3 k.ú Jablonecké Paseky se zachováním
minimálně 20m lučního biotopu od stávající vodoteče .

Jako  vlastník  pozemků  s vyhrazuji  právo  být  přítomna  u všech  projednávání  této  námitky  ke konceptu
územního plánu města Jablonec nad Nisou

Vyhodnocení: Námitce č. 115 se vyhovuje částečně.
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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., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na úpravy a přehodnocení části statě „vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území "
v odstavci „A.7" plochy „SP 1.8" .

Požadavek je uplatněn na pozemky p.č. 1716/3, 897/5 a 895/1 vše k.ú Jablonecké Paseky ve vlastnictví
podatele námitky.

Pořizovatel zjistil,  že pozemky p.č. 1716/3, 897/5 a 895/1 vše k.ú Jablonecké Paseky představují plochy,
které doplňují svažité zastavěné území v lokalitě pod Kynastem až po okraj lesa. Pozemky jsou dopravně
přístupné.

Pořizovatel nejprve prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že předmětné pozemky jsou vymezeny
jako  zastavitelné  plochy  v kategorii  SP1 –  plochy  bydlení  smíšeného –  venkovského –  součást  lokality
SP1.8. Dále se pořizovatel seznámil s Vyhodnocením vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný
rozvoj území (Ekobau, 07/2011) a konstatuje, že tento dokument charakterizuje využití daných pozemků pro
funkci bydlení za nevhodné. Dle vyhodnocení lze očekávat pravděpodobné odvodnění lokality a urychlení
povrchového odtoku vod. Navržená funkce bydlení nevratně zničí kvalitní luční biotop s výskytem zvláště
chráněného druhu – vemeník zelenavý – ohrožený. Vyhodnocení doporučuje omezit zastavitelnou plochu
na severní část o šířce 35 m od komunikace na severu plochy. Proti uvedenému hodnocení podal vlastník
pozemku námitku s tím, že navrhl způsob konkrétního kompromisního řešení.

K dané problematice pořizovatel uvádí, že v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
uplatnily  negativní  stanoviska k vymezení zastavitelné lokality  SP1.8 příslušné 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  (oba  uplatnily  požadavek
na redukci zastavitelné lokality). Příslušný dotčený orgán k posouzení vlivu na ŽP se ztotožnil s doporučením
z Vyhodnocení SEA.

S ohledem na výše citované skutečnosti uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011 dohodovací jednání dotčených
orgánů a zpracovatele vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány
k formulaci  předmětných stanovisek a  k posouzení  navrženého kompromisního řešení  podatele  námitky.
Závěrem dohodovacího  jednání  bylo  zástavbu  jednoho  rodinného  domu v dané  lokalitě  připustit,  avšak
na redukované zastavitelné ploše – pouze na pozemku p.č. 897/5 v k.ú. Jablonecké Paseky.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil obsah podané námitky a konstatuje, že se jí vyhovuje
částečně, a to tak, že se vyhovuje vymezením redukované plochy umožňující výstavbu rodinného domu.
Nevyhovuje  se podateli  v té  části  námitky,  kdy  požaduje  úpravu  stati  „Vyhodnocení  vlivu  konceptu  ÚP
na udržitelný  rozvoj  území  "  v odstavci  „A.7"  u plochy  „SP 1.8",  neboť  "Vyhodnocení  "  je  doporučujícím
dokumentem  pro  rozhodování  příslušných  dotčených  orgánů,  tzn.  a  jeho  obsah  je  neměnný.  V rámci
dohodovacího  jednání  bylo  nalezeno  kompromisní  řešení  a  pořizovatel  se domnívá,  že vymezením
zastavitelné  lokality  v redukovaném  rozsahu  pro  výstavbu  jednoho  rodinného  domu  nedojde
k nepřiměřenému  střetu  s limity  území  a  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

116) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. F. 

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

Text námitky:

Podávám následující námitky ke konceptu územního plánu města Jablonce nad Nisou :

Požaduji přeřadit pozemek p.č. 953/4 a stavbu na pč. 1069 v k.ú. Jablonecké paseky z OS4 do ploch BM4

Odůvodnění námitky:

Jsem  vlastníkem  pozemku  pč.  953/4  a  stavby  garáže  na pč.  1069,  vše  k.ú.  Jablonecké  Paseky.
V předloženém  konceptu  tyto  pozemky  byly  zařazeny  do OS,  plochy  občanského  vybavení  –  sport  a
rekreace.  K takovému  zařazení  není  zcela  žádný  důvod  a  jedná  se pravděpodobně  o „překlep".
Ve stávajícím  územním  plánu  jsou  tyto  pozemky  vedeny  v B2,  neboť  zcela  logicky  navazují  na řadu
pozemků s rodinnými domky, v konceptu zařazeném jako BM4. Navíc mezi navrhovanou plochou BM4 a
OS4 byla vždy plánována komunikace k rozvojovým plochám (BM2.12) která by oddělila tyto plochy s tím,
že pouze můj pozemek a garáž by zůstaly za cestou jako OS4. Což je zcela nelogické.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 116 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., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na překvalifikování zastavitelné plochy kategorie OS – občanské vybavení – sport a
rekreace na pozemcích p.č. 953/4 a 1069, vše k.ú. Jablonecké Paseky. Pořizovatel konstatuje, že se jedná
o stabilizované  území  v městské  části  Jablonecké  Paseky,  které  představuje  rodinný  dům  s garáží  a
nezbytným zázemím v ulici U Staré lípy, těsně u vjezdu do sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Elektro
Praga Jablonec n. N., z. s.

Pořizovatel  dále zjistil,  že v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly pozemky zařazeny do stabilizovaných
ploch zastavěného území kategorie OS – plochy občanského vybavení – sport a rekreace. Proti  tomuto
řešení uplatnil vlastník pozemku svoji námitku s tím, že k takovému zařazení není zcela žádný důvod a jedná
se pravděpodobně o chybu.  Ve stávajícím územním plánu jsou tyto pozemky dle  podatele  vedeny  v B2,
neboť zcela logicky navazují na řadu pozemků s rodinnými domky.

Pořizovatel  ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami
území, dále s potřebami rozvoje ploch pro funkci OS – občanské vybavení – sport a rekreace v dané lokalitě
a  konstatuje,  že námitce  se vyhovuje,  a  to  s ohledem  na skutečnost,  že sportovní  areál  Tělovýchovné
jednoty Elektro – Praga Jablonec n. N., z. s. je v daném území dlouhodobě stabilizován a překvalifikováním
pozemků do stabilizovaných ploch kategorie BM4 dojde k narovnání právního stavu v území.

117) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. F. 

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

Text námitky:

Požaduji upravit podmínky prostorového uspořádání ploch BM tak, aby zde bylo možno stavět menší objekty
bez omezení velikosti pozemku, resp. navázat požadavek na minimální plochu pozemku pouze na rodinné a
bytové domy.

Odůvodnění námitky:

Jako  vlastníka  pozemku  1890/14  k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  v jedné  ze zahrádkářských  kolonií  mne  udivilo
zařazení zahrádek v této oblasti do kategorie BM plochy k bydlení. I když na neformální besedě o konceptu
ÚP tvrdil zástupce zpracovatele plánu, že se nic neděje a zahradní chatky se zde mohou stavět, z popisu
ploch bydlení na str. 50 ÚP vyplývá něco zcela jiného. V textu jsou sice jako podmíněně přípustné uvedeny
stavby zahradních chatek ale dalšími ustanoveními je to prakticky znemožněno. V podmínkách prostorového
uspořádání  je  stanovena  minimální  velikost  pozemku  pro  solitérní  objekty  600  m2.  Zahradní  chatka  je
solitérní objekt ale například v naší kolonii z 21 zahrádek žádná nedosahuje rozlohy 600 m2.

Plochy  zahrádek  jsou  od 200  do 500  m2,  předpokládám,  že i v ostatních  zahrádkářských  koloniích  je  to
obdobné. Pokud je navíc v ÚP uvedeno, že nepřípustné využití jsou stavby nesplňující stanovené podmínky
prostorového uspořádání, jde vlastně o likvidaci zahrádkářských kolonií, neboť oficiální stavba zahradního
domku či chatky je zde předkládaným konceptem ÚP znemožněna.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 117 se vyhovuje

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek na přehodnocení  zařazení  pozemku p.č.  1890/14 k.ú.  Mšeno nad Nisou do ploch
zastavitelných kategorie BM – plochy bydlení.

Pořizovatel zjistil, že předmětný pozemek je součástí stabilizované zahrádkářské kolonie v ulici Na Pláni.

Dále pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou, který pozemek zařazuje do stabilizovaných ploch
zastavěného území  kategorie  BM –  plochy  bydlení.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  vlastník  pozemku svoji
námitku s tím, že v textu návrhu ÚP jsou sice v rámci ploch kategorie BM jako podmíněně přípustné uvedeny
stavby  zahradních  chatek,  ale  dalšími  ustanoveními  je  to  prakticky  znemožněno.  V podmínkách
prostorového uspořádání je stanovena minimální velikost pozemku pro solitérní objekty 600 m2. Zahradní
chatka je solitérní objekt ale například v kolonii podatele námitky z 21 zahrádek žádná nedosahuje rozlohy
600 m2.
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami
území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení námitky a uvádí, že dle zjištění z katastru nemovitostí jsou
pozemky zahrádkové kolonie v ulici  Na Pláni pod ochranou ZPF a mají parcelaci,  odpovídající  potřebám
zahrádkářských aktivit.  S ohledem na uplatněné námitky Základních organizací Českého zahrádkářského
svazu Mšeno – Sever, Mšeno – Jih a Na Hranici projednal pořizovatel předmětnou problematiku ve výboru
pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011, kde bylo rozhodnuto 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.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na zpětnou transformaci zastavitelné plochy
kategorie BM – plochy bydlení městské do ploch kolonie zahrádek a s ohledem na očekávané střety s limity
daného území se rozhodl námitce vyhovět a ponechat předmětnou zahrádkovou osadu v původní funkci,
tzn. v ploše zahrádek. Byla vytvořena nová plocha kategorie RZ – plochy rekreace – zahrádkové osady
se specifickými podmínkami využití ploch.

118) NÁMITKY KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. Č. 

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

Text námitky:

Námitka ke koncepci územního plánu města Jablonec nad Nisou

Nesouhlasím s veřejně prospěšnou stavbou VK.29, protože jsem vlastníkem dotčené nemovitosti.

Odůvodnění: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 118 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, neuvedl však příslušný vlastnický vztah k pozemkům, které jsou
dotčeny veřejně prospěšnou stavbou VK.29. Pořizovatel s ohledem na tuto skutečnost dohledal vlastnická
práva podatele v dané lokalitě  související  s předmětem námitky.  Jedná se o pozemek st.p.č.  3723 v k.ú.
Jablonec nad Nisou, který je v SJM manželů M. a M. Č.. Pořizovatel posoudil podání 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  je  námitkou,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku  a  stavby  dotčených
konceptem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas podatele námitky s vymezením veřejně prospěšné stavby VK.29 se vztahuje k pozemku st. p.č.
3723 v k.ú. Jablonec nad Nisou, jehož je podatel námitky spoluvlastníkem.

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 předmětném pozemku 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 vymezení veřejně prospěšné stavby VK.29 podal vlastník pozemku námitku bez dalšího odůvodnění.

Pořizovatel posoudil námitku a konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu
řešení  navrhovaly  jednak  plochu  pro  výstavbu  vícepodlažních  halových  garáží  v ul.  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 ul. Vodní a napojením na ul. 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.
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Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

119) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. S.

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

Text námitky:

„Koncept územního plánu Města Jablonec nad Nisou – námitka k VK 30 – majitel garáže na st.p.č.3382 I. S."

Jako  majitel  garáže  na st.p.č.  3382  nesouhlasím  s předkupním  právem  Města  Jablonec  nad  Nisou
na odkoupení této nemovitosti a s ní spojené stavební parcely.

Odůvodnění námitky: V konceptu uvažované megalomanské řešení omezuje moje vlastnická práva.

Součástí námitky jsou další argumenty podatele:
1. Řešení  zasáhne nedávno dokončený park Nová Pasířská.  Ovlivní  řešení  cyklistických a pěších

komunikací a dopravy v klidu v západní části parku s přechodem na stávající komunikaci.
2. Nutnost překonat výškový rozdíl mezi křižovatkou Nová Pasířská – Vodní a ulicí Na Vršku a dále

niveletu ulic U Nisy a Vodní, znamená zřejmě vybudovat technicky a finančně náročnou estakádu.
3. Vzhledem  k vyšší  dopravní  zátěži  si  vyžádá  toto  složité  zabezpečení  ochranu  proti  hluku  a

exhalacím, zejména u věžových domů sídlišť U Nisy a Na Vršku.
4. Bude nutné komplexní přeřešení obslužných komunikací sídliště Na Vršku.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 119 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Nesouhlas podatele námitky s vymezením zastavitelné plochy VK29 a VK.30 a s předkupním právem Města
Jablonec nad Nisou na odkoupení nemovitosti – garáže je směřován k pozemku st. p.č. 3382 v k.ú. Jablonec
nad Nisou, jehož je podatel námitky vlastníkem.

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

V rámci  konceptu ÚP Jablonec  nad Nisou byla na předmětném pozemku vymezena zastavitelná plocha
kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace (lokalita VK.30),  a to ve vazbě na zastavitelné plochy
kategorie  BM4 –  plocha bydlení  (lokalita  BM4.40)  a  kategorie  VK –  veřejná  prostranství  –  komunikace
(lokalita VK.329) 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  vymezení  předkupního  práva  Města  Jablonec  nad  Nisou  na odkoupení  nemovitosti  (garáže)
na pozemku st.p.č. 3382 v k.ú. Jablonec nad Nisou v souvislosti s vymezením zastavitelných ploch VK.29 a
VK.30 podal vlastník pozemku námitku. Podatel namítá dále nesouhlasí s dopravním řešením na plochách
VK.29 a VK.30 s tím, že se jedná o technicky složité a finančně náročné megalomanské řešení, které ovlivní
pohodu bydlení ve stávajících bytových domech Na Vršku a U Nisy. Návrh dle podatele ovlivní i park Nová
Pasířská a řešení cyklistických a pěších komunikací v dané lokalitě.

Pořizovatel  ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami
území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení námitky a uvádí, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a
BM4.40 v konceptu  řešení  navrhovaly  jednak  plochu pro  výstavbu vícepodlažních  halových garáží  v ul.
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 ul. Vodní a napojením na ul. 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
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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  námitku a konstatuje,  že se ztotožňuje  s argumenty
podatele  a  rozhodl  se námitce  vyhovět,  neboť  daným  řešením  by  mohlo  dojít  k nepřiměřenému  střetu
s hygienickými  limity  území  a  k neúměrnému ovlivnění  urbanistických a  architektonických hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

120) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé J. Ř. a M. Ř.

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

Text námitky:

Jako vlastníci pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Proseč nad Nisou, který je ve společném jmění manželů, vznášíme:
1) námitku proti vymezení veřejně prospěšného opatření pro založení prvku ÚSES s označením SK.1

v rámci konceptu nového ÚP Jablonec nad Nisou na našem pozemku,
2) námitku proti  nezapracování schválené změny č. 22 do konceptu územního plánu Jablonec nad

Nisou. Změna byla schválena usnesením č. 178/2006 z 36. zasedání ZM dne 12. října 2006) a
podbod č. 6 této změny vymezuje na částech pozemků p.č. 788, 809, 810/1,2,3,4 a 808/1 v k.ú.
Proseč  nad Nisou zastavitelné  plochy v kategorii  B1  –  bydlení  v rodinných domech městského
charakteru – viz. grafická příloha.

Odůvodnění námitky:

Pozemek p.č. 808/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou jsme nabyli v dobré víře jako pozemek určený k zastavění
rodinným domem,  a  to  v souladu  s platnou územně  plánovací  dokumentací.  Realizací  rodinného  domu
na předmětném pozemku hodláme řešit bytovou problematiku naší rodiny.

S ohledem na výše citované skutečnosti nesouhlasíme se zrušením určení pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Proseč
nad Nisou v našem spoluvlastnictví k zastavění, a to v rámci konceptu nového územního plánu

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 120 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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na přehodnocení vymezení veřejně prospěšného opatření pro založení prvku ÚSES
s označením SK.1 a požadavek na zapracování 22. změny platného územního plánu města Jablonec nad
Nisou na pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  jižní  svah
Prosečského hřebene – proluku u stávající obslužné komunikace – ulice Horní. Proluka je vytvořena mezi
stávající  tradiční  zástavbou  Horní  Proseče  a  novým  rezidenčním  souborem  Proseč  nad  Nisou.  Jižní
poměrně příkrá stráň je pokryta lučními společenstvy a na severní straně ji ukončuje remízek se vzrostlými
náletovými dřevinami a keřovým patrem. Pozemek je přístupný obslužné komunikace ul. Horní.

Dle platného územního plánu města Jablonec nad Nisou se jedná o zastavitelnou plochu kategorie B1 –
bydlení  v rodinných  domech  městského  charakteru,  která  byla  v daném  území  vymezeny  na základě
schválené  22.  změny  platného  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.  Východní  část  pozemku  okrajově  zasahuje
do nezastavitelných ploch kategorie UL – přírodní plochy územního systému ekologické stability  nejnižší
úrovně.

Pořizovatel zjistil,  že v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl pozemek zařazen do nezastavitelných ploch
kategorie SK – plochy smíšené krajinné a podél západní hrany pozemku byla vymezena plocha veřejně
prospěšného opatření pro založení prvku ÚSES s označením SK.1. Jednalo se o plochu kategorie smíšená
krajinná zeleň, nezbytné pro založení  části  lokálního biokoridoru 199/200 územního systému ekologické
stability. Proti tomuto řešení uplatnili námitku podatelé s tím, že pozemek nabyli v dobré víře jako pozemek
určený k zastavění rodinným domem, a to v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Realizací
rodinného domu na předmětném pozemku podatelé hodlají řešit bytovou problematiku své rodiny.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami
území, které by mohly mít  vliv  na vyhodnocení námitky a zjistil,  že do dokumentace nebyla zapracována
schválená 22. změna platného územního plánu města Jablonce nad Nisou. Tato změna komplexně prověřila
možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení kategorie B1 v dané lokalitě.
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a rozhodl se jí vyhovět a v tomto duchu
formuloval Návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Pozemek byl vymezen jako plocha
zastavitelná, kategorie SP2 – plochy smíšeného bydlení příměstského, součást zastavitelné plochy SP2.75
(v dalších  etapách  pořizování  ÚP  překvalifikována  na BP2.75).  Pořizovatel  se domnívá,  že vymezením
zastavitelné  plochy  v rozsahu  pořízené  22.  změny  platného  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou  nedojde
k neúměrnému  střetu  s limity  území  a  k ovlivnění  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

121) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: F. H. a V. H.

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

Text námitky:

Coby vlastník garáže na stavební parcele st.p.č. 3351 a spoluvlastník parcely číslo 744/1, k. ú. Jablonec
n. N., nesouhlasím s řešením konceptu ÚP Jablonec n. N., který toto území řeší jako veřejně prospěšnou
stavbu pod označením VK29 a parkovací nadzemní dům!

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 121 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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci pozemku st.p.č. 3351 v k.ú. Jablonec nad Nisou a
stavby s právem osobního užívání k pozemku p.č. 744/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, dotčených konceptem
ÚP Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas podatele námitky s vymezením veřejně prospěšné stavby pod označením VK29 a zastavitelné
plochy pro výstavbu parkovacího domu se vztahuje k pozemkům st. p.č. 3351 a p.č. 744/1 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  vymezení veřejně prospěšné stavby pod
označením VK.29 a zastavitelné plochy pro výstavbu parkovacího domu podal vlastník pozemku námitku.

Pořizovatel posoudil námitku a konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu
řešení  navrhovaly  jednak  plochu  pro  výstavbu  vícepodlažních  halových  garáží  v ul.  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 ul. Vodní a napojením na ul. 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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.
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122) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. L.

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

Text námitky:

Jakož to spoluvlastník parcely č. 481/1 v k.ú. Rýnovice nesouhlasím s navrhovanou verzí Územního plánu.
Navržená osa silnice 1 tř. ulice Ladova přímo zasahuje na výše zmíněnou parcelu a nemovitost č. 480 v k.ú.
Rýnovice na této parcele stojící.

Odůvodnění námitky:

Omezení krátkodobých plánů v oblasti investování do výše zmíněných nemovitostí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 122 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Nesouhlas podatele námitky s konceptem ÚP Jablonec nad Nisou se vztahuje k pozemkům p.č. 481/1 a st.
p.č. 480 v k.ú. Rýnovice ve spoluvlastnictví podatele. Podatel namítá, že navržená osa silnice I. třídy ulice
Ladova přímo zasahuje na zmíněný pozemek a nemovitost na pozemku st.p.č. 480 v k.ú. Rýnovice.

Pořizovatel a určený zastupitel  prověřil stav v území a zjistil,  že se jedná o plochu zahrady se stávajícím
objektem č.p. 186, Ladova ul. 4 v těsném dotyku s místní komunikací – ulicí Ladovou.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že na pozemcích p.č. 481/1 a st.p.č. 480
v k.ú. Rýnovice je vymezena stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie SA4 – plochy smíšených
aktivit.  V dalších  etapách  pořizování  byla  kategorie  SA4  transformována  do stabilizovaných  ploch
zastavěného území kategorie SO4 – plochy smíšené obchodní.

K tvrzení podatele námitky, že navržená osa silnice I. třídy ulice Ladova přímo zasahuje na výše zmíněné
pozemky pořizovatel dodává, že podatel zřejmě vychází z výkresu č.3 (Hlavní výkres – Koncepce dopravní
infrastruktury),  kde  osy  komunikací  mají  tloušťky  takové,  aby  byla  zajištěna čitelnost  výkresu  v měřítku
1:10.000 a jejich přesah do sousedních ploch nemá žádný faktický význam. V ulici Ladova není vymezena
VPS pro rozšíření uličního profilu.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem posoudil  námitku a skutečný rozsah vymezené plochy
v kategorii  VK  –  veřejné  prostranství  –  komunikace  v návaznosti  na nemovitosti  podatele  námitky  a
konstatuje, že námitka je bezpředmětná, neboť pozemky podatele námitky nejsou řešením ÚP Jablonec nad
Nisou dotčeny ve smyslu požadavku námitky.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje.

123) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. V.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 3006 nacházejícího se na parcele č. st. 2944 a pozemku parcelní
číslo 576/14, 576/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou, má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 15 000 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 3006. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel proto jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem veřejné prospěšných staveb a zastavitelných
ploch zásadně nesouhlasí s konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu č. 62 a tímto
podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému  konceptu  návrhu  územního  plánu  a  změně
územního plánu ě. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:

Zásadně nesouhlasím s plánovanou trasou tzv. Západní tangenty, vedoucí částí Zeleného údolí a v blízkosti
rodinných domů v Panenské ulici. Požaduji jakoukoliv změnu, která plánovanou trasu oddálí od obydlené
části Panenské ulice a okolí Srnčího dolu. Kvůli velkému hluku, exhalací z provozu nadměrného počtu aut
i z důvodů  narušení  statiky  přilehlých  domů  požaduji  posunout  hranici  do co  největší  vzdálenosti
od obydlených částí v dolní části Žižkova vrchu.
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Návrh rozhodnutí: Námitce č. 123 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 123 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3006 na pozemku st.p.č.
2944 a spoluvlastníka pozemku p.č. 576/14 a 576/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní
tangenty a vymezením 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. 3006 Panenská
ulice 56 se zahradou v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 65 m od vymezeného koridoru
Západní tangenty a a 260 m od 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.

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 65 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zvýšením hluku a exhalací z provozu nadměrného počtu aut na silnici,
2) narušením statiky přilehlých rodinných domů.
3) Podatel námitky dále požaduje jakoukoliv změnu ve smyslu oddálení trasy silnice od obydlené části

Žižkova vrchu.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) k argumentu  zvýšení  hluku  z vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele
námitky, že umístění silnice cca 65 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
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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 zvýšení  exhalací  z 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. 2) k argumentu narušení  statiky  přilehlých rodinných domů pořizovatel  konstatuje,  že vlastní  návrh
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.

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  námitku
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.

Ad. 3) K požadavku na zvážení další varianty pořizovatel 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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 260 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora bez uvedení argumentů.

K námitce  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.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  hodnotila  samostatná
dokumentace  –  vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,  07/2011).
Pořizovatel konstatuje, že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy v rámci projednávacího
procesu byla 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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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124) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: K. N.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 3006 nacházejícího se na parcele č. st. 2944 a pozemku parcelní
číslo 576/14, 576/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou, má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 15 000 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 3006. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel proto jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem veřejné prospěšných staveb a zastavitelných
ploch zásadně nesouhlasí s konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu č. 62 a tímto
podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému  konceptu  návrhu  územního  plánu  a  změně
územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:

Jako matka dvou malých dětí zásadně nesouhlasím s výstavbou navrhované trasy Západní tangenty (silnice
I/14),  vedoucí částí  Zeleného údolí a v blízkosti  rodinných domů v Panenské ulici  č.p. 3006 a v prostoru
u Srnčího dolu, a to z důvodu velkého hluku a exhalací (zdraví škodlivých) z provozu velkého počtu aut.
Velmi žádám zastupitele města o zamyšlení se nad jinou trasou Západní tangenty, popřípadě o posunutí
navrhované trasy blíže ke stávající  komunikaci vedoucí Zeleným údolím tak,  aby byl zachován pás lesa
v blízkosti obytné části Žižkova vrchu, nedošlo ke znehodnocování Srnčího dolu a Západní tangenta by tak
vnesla co nejméně problémů do života obyvatel této části města.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 124 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 124 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3006 na pozemku st.p.č.
2944 a spoluvlastníka pozemků p.č. 576/14 a 576/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní
tangenty a vymezením 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. 3006 Panenská
ulice 56 se zahradou v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 65 m od vymezeného koridoru
Západní tangenty a 260 m od 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.

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 65 m od nemovitostí
podatele námitky.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zvýšením hluku
2) zvýšením exhalací z provozu nadměrného počtu aut na silnici.
3) Podatel námitky dále požaduje jakoukoliv změnu ve smyslu oddálení trasy silnice od obydlené části

Žižkova vrchu.

K argumentům podatele námitky 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.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hluku  z vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele
námitky, že umístění silnice cca 65 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. 2) K argumentu  zvýšení  exhalací  z 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.

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.

Ad. 3) K uvedenému  požadavku  podatele  námitky  na zvážení  další  varianty  pořizovatel  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
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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.

K danému  řešení  uplatnil  podatel  opakovanou  námitku,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou v říjnu 2015.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 260 m. Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání
konceptu  ÚP Jablonec nad Nisou,  ve které požadavek na vypuštění  sběrného a  separačního dvora bez
uvedení argumentů.

K námitce  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
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dopadů  na znečištění  vodních  toků.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  hodnotila  samostatná
dokumentace  –  vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,  07/2011).
Pořizovatel konstatuje, že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy v rámci projednávacího
procesu byla 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.

K danému  řešení  uplatnil  podatel  opakovanou  námitku,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou v říjnu 2015.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

125) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Z. M.

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

Text námitky:

Coby vlastník garáže na stavební parcele číslo 3350 a spoluvlastník parcely číslo 744/1, k. ú. Jablonec n. N.,
nesouhlasím s řešením konceptu ÚP Jablonec n. N., který toto území řeší jako veřejně prospěšnou stavbu
pod označením VK29 a parkovací nadzemní dům!

Odůvodnění námitky: není doloženo

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 125 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku st.p.č. 3350 v k.ú. Jablonec nad Nisou a stavby
s právem osobního užívání k pozemku p.č. 744/1 v k. ú. Jablonec n. N., dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Nesouhlas  podatele  námitky  s vymezením  VPS  VK.29  a  parkovacího  nadzemního  domu  se vztahuje
k pozemkům st. p.č. 3350 a p.č. 744/1 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.

Pořizovatel  zjistil,  že v 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 vymezení VPS VK.29 a parkovacího nadzemního domu na pozemku st.p.č. 3350 a p.č. 744/1 v k.ú.
Jablonec nad Nisou podal vlastník pozemků námitku.

Pořizovatel posoudil námitku a konstatuje, že předmětné zastavitelné plochy VK.29 a BM4.40 v konceptu
řešení  navrhovaly  jednak  plochu  pro  výstavbu  vícepodlažních  halových  garáží  v ul.  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
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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 ul. Vodní a napojením na ul. 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 námitku a konstatuje, že námitce se vyhovuje, neboť by
daným řešením mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s hygienickými limity území a k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

126) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé R. a R. H.

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

Text námitky:

Jako  vlastníci  níže  uvedených  nemovitostí  podáváme  námitku  proti  konceptu  nového  Územního  plánu
Jablonec nad Nisou a to v následujícím bodu:

Objekt „Restaurace Mladých" Rýnovická č.p. 3760/65, k.ú. Jablonec nad Nisou LV č. 6828

Podáváme námitku proti zařazení pozemků st.p.č. 5060, ppč. 896/8 a 896/10 do kategorie BM6 a žádáme
o zařazení pod kategorii SC4 a to z těchto důvodu:

Odůvodnění námitky:

Uvedená nemovitost byla projektována, zkolaudována vr. 1976 a následně až do dnešní doby provozována
jako víceúčelový komplex služeb (restaurace, pivnice, taneční sál, prodejna polotovarů, kadeřnictví a pod.).
Z toho je patrné, že prioritním využitím bylo a je poskytování služeb a nikoliv bydlení. V Katastru nemovitosti
je  uveden  způsob  využití  budovy  :  stavba  občanského  vybavení  Navrhované  zařazení  nemovitostí
do kategorie BM6, kde je hlavní prioritou bydlení a ostatní činnosti lze povolit jako podmíněně přípustné, nás
může omezovat při rozvoji našeho podnikání (zastavitelnost plochy a způsoby jejího využití). V souvislosti
s novými požadavky na provoz podobných zařízení, plánujeme rekonstrukci objektu, kdy chceme vybudovat
doplňkové stavby mimo jiné garáže a skladové prostory jako zázemí stávajícího provozu. (Rozhodnutí MÚ
č.j. 375/2009/SPR/DSÚ/PDS/ZUK/2 o připojení sjezdu z místí komunikace k plánované stavbě). Tento objekt
byl vždy určen prioritně k poskytování služeb a proto trváme, aby tento účel využití byl uveden i v novém
uzemním plánu a to jako HLAVNÍ VYUŽITÍ plochy, což znamená zařazení uvedených pozemků do kategorie
SC4. V této kategorii jsou i nemovitosti na protilehlé straně ulice Rýnovická (prodejna drogerie). Nebráníme
se ani projednání zařazení do kategorie SA4.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 126 se nevyhovuje.

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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Nesouhlas  podatelů  námitky  se zařazením  pozemků  do kategorie  BM6  –  bydlení  městské  se vztahuje
k pozemkům st.p.č. 5060 a p.č. 896/8, 896/10 v k.ú. Rýnovice.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná zastavěné území města Jablonec
nad Nisou – nárožní objekt „Restaurace Mladých" č.p. 3760, Rýnovická ul. 65. Objekt navazuje na území
čistě obytné zóny.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla na pozemcích st.p.č. 5060 a p.č. 896/8,
896/10 v k.ú. Rýnovice vymezena stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie BM6 – plochy bydlení.
K zařazení  předmětných  pozemků  do ploch  kategorie  BM  pořizovatel  dodává,  že tyto  plochy  umožňují
nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a
základního občanského vybavení. Plochy se v rámci ÚP Jablonec nad Nisou umisťují v kvalitním prostředí
navazujícím  na centrum  města  a  uzlové  prostory  lokálních  center.  Proti  tomuto  řešení  vznesl  vlastník
pozemků svoji  námitku s tím, že požaduje zařazení do kategorie SC4, případně do kategorie SA4, neboť
navrhované zařazení nemovitostí do kategorie BM6, kde je hlavní prioritou bydlení a ostatní činnosti, lze
povolit jako podmíněně přípustné, nás může omezovat při rozvoji našeho podnikání (zastavitelnost plochy a
způsoby jejího využití).
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K tvrzení podatelů námitky, že uvedená nemovitost byla projektována, zkolaudována v r. 1976 a následně
až do dnešní doby provozována jako víceúčelový komplex služeb (restaurace, pivnice, taneční sál, prodejna
polotovarů,  kadeřnictví  a pod.),  z čehož je  patrné,  že prioritním využitím bylo a je  poskytování  služeb a
nikoliv bydlení pořizovatel podotýká, že územní plán nevymezuje funkci jednotlivých parcel, ale jednotlivých
ploch  a  typicky  městských  bloků.  Dominantní  funkcí  bloku  vymezeného  ulicemi  Na Roli,  Rýnovická,
Riegrova, Žitná je bydlení. Součástí ploch bydlení je občanské vybavení, to znamená, že podatel námitky
může  v aktivitách  pokračovat  zcela  legálně  dále  a  není  konceptem  územního  plánu  dotčen  na svých
právech.  Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  posoudil  námitku  z hlediska  souladu  s cíli  a  úkoly
územního plánování,  kde hodnotil  zejména vliv  začlenění  stávajícího objektu do ploch čistého bydlení  a
došel k závěru, že podmínky využití ploch kategorie BM – plochy bydlení odpovídají požadavkům podatele
námitky a nedojde tímto řešením k neúměrnému ovlivnění urbanistických a architektonických hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel vyhodnotil předmětnou plochu
tak, že by měla být nadále vymezena (v souladu s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou)
jako plocha čistého bydlení – námitce se nevyhovuje.

127) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé R. a R. H.

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

Text námitky:

Jako  vlastníci  níže  uvedených  nemovitostí  podáváme  námitku  proti  konceptu  nového  Územního  plánu
Jablonec nad Nisou a to v následujícím bodu:

Pozemky v k.ú. Vrkoslavice: pč. 976, 974/2 a 974/3 LV č. 2708

Podáváme  námitku  proti  zařazení  pozemku  č.  976  do kategorie  BM  2,37  a  především  proti  zařazení
pozemků č. 974/2 a 974/3 do kategorie VEŘEJNÁ ZELEŇ.

Žádáme, aby pozemek 976 byl zařazen do kategorie BM2 jako sousední pozemek č.978 a ostatní okolní již
zastavěné  pozemky  a  to  z důvodu,  že na tento  pozemek  je  vydáno  platné  územní  rozhodnutí  (č.j.
114827/2010 ze dne 13. 12. 2010) a nic nebrání zahájení stavby.

Žádáme  aby  pozemky  974/2  a  974/3  byly  připojeny  ke stavebnímu  pozemku  976  a  tedy  přeřazeny
do kategorie BM2 a to z těchto důvodů :

Odůvodnění námitky:

Tyto  pozemky  jsme  koupili  za účelem  napojení  stavebního  pozemku  č.  976  na veřejnou  komunikaci  a
zpřístupnění budoucího RD především v zimních měsících, kdy ulice Revoluční bývá často nesjízdná.
▪ Pozemky  974/2  a  974/3  jsou  trvale  vyjmuty  z ochrany  ZPF.  V Katastru  nemovitosti  jsou  tyto

pozemky vedeny jako „ostatní plocha – komunikace".
▪ Souhlas MÚ s vyjmutím z ochrany ZPF a souhlas ke stavbě přístupové komunikace a zpevněné

plochy č.j. OŽP/24849/2005 ze dne 16. 9. 2005.
▪ Souhlas MÚ se změnou využití pozemku č.j. 27524/2005/SÚ/Kr/2 ze dne 2. 11. 2005.
▪ Souhlas MÚ s napojením ppč. 974/2 a 974/3 na veřejnou komunikaci – připojení sjezdu z místní

komunikace z ulice Petřínská (Rozhodnutí č.j. DSÚ/SR/27737/2005/Koš ze dne 26. 10. 2005)

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 127 A se nevyhovuje.

Námitce č. 127 B 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Nesouhlas  podatelů  námitky  se zařazením  pozemku  p.č.  976  v k.ú.  Vrkoslavice  do zastavitelné  plochy
kategorie BM2 – lokalita BM2.37 a nesouhlas ze zařazením pozemků p.č. 974/2 a 974/3 v k.ú. Vrkoslavice
do nezastavitelných ploch kategorie VZ – veřejná prostranství – zeleň.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o soubor nezastavěných pozemků
v severní části svahu Petřína – městská část Vrkoslavice. Svah je z části pokryt travními porosty a z části
náletovými dřevinami. Přístup na pozemky je z místních komunikací – ulice Pod Petřínem a ulice Petřínská.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že na pozemku p.č. 976 v k.ú. Vrkoslavice je
vymezena zastavitelná plocha kategorie  kategorie  BM2 – plochy bydlení  –  součást  zastavitelné  lokality
BM2.37. Pozemky p.č. 974/2 a 974/3 v k.ú. Vrkoslavice byly zařazeny do nezastavitelných ploch kategorie
VZ – veřejná prostranství – zeleň. Proti tomuto řešení uplatnil vlastník pozemku námitku, ve které požaduje
vymezit  všechny  pozemky  do   kategorie  BM2  (jako  sousední  pozemek  p.č.  978  a  ostatní  okolní  již
zastavěné pozemky). Jako důvod uvádí, že na pozemek 976 v k.ú. Vrkoslavice je vydáno územní rozhodnutí
a ostatní  pozemky byly  zakoupeny za účelem napojení  stavebního pozemku p.č.  976 v k.ú.  Vrkoslavice
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na veřejnou komunikaci – ul. Petřínská.

A)

K požadavku  podatelů  námitky  pořizovatel  uvádí,  že územní  rozhodnutí  na stavbu  rodinného  domu  a
odkanalizování na pozemku p.č. 976 v k.ú. Vrkoslavice vydané pod č.j. 109404/2006 ze dne 29. 11. 2006 byť
v právní moci, není samo o sobě dostatečným důvodem pro zařazení plochy do zastavěného území. Tímto
aktem  je  až vydané  kolaudační  rozhodnutí  na předmětnou  stavbu.  Vedlejší  pozemek  p.č.  978  v k.ú.
Vrkoslavivce,  na který  podatel  poukazuje,  byl  v době  zpracování  průzkumů  a  rozborů  zpracovatelem
vyhodnocen jako další pozemková parcela jednoho majitele pod společným oplocením, tvořící souvislý celek
s obytnými budovami.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  nevyhovuje,
vymezení zastavitelné plochy pro funkci bydlení je v dané situaci – vydání územního rozhodnutí správné a
tímto řešením nedochází k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

B)

K požadavku  podatelů  námitky  pořizovatel  uvádí:  pravomocné  rozhodnutí  na stavbu  rodinného  domu  a
odkanalizování  na pozemku  p.č.  976 v k.ú.  Vrkoslavice  č.j.  109404/2006 ze dne  29.  11.  2006  obsahuje
v závazných podmínkách pro umístění a projektovou přípravu stavby pod bodem 4)

Přístupová a příjezdová komunikace bude řešena na pozemku p.č. 895 ulicí Pod Petřínem a bude zpevněna
zatravňovací  dlažbou.  Správní  orgán  vycházel  ve své  správní  úvaze  z tehdy  platné  územně  plánovací
dokumentace města Jablonce nad Nisou. Pro zpracovatele územního plánu byly tyto podklady závazné.

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou předložil vlastník pozemku nové podklady:
▪ Souhlas k trvalému odnětí pozemku ze ZPF na stavbu přístupové komunikace a zpevněné plochy

(pozemky p.č. 974/2 a 974/3 v k.ú. Vrkoslavice) ze dne 16. 9. 2005
▪ Souhlas se změnou využití pozemků p.č. 974/2 a 974/3 v k.ú. Vrkoslavice ze dne 2. 11. 2005
▪ Rozhodnutí  ve věci  povolení  dvou  sjezdů z místní  komunikace –  ul.  Petřínská na ppč.  947/2  a

974/3.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a s ohledem na nové skutečnosti konstatuje,
že námitce  se vyhovuje.  Vymezením  nové  zastavěné  plochy  kategorie  VK  –  veřejné  prostranství  –
komunikace na pozemcích p.č.  974/2 a 974/3 v k.ú. Vrkoslavice nedojde k nepřiměřenému střetu s limity
území a k neúměrnému ovlivnění urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném
zájmu dle zvláštních právních předpisů.

128) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. a K. H., zastoupeni na základě plné moci P. J.

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

Text námitky:

Námitka  ke konceptu  Územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  a  vyhodnocení  konceptu  územního  plánu
na udržitelný rozvoj území.

S odvoláním na oznámení o konání veřejného projednávání konceptu Územního plánu Jablonce nad Nisou
a vyhodnocení vlivu na životní prostředí a na ustanovení § 48 zákona č. 178/2006 Sb. (v platném znění)
podávám v zastoupení vlastníků (plná moc v příloze) pozemku č.kat. 742/1 v k.ú. Kokonín námitku.

Odůvodnění námitky

V rámci  projednání  30.  změny  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  byla  tato  parcela
schválena pro funkční využití na zastavitelnou plochu v kategorii B1 bydlení v rodinných domech městského
charakteru.

Navrhuji  proto,  aby byla  tato  změna respektována i v novém návrhu územního plánu.  Ještě podotýkám,
že vzhledem k tomuto  schválení  na využití  na zastavitelnou  plochu,  byly  zahájeny  projektové přípravy  a
uzavřeny jednotlivé smlouvy na provádění prací.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 128 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou prostřednictvím zmocněnce pana P. J. (plná moc ze dne 26. 11. 2008).

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na zapracování  pozemku  p.č.  742/1  v k.ú.  Kokonín  do zastavitelných  ploch  pro
bydlení do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, a to v souladu se schválenou 30. změnou platného ÚP města
Jablonec nad Nisou.
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem prověřil stav v území a zjistil, že se jedná jihozápadní úpatí
Bártlova vrchu – plochy bezprostředně navazující na zastavěné území místní části Vrkoslavice

Dle platného územního plánu města Jablonec nad Nisou a schválené 30. změny platného územního plánu
města  Jablonce  nad  Nisou  se jedná  o zastavitelné  plochy  kategorie  B2  –  bydlení  v rodinných  domech
městského typu.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl pozemek zařazen v jižní části do ploch
zastavitelných v kategorii SP – plochy smíšeného bydlení – příměstského – lokalita SP1.110 a severní část
pozemku byla  zařazena do ploch zastavitelných kategorie OS – plochy občanského vybavení  – sport  a
rekreace – lokalita  SP1.16.  Proti  tomuto řešení  uplatnili  námitku spoluvlastníci  pozemku s tím,  požadují
respektovat  skutečnost,  že v rámci  projednání 30. změny platného územního plánu města Jablonce nad
Nisou  byla  tato  parcela  schválena  pro  funkční  využití  na zastavitelnou  plochu  v kategorii  B1  –  bydlení
v rodinných domech městského charakteru.

Podatelé navíc upozornili na skutečnost, že vzhledem ke schválení na využití na zastavitelnou plochu, byly
zahájeny projektové přípravy a uzavřeny jednotlivé smlouvy na provádění prací.

Pořizovatel  ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami
území, které by mohly mít  vliv na vyhodnocení námitky a zjistil,  že do dokumentace nebyla zapracována
schválená 30. změna platného územního plánu města Jablonce nad Nisou. Tato změna komplexně prověřila
možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení kategorie B1 v dané lokalitě. Předmětný pozemek je sice
pod  ochranou  ZPF  –  III.  a  převážně  V.  tř.  ochrany  (BPEJ  83  424,  83  444).  Jedná  se o půdy  jednak
s průměrnou produkční schopností, které je možné využít  pro eventuální výstavbu, v případě V. třídy jde
o půdy s nízkou produkční  schopností,  pro  zemědělské  účely  postradatelné.  Lokalita  je  dobře  dopravně
dostupná  –  z místních  komunikací  –  ul.  Severní  a  K Vodojemu  a  je  v dosahu  kapacitní  technické
infrastruktury.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a rozhodl se jí vyhovět a v tomto duchu
formuloval Návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Pozemek byl vymezen jako plocha
zastavitelná, kategorie SP2 – plochy smíšeného bydlení příměstského – lokalita SP1.93 (v dalších etapách
pořizování  překvalifikována  na BP1.93  s podmínkou  zpracování  územní  studie  US15).  Pořizovatel
se domnívá, že vymezením zastavitelné plochy v rozsahu pořízené 30. změny platného ÚP města Jablonec
nad Nisou s podmínkou zpracování územní studie nedojde k neúměrnému střetu s limity území a k ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

129) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: E. K.

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

Text námitky:

Chtěla bych podat připomínku k vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj
území, který nedoporučuje pozemek p. č. 1311 k. ú. Proseč nad Nisou, který je v mém vlastnictví, k zástavbě
rodinným domem.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 129 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku  k vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný  rozvoj  území,  pořizovatel  posoudil  podání  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 uplatnil vlastník pozemku dotčený řešením územního plánu Jablonec nad Nisou, proto pořizovatel
vyhodnocuje podání jako námitku.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  námitku vůči vyhodnocení  vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný  rozvoj území.
Připomínka je  vztažena vůči  pozemku p.č.  1311 v k.ú. Proseč nad Nisou.  Pořizovatel  zjistil,  že se jedná
o strmý  jižní  svah  navazující  na zastavěné  území  v místní  části  Proseč  nad  Nisou.  Svah  je  porostlý
náletovými dřevinami.

Dle  platného  územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou  je  předmětný  pozemek  vymezen  jako
nezastavitelná ploch kategorie PK – parky.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl pozemek zařazen do ploch zastavitelných
v kategorii  SP –  plochy smíšeného bydlení  –  příměstského  – součást  lokality  SP2.65.  Dále  pořizovatel
prověřil Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011),
které charakterizuje lokalitu SP2.65 jako území s výskytem zvláště chráněného druhu živočicha – chřástala
polního. Doporučuje ponechat větší část území původní funkci a jako zastavitelný navrhuje ponechat pouze
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severovýchodní výběžek dané lokality.

Pořizovatel  dále  konstatuje,  že v rámci  veřejného projednání  konceptu  ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily
k vymezení zastavitelné plochy SP2.65 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 a v rámci
koordinovaného stanoviska č.j.  OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011. Negativní stanovisko uplatnil
i orgán příslušný k vyhodnocení vlivů na ŽP, který požadoval ponechat plochu ve stávající funkci a v rozsahu
vyhodnocení SEA.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel  dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 6. 9. 2011, jejichž závěrem bylo lokalitu SP2.65 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zásadně redukovat a
k zástavbě vymezit pouze severovýchodní část lokality. Tím pádem došlo k vypuštění pozemku p.č. 1311 v k.
ú. Proseč nad Nisou ze zastavitelných ploch.

Pořizovatel posoudil doporučení, která jsou součástí Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau  07/2011)  a  dodává,  že je  zpracován  erudovaným  odborníkem
s příslušnou autorizací a jeho závěry k hodnocení dané lokality akceptuje. Jednotlivé návrhové plochy jsou
nejmenší  základní  jednotkou,  které  jsou v ÚP vymezeny a které  jsou pak komentovány  z hlediska vlivu
na životní prostředí. Vliv jednotlivých parcel komentován nebyl. Lze tedy konstatovat, že pro pozemek p.č.
1311 v k.ú. Proseč nad Nisou platí vyhodnocení vlivu v rozsahu odpovídajícím přiměřeně své velikosti.

Pořizovatel dodává,  že námitka je  uplatněna vůči  neměněné části  územního plánu Jablonec nad Nisou,
neboť  ÚP Jablonec  nad  Nisou na možném využití  ploch  nic  nezměnil  a  vlastník  pozemku není  krácen
na svých  právech.  Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí
nevyhovuje  .  Své  rozhodnutí  opírá  skutečnost,  že dohodnutý  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  poskytuje
dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených v souladu s cíli územního plánování a
v souladu,  případně  kompromisně  s limity  a  zájmy  ochrany  přírody  v tomto  území  a  v lokalitách  s lepší
dopravní dostupností a vybaveností technickou infrastrukturou.

130) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. P.

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

Text námitky:

Coby vlastník obytného domu , p.č. 1085/2 , nacházejícího se na parcele p.č.1085/1, vše v k.ú. Rýnovice,
podávám v souladu s §48 zák. č. 183/2006 Sb,. Zákon o územním plánování a stavebním řádu tuto námitku
ke konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou:

Koncept  územního plánu města Jablonec nad Nisou zahrnuje výše uvedené nemovitosti  do zastavitelné
plochy  BM1.  To  znamená  snížení  maximální  výškové  úrovně  zástavby  na 1  podlaží  +  podkroví  oproti
platnému územnímu plánu, kde je pro bydlení v RD městského typu stanovena výšková úroveň 2 podlaží +
podkroví.

Požaduji změnu výše uvedené zastavitelné plochy BM1 na zastavitelnou plochy BM2, tedy návrat k původní
výškové hladině 2 podlaží + podkroví.

Tento požadavek je opřen o následující důvody:

Odůvodnění námitky:

Snížení možné výškové úrovně zástavby sníží hodnotu nemovitostí tím, že omezuje možnou intenzitu využití
území. Navíc ztěžuje naplňování požadavků Evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
a  odporuje  trendu  energeticky  úsporného  stavění.  Podle  směrnice  2010/31/EU  musí  být  po roce  2020
všechna  nová  výstavba  stavěna  jako  budovy  s téměř  nulovou  spotřebou  energie.  Pro  dosažení  tohoto
nároku  je  zásadní  poměr  povrchu  budovy  ku objemu  –  tak,  aby  při  maximálním  užitném  objemu  byl
minimální povrch. Rodinný dům o jednom podlaží je proti dvoupodlažnímu předem znevýhodněn, protože při
stejném objemu má větší povrch a pro dosažení stejných parametrů musí být více izolován – a to znamená
vynucený nárůst stavebních nákladů.

Snížení možné výškové úrovně zástavby tedy znehodnocuje soukromé vlastnictví a to bez přesvědčivého
zdůvodnění. Zdůvodnění nižší úrovně zástavby ohledem na krajinný ráz je irelevantní, tradici zde mají i vyšší
stavby, např. nejstarší a jediný v původním stavu dochovaný lidový dům v Rýnovicích – hrázděný dům č.p.
24 – má podlažnost 2 podlaží + podkroví. Navíc již dnes se v lokalitě se nalézají domy o dvou nadzemních
podlažích.

Vyhodnocení: Námitce č. 130 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., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemku a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Nesouhlas  s vymezením  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  kategorie  BM1  –  plochy  bydlení  je  uplatněn
k pozemkům p.č. 1085/1 a 1085/2 v k.ú. Rýnovice, včetně požadavku na změnu výše uvedené zastavitelné
plochy BM1 na zastavitelnou plochu BM2, tedy návrat k původní výškové hladině 2 podlaží + podkroví.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o prudký jihozápadní svah v místní
části Rýnovice, který nenavazuje na zastavěné území obce a nachází se v ploše vyhlášené CHKO Jizerské
hory – IV. zóna odstupňované ochrany. Jedná se o jednu z konzumovaných lokalit pro výstavbu rodinných
domů. K předmětnému pozemku vede veřejná komunikace – ulice Nebeská.

Pořizovatel prověřil koncept řešení ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že pozemky jsou vymezeny jako
zastavitelná  plocha  kategorie  BM1  –  plochy  bydlení  (součást  lokality  BM1.29).  V rámci  podmínek
prostorového uspořádání je pro tyto plochy vymezeny max. podlažnost 1,5 N.P. Proti tomuto řešení podal
námitku vlastník pozemku s tím, že podlažnost neodpovídá platnému územnímu plánu města Jablonec nad
Nisou.  Podatel  námitky  argumentuje  omezením  intenzity  možného  využití  území,  znehodnocením
soukromého vlastnictví a rozporem s požadavky Evropské směrnice 2010/31/EU, kdy musí být po roce 2020
všechna  nová  výstavba  stavěna  jako  budovy  s téměř  nulovou  spotřebou  energie.  Pro  dosažení  tohoto
nároku  je  zásadní  poměr  povrchu  budovy  ku objemu  –  tak,  aby  při  maximálním  užitném  objemu  byl
minimální povrch. Rodinný dům o jednom podlaží je proti dvoupodlažnímu předem znevýhodněn, protože při
stejném objemu má větší povrch a pro dosažení stejných parametrů musí být více izolován – a to znamená
vynucený nárůst stavebních nákladů.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje  a  to
zejména s ohledem na skutečnost, že dvoupodlažní zástavba odpovídá charakteru území, tím pádem dojde
k zachování kontinuity s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou ve smyslu zachování práva
legitimního očekávání vlastníka pozemku. V tomto duchu byl formulován návrh pokynů pro zpracování ÚP
Jablonec nad Nisou a předmětné pozemky byly vymezeny v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou jako zastavěná
plocha BM2 s max. podlažností 2,5 NP.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem je přesvědčen, že transformací plochy do nové kategorie nemůže
dojít k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění urbanistických a architektonických
hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

131) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé Z. a P. V.

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

Text námitky:

Coby  vlastníci  rodinného  domu č.p  5092,  ulice  Nebeská 13  nacházejícího  se na parcele  č.  si.  983/2  a
pozemku  parc.  č.  983/1,  vše  v k.ú.  Rýnovice,  podáváme v souladu s §48 zák.  č.  183/2006 Sb,.  Zákon
o územním plánování  a  stavebním řádu tuto námitku ke konceptu  územního plánu města Jablonec nad
Nisou:

Koncept  územního plánu města Jablonec nad Nisou zahrnuje výše uvedené nemovitosti  do zastavitelné
plochy  BM1.  To  znamená  sníženi  maximální  výškové  úrovně  zástavby  na 1  podlaží  +  podkroví  oproti
platnému  územnímu  plánu,  kde  je  pro  bydlení  v RD  městského  typu  stanovena  výšková  úroveň  2
podlaží+podkroví.

Požadujeme  změnu  výše  uvedené  zastavitelné  plochy  BM1  na zastavitelnou  plochy  BM2,  tedy  návrat
k původní výškové hladině 2 podlaží+podkroví.

Tento požadavek je opřen o následující důvody:

Odůvodnění námitky:

Snížení možné výškové úrovně zástavby sníží hodnotu nemovitostí tím, že omezuje možnou intenzitu využití
území. Navíc ztěžuje naplňování požadavků Evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
a  odporuje  trendu  energeticky  úsporného  stavění.  Podle  směrnice  2010/31/EU musí  být  po roce  2020
všechna  nová  výstavba  stavěna  jako  budovy  s téměř  nulovou  spotřebou  energie.  Pro  dosažení  tohoto
nároku  je  zásadní  poměr  povrchu  budovy  ku objemu  –  tak,  aby  při  maximálním  užitném  objemu  byl
minimální povrch. Rodinný dům o jednom podlaží je proti dvoupodlažnímu předem znevýhodněn, protože pří
stejném objemu má větší povrch a pro dosažení stejných parametrů musí být více izolován – a to znamená
vynucený nárůst stavebních nákladů.

Snížení možné výškové úrovně zástavby tedy znehodnocuje soukromé vlastnictví a ío bez přesvědčivého
zdůvodnění. Zdůvodnění nižší úrovně zástavby ohledem na krajinný ráz je irelevantní, tradici zde mají i vyšší

514 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

stavby, např. nejstarší a jediný v původním stavu dochovaný lidový dům v Rýnovicích – hrázděný dům č.p.
24 – má podlažnost 2 podloží +podkroví. Navíc již dnes se v lokalitě se nalézají domy o dvou nadzemních
podlažích.

Vyhodnocení: Námitce č. 131 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Nesouhlas  s vymezením  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  kategorie  BM1  –  plochy  bydlení  je  uplatněn
k pozemkům p.č. 983/1 a 983/2 v k.ú. Rýnovice, včetně požadavku na změnu výše uvedené zastavitelné
plochy BM1 na zastavitelnou plochu BM2, tedy návrat k původní výškové hladině 2 podlaží + podkroví.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o prudký jihozápadní svah v místní
části Rýnovice, který nenavazuje na zastavěné území obce a nachází se v ploše vyhlášené CHKO Jizerské
hory – IV. zóna odstupňované ochrany. Jedná se o jednu z konzumovaných lokalit pro výstavbu rodinných
domů. K předmětnému pozemku vede veřejná komunikace – ulice Nebeská.

Pořizovatel prověřil koncept řešení ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že pozemky jsou vymezeny jako
zastavitelná  plocha  kategorie  BM1  –  plochy  bydlení  (součást  lokality  BM1.29).  V rámci  podmínek
prostorového uspořádání je pro tyto plochy vymezeny max. podlažnost 1,5 N.P. Proti tomuto řešení podal
námitku vlastník pozemku s tím, že podlažnost neodpovídá platnému územnímu plánu města Jablonec nad
Nisou.  Podatel  námitky  argumentuje  omezením  intenzity  možného  využití  území,  znehodnocením
soukromého vlastnictví a rozporem s požadavky Evropské směrnice 2010/31/EU, kdy musí být po roce 2020
všechna  nová  výstavba  stavěna  jako  budovy  s téměř  nulovou  spotřebou  energie.  Pro  dosažení  tohoto
nároku  je  zásadní  poměr  povrchu  budovy  ku objemu  –  tak,  aby  při  maximálním  užitném  objemu  byl
minimální povrch. Rodinný dům o jednom podlaží je proti dvoupodlažnímu předem znevýhodněn, protože při
stejném objemu má větší povrch a pro dosažení stejných parametrů musí být více izolován – a to znamená
vynucený nárůst stavebních nákladů.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje  a  to
zejména s ohledem na skutečnost, že dvoupodlažní zástavba odpovídá charakteru území, tím pádem dojde
k zachování kontinuity s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou ve smyslu zachování práva
legitimního očekávání vlastníka pozemku. V tomto duchu byl formulován návrh pokynů pro zpracování ÚP
Jablonec nad Nisou a předmětné pozemky byly vymezeny v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou jako zastavěná
plocha BM2 s max. podlažností 2,5 NP.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem je přesvědčen, že transformací plochy do nové kategorie nemůže
dojít  k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění urbanistických a architektonických
hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

132) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Š. B.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č. p. 3067 nacházejícího se na parcele č. st. 2943 a pozemků parc. č.
576/12 a č. 576/13 v k. ú. Jablonec nad Nisou. Výše uvedený pozemek a budovu podatel využívá k trvalému
bydlení.

Dle konceptu Územního plánu města Jablonec nad Nisou má být postavena silniční komunikace Západní
tangenta s plánovanou kapacitou cca 15 000 vozidel denně v blízkosti rodinného domu č. p. 3067.

Podatel proto jako vlastník pozemků a stavby dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb zásadně
nesouhlasí s konceptem ÚP a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.
o územním plánování  a stavebním řádu následující  námitky  proti  výše uvedenému konceptu návrhu ÚP
města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ zhorší se kvalita bydlení zvýšením hladiny hluku a emisí z projíždějících vozidel, v 
současné době je tato klidná lokalita k bydlení vyhledávána
▪ dojde k výraznému snížení hodnoty nemovitosti, stavbou a provozem na této komunikaci může dojít

k vážnému poškození rodinného domu
▪ bude  zničena  klidová  zóna  využívaná  zejména  obyvateli  Žižkova  vrchu,  žáky  a  pedagogy  ZŠ

Pasířská
▪ komunikace oddělí obytnou zónu od zbývající části lesa a znemožní tak přístup veřejnosti do lesa
▪ budou vykáceny stromy, které chrání před silným západním a jihozápadním větrem domy
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▪ v blízkosti lesa, zároveň dojde ke zničení lesa, kde žije velké množství živočichů – přírodu je třeba
chránit

▪ bude narušena pohoda v areálu Srnčí důl a v lesoparku, který bude vybudován v prostoru bývalé
sjezdovky u ul. Plynární

▪ dle  sdělení  místostarostky  Nové Vsi  nad Nisou K.  Lubasové  na veřejném projednání  konceptu
Územního plánu Jablonec nad Nisou dne 17. 8. 2011 obec nesouhlasí s jižním obchvatem, dle ŘSD
je Jižní tangenta v navrhované podobě z finančních důvodů nerealizovatelná, tudíž se domnívám,
že Západní  tangenta  bez  návaznosti  dopravní  situaci  ve středu města výrazně nezlepší,  jelikož
se doprava bude vracet  opět  ke křižovatce U Zeleného stromu –  řešením se nabízí  vybudování
Severní tangenty /křižovatka ul. Riegrova – Palackého – U Přehrady/

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 132 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  3067  nacházejícího
se na pozemku st.p.č. 2943 a pozemků p.č. 576/12 a 576/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o rodinný  dům  Panenská  58
se zahradou,  umístěný  v západním svahu Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  58 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty.

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 58 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zhoršením kvality bydlení zvýšením hladiny hluku a emisí z projíždějících vozidel,
2) výrazným snížením hodnoty nemovitosti (poškození rodinného domu),
3) zničením klidové zóny využívané zejména veřejností,,
4) oddělením obytné zóny od zbývající části lesa a znemožnění přístupu veřejnosti do lesa,
5,6) kácením stromů, zničením lesa
7) narušením pohody v areálu Srnčí důl a v lesoparku Žižkův Vrch,
8) nesouhlasem obce Nové Vsi nad Nisou s jižním obchvatem.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) k argumentu  zhoršením  kvality  bydlení  zvýšením  hladiny  hluku  a  emisí  z projíždějících  vozidel
pořizovatel dodává, že se ztotožňuje s názorem podatele námitky, že umístění silnice cca 58 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
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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 zhoršením kvality bydlení zvýšením hladiny emisí z projíždějících vozidel pořizovatel dodává,
že 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. 2) k argumentu výrazného snížení hodnoty nemovitosti  pořizovatel konstatuje, 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.

Pořizovatel  však  nepředpokládá,  že by  stavbou  a  provozem na této  komunikaci  mohlo  dojít  k vážnému
poškození rodinného domu. Vlastní návrh 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+4) 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. 5+6) 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. 7) k argumentu narušení pohody ve sportovně rekreačních areálech Srnčí důl a Morseovka pořizovatel
dodává, že silnice musí být v dalších stupních projektové dokumentace navržena tak, aby nadměrně (nad
rámec hygienických limitů) neobtěžovala své okolí, její koridor je navržena tak, aby byla zachována celistvost
areálu  Srnčí  důl  (viz.  zpracované  varianty  studií  „Možnosti  úprav  a  rozvoje  areálu  Srnčí  důl  ve vztahu
k Západní tangentě" (SAUL, 06/2013) i zmíněná plocha nově vybudovaného lesoparku Morseovka;

Ad. 8) k argumentu  nesouhlasu  obce  Nová  Ves  nad  Nisou  s koridorem  jižního  obchvatu  pořizovatel
konstatuje, že koridor je zanesen ve svém stávajícím platném územním plánu Nová Ves nad Nisou. Tento
koridor je zanesen ve vydaných Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. Zásady územního rozvoje
představují pro ÚP obce nadřazenou územně plánovací dokumentaci. Nesouhlas obce Nová Ves nemusí být
překážkou realizace jižního obchvatu."

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).
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S ohledem  na výše  citované  skutečnosti  pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku
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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.

133) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. T.

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

Text námitky:

Podatel je spoluvlastníkem níže uvedených dotčených pozemků. Jedná se o pozemky parcel č. 126, 128 a
129 – jak jsou tyto nemovitosti  zapsané pro obec Jablonec nad Nisou v katastrálním území Vrkoslavice
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,  Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví č.
6783.

Podatel podává námitky v souladu s ustanovením § 52, odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním
plánování a Stavebním řádu (stavební zákon) k :

Označení US14 – název Pivovarský rybník, dotčené návrhové plochy OS2.18

Odůvodnění námitky:

Tento nesmyslný záměr, který nehorázně zasahuje do práva soukromého vlastnictví nemovitého majetku a
velice negativně tak  ovlivňuje jeho tržní  hodnotu,  jednoznačně a zásadně odmítám,  neboť již  na vlastní
klíčovou žádost spoluvlastníků byla v roce 2006 schválena podstatná a významná změna v Uzemním plánu
(bod  XVI.b.)  u dotčených  pozemků  na plochu  zastavitelnou  v kategorii  B2  (bydlení  v rodinných  domech
městského typu), a to v Usnesení 34. zasedání zastupitelstva Města Jablonec nad Nisou konaného dne 22.
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června 2006. Za tuto změnu vlastník zaplatil  podle Obecně závazné vyhlášky č.  5/2002 úhradu nákladů
spojených s dílčí změnou ve výši 10.000,  Kč.

Toto odůvodnění je v souladu s „Hlavními principy koncepce rozvoje území města" – bod sociální pilíř (str. 5),
kde je mimo jiné uveden cíl podpořit a zajistit pro předpokládanou výstavbu cca 4 000 bytů.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 133 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na přehodnocení  vymezených  zastavitelných  ploch  kategorie  OS  –  plochy
občanského vybavení – sport a rekreace na pozemcích p.č. 126, 128 a 129 v k.ú. Vrkoslavice.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná o jižní  úpatí
Bártlova vrchu – navazující na plochu Pivovarských rybníků. Pozemky navazují na zastavěné území obce a
jsou přístupné z místní komunikace – ulice Ke Starému buku.

Dle platného územního plánu města Jablonec nad Nisou a schválené změny č. XVIb. platného územního
plánu města Jablonce nad Nisou se jedná částečně o zastavitelné plochy kategorie B2 – bydlení v rodinných
domech  městského  charakteru  (pozemek  p.č.  126  v k.ú.  Vrkoslavice),  částečně  o zastavitelné  plochy
kategorie  SN  –  sportoviště  na terénu  (severní  část  pozemku  p.č.  128  v k.ú.  Vrkoslavice  a  částečně
nezastavitelné plochy kategorie PK – parky (jižní část pozemku p.č. 128 a p.č. 129 v k.ú. Vrkoslavice).

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že předmětné pozemky jsou zařazeny do ploch
zastavitelných kategorie OS – plochy občanského vybavení  – sport  a rekreace součást lokality  OS2.18
s vymezenou územní studií ÚS 14. Proti tomuto řešení uplatnil námitku vlastník pozemku s tím, že se jedná
o nesmyslný záměr, který nehorázně zasahuje do práva soukromého vlastnictví nemovitého majetku a velice
negativně tak ovlivňuje jeho tržní hodnotu. Podatel jednoznačně a zásadně odmítá tento stav, neboť v roce
2006 byla schválena podstatná a významná změna v Uzemním plánu (bod XVI.b.) u dotčených pozemků
na plochu zastavitelnou v kategorii B2 (bydlení v rodinných domech městského typu), a to v Usnesení 34.
zasedání zastupitelstva Města Jablonec nad Nisou konaného dne 22. června 2006.

Pořizovatel  posoudil  námitku  a  zjistil,  že do dokumentace  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  nebyla
zapracována  schválená  změna  č.  XVI.b  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou,  která
komplexně prověřila možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení, plochy sportoviště na terénu, včetně
nezastavitelné plochy parků v dané lokalitě ve všech souvislostech. Pořizovatel dále konstatuje, že lokalita je
dobře dopravně dostupná, a to z místní komunikace – ul.  Ke Starému buku a v dosahu využitelných sítí
veřejné technické infrastruktury.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje  a  to
zejména s ohledem na zachování kontinuity s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou, a to
ve smyslu  zachování  práva  legitimního  očekávání  vlastníka  pozemků.  V tomto  duchu  byly  mimo  jiné
formulovány pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a upraven návrh ÚP. Pozemky byly
vymezeny částečně jako plochy zastavitelné v, kategoriích SP2 – plochy smíšeného bydlení příměstského –
lokalita SP2.147 (v dalších etapách pořizování překvalifikována na BP2.147) a OS2 – plochy občanského
vybavení  –  sport  a  rekreace  –  lokalita  OS2.18.  S ohledem  na prověření  vazeb  v území  byla  na těchto
plochách  podmínkou  rozhodování  vymezena  územní  studie  US14.  V jižní  části  lokality  byla  vymezena
nezastavitelná plocha kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň. Pořizovatel se domnívá, že vymezením
zastavitelných  ploch  v rozsahu  pořízené  změny  č.  XVI.b  platného  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou
s podmínkou  zpracování  územní  studie  nedojde  k neúměrnému  střetu  s limity  území  a  k ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

134) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. T.

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

Text námitky:

Vážení, jako obyvatel Proseče nad Nisou, v ulici Horní NESOUHLASÍM se změnou územního plánu, který
řeší ve zmíněné lokalitě stávající zástavby rozšíření stávající komunikace.

Zástavbu  nových  vícepatrových  domů  o  3  až  4  nadzemních  patrech  v lokalitách  Nad  Školkou  a
V Pastvinách.
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Odůvodnění námitky:

S touto  výstavbou  by  se musel  řešit  místní  rozvoj  komunikace,  a  tím  i k utlačení  místních  stávajících,
starších domů. Obávám se, že rozvoj této plánované komunikace by NEMĚL dobrý vliv na zmíněné domy,
ale i na změnu rázu celé krajiny, blízké zdroje podzemní i povrchových vody a na volně žijící zvěř.

Tímto  slovem  ukončuji  svoji  námitku,  aby  se plánované  výstavby  komunikace  a  vícepatrových  domů
NEKONALY, z důvodu výše uvedeném.

Děkuji za pochopení a vyřešení této situace.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 134 A se nevyhovuje.

 Námitce č. 134 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své podání  jako námitku,  ve které není  specifikována dotčenost k příslušnému pozemku
ve vlastnictví podatele, ani záměr, který je připomínkován.

Dohledáním v katastru nemovitostí pořizovatel zjistil, že podatel je spoluvlastníkem pozemků st. p.č. 900 a
p.č.901  a  1017  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  s rodinným  domem  č.p.  67,  Horní  67,  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 námitku, jelikož podatel je
spoluvlastníkem pozemků a stavby dotčených konceptem Územního plánu Jablonec nad Nisou.

Podatel  námitky  nesouhlasí  se změnou  územního  plánu,  který  řeší  v ulici  Horní  rozšíření  stávající
komunikace a zástavbu nových vícepatrových domů o 3 – 4 nadzemních podlažích v lokalitách Nad školkou
a V Pastvinách.

A) Nesouhlas s rozšířením stávající komunikace

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas podatele námitky s rozšířením stávající komunikace – ulice Horní.

Pořizovatel zjistil, že se jedná o navrhované rozšíření místní komunikaci – ulici Horní v místní části Proseč
nad Nisou.  Tato  komunikace tvoří  páteřní  trasu  dopravní  infrastruktury  v dané části  města.  V některých
částech má historicky sevřenou stopu, která neodpovídá normovým požadavkům.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že v ul. Horní u pozemku ve vlastnictví podatele
námitky je vymezena liniová veřejně prospěšná stavba VP.1, pro kterou lze uplatnit předkupní právo. Jedná
se o rozšíření  veřejného  prostranství,  jehož  součástí  je  místní  obslužná  komunikace.  Důvodem k jejímu
vymezení je zejména nutnost rozšíření veřejného prostranství na min. šířku 12 m v souladu s odst.1, § 22
vyhlášky č. 501/2006 Sb., což není v současné době splněno a samozřejmě to souvisí s rozvojem obytných
ploch v oblastí  Horní  Proseče,  jejíž  je  ul.  Horní  páteřní  osou.  Dalším  důvodem je  zajištění  normového
průjezdného profilu nutného k provozu veřejné osobní autobusové dopravy.

Pořizovatel  ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami
území,  které by  mohly  mít  vliv  na vyhodnocení  námitky  a zjistil,  že rodinný dům č.p. 67,  Horní ulice 67
(pozemek st.p.  č.  900 v k.ú.  Proseč nad Nisou)  je  postaven na samé hranici  pozemku p.č.  537/6 v k.ú.
Proseč nad Nisou (místní komunikace – ul. Horní). Veřejně prospěšná stavba VP.1, pro kterou lze uplatnit
předkupní právo je vymezena v zájmu rozšíření veřejného prostranství, jehož součástí je místní obslužná
komunikace,  a  to  v místech,  kde je  to  technicky  možné.  V okolí  nemovitosti  podatele  námitky  se jedná
o opačnou stranu místní komunikace – ulice Horní (rozšíření na pozemky p.č. 892, 894 a 895 v k.ú. Proseč
nad Nisou).

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  rozhodl  se jí  nevyhovět,  neboť
předmětná  liniová  veřejně  prospěšná  stavba  VP.1  vytváří  předpoklady  pro  žádoucí  rozšíření  veřejného
prostranství  –  místní  obslužné  komunikace  –  ulice  Horní  do normového  profilu,  zejména  s ohledem
na bezpečnost silničního provozu a zajištění provozu veřejné osobní autobusové dopravy.

B) nesouhlas  se zástavbou nových vícepatrových domů o 3 – 4 nadzemních podlažích v lokalitách
Nad školkou a V Pastvinách.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  podatele  námitky  se zástavbou  nových  vícepatrových  domů o 3  –  4  nadzemních
podlažích v lokalitách Nad školkou a V Pastvinách.

Pořizovatel se z uvedené lokalizace záměru (ul. V Pastvinách a Nad Školkou) a z upřesnění výškové hladiny
předmětné zástavby domnívá, že se jedná o zastavitelné plochy kategorie SP1 a SP2 – plochy smíšené
obytné – příměstské – zastavitelné lokality SP2.71 a SP2.72 (záměr Futurum). K  argumentům podatele
námitky, že zastavění  předmětných ploch by mimo vlivu na volně žijící  zvěř a blízké zdroje podzemní a
povrchové vody, mělo mít vliv na rozvoj komunikací, utlačení místních stávajících, starších domů i na změnu
rázu celé krajiny, pořizovatel uvádí,  že nový ÚP Jablonec nad Nisou navazuje na urbanistickou koncepci
platného územního plánu města Jablonce nad Nisou, včetně jeho 45. změny, kde území Proseče nad Nisou
dlouhodobě představovalo nejperspektivnější rozvojovou lokalitu pro funkci bydlení. V rámci projednávacího
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procesu akceptovaly příslušné dotčené orgány rozvoj daného území pro funkci bydlení v intencích vydané
45. změny a za podmínek akceptace závěrů Vyhodnocení vlivů 45. změny ÚP města Jablonec nad Nisou
na životní prostředí (Envigia s.r.o., 2009). Nad zastavitelnými lokalitami SP2.71 a SP2.72 byla již od etapy
konceptu  řešení  vymezena  povinnost  zpracování  územní  studie  ÚS10  jako  podmínka  pro  rozhodování
o změnách v území. V dalších etapách pořizování byla tato studie povýšena na regulační plán RP5 – Horní
Proseč  –  jih,  a  to  na nově  transformovaných  zastavitelných  plochách  BPX.1,  BPX.2  a  BP2.80.  Tímto
řešením 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.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a rozhodl se jí nevyhovět, neboť využití
dané lokality pro bydlení bylo komplexně prověřeno jak v rámci pořízení změny č. 45 platného ÚP města
Jablonce  nad  Nisou,  tak  v rámci  pořízení  nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou.  Pořizovatel  je  přesvědčen,
že vymezením zastavitelných ploch s podmínkami, které byly vymezeny jak příslušnými dotčenými orgány,
tak na základě námitek a připomínek veřejnosti nedojde k neúměrnému střetu s limity území a k ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

135) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: K. V.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 2956, nacházejícího se na parcele, č. st. 576/6 a pozemků parc.
č. 2938 v k.ú., LV 2580, 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 těsné blízkosti rodinného domu č.p. 2956. 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 námitky:
▪ Poškození  životního  prostředí  a  přírody  v okolí  bydliště,  zvýšené  množství  škodlivých  látek

v ovzduší, velká prašnost.
▪ Případné obavy z otřesů při provádění stavebních prací a při provozu této komunikace.
▪ Snížení  kultury  bydlení  vzhledem k hluku,  který  přináší  přiblížení  komunikace k pozemku,  který

vlastním. V současné době jediným hlasitějším projevem v blízkosti je průjezd vlaku /cca 1 za hod/.
Plánované průjezdy zvednou významně hlučnost.

▪ Znehodnocení  mého pozemku a  stavby,  hodnota domu a parcely  bude významně snížena pro
případný prodej.

▪ Ztráta prostředí vhodného k procházkám s dětmi, možnost relaxace v přírodě.

Poloha nemovitosti je na návětrné straně plánovaného překladiště, zápach bude zasahovat do obytné zóny,
a proto se domnívám, že stávající poloha překladiště na Proseči je vyhovující.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 135 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 135 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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  konceptem ÚP Jablonec  nad  Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2956,  Družstevní  21,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2938 a pozemku p.č. 576/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Družstevní 21 v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 58 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 265 m od plochy sběrného a separačního dvora.
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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) ve vzdálenosti cca 58 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Poškození  životního  prostředí  a  přírody  v okolí  bydliště,  zvýšené  množství  škodlivých  látek

v ovzduší, velká prašnost.
2) Případné obavy z otřesů při provádění stavebních prací a při provozu této komunikace.
3) Snížení  kultury  bydlení  vzhledem k hluku,  který  přináší  přiblížení  komunikace  k pozemku,  který

vlastním. V současné době jediným hlasitějším projevem v blízkosti je průjezd vlaku /cca 1 za hod/.
Plánované průjezdy zvednou významně hlučnost.

4) Znehodnocení  mého pozemku a stavby,  hodnota domu a  parcely  bude významně snížena pro
případný prodej.

5) Ztráta prostředí vhodného k procházkám s dětmi, možnost relaxace v přírodě.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) 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.

K argumentu  zvýšeného  množství  škodlivých  látek  v ovzduší  a  velké  prašnosti  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.

522 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Ad. 2) K argumentu  obav  z otřesů  při  provádění  stavebních  prací  a  při  provozu  této  komunikace
pořizovatel konstatuje, že vlastnímu návrhu dopravní stavby bude předcházet geotechnický průzkum, jehož
cílem je vyšetřit zájmové území pozemní komunikace z inženýrskogeologického hlediska. Cílem je 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  snížení  kultury  bydlení  v důsledku  hluku  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem podatele námitky, že umístění silnice cca 58 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. 4) K argumentu  znehodnocení  pozemku  a  stavby  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. 5) k argumentu  ztráty  prostředí  vhodného  k procházkám  s dětmi,  možnosti  relaxace  v přírodě
pořizovatel podotýká, 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  i pro  zvěř  bude přes  dopravní  koridor
zajištěn.

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  námitku
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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty v totožném rozsahu jako ke konceptu řešení.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 265 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které požadavek na vypuštění  sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti,
zápachu a snížením hodnoty nemovitostí.

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
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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 námitce  o potencionálním znečištění  ovzduší  (hluk,  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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

136) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: G. G.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 4019 nacházejícího se na parcele č. st. 5307 a pozemků parc. č.
576/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu č.p. 4019. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu

s ustanovením §  52  odst.  2  zákona ě.  183/2006 Sb.  o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky proti  výše uvedenému konceptu návrhu územního plánu a změně územního
plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ Pokles hodnoty nemovitosti a pozemku
▪ Snížení kvality bydlení (vlivem smogu a nadměrného hluku) 

Ztráta lesního porostu, který působí jako nárazníková zóna zadržující hluk, emise a negativní větrné
působení

▪ Přemnožení hlodavců z překladiště odpadu

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 136 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 136 B se nevyhovuje.
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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 námitku, jelikož ho uplatnil  spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou. Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou
byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4019, Panenská 64, který
se nachází na pozemku st.  p.č.  5307 a pozemku p.č.  576/9 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 se zahradou v ulici
Panenské v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 42 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 250 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.

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 42 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Poklesem hodnoty nemovitosti a pozemku
2) Snížením kvality bydlení (vlivem smogu a nadměrného hluku)

Ztráta lesního porostu, který působí jako nárazníková zóna zadržující hluk, emise a negativní větrné
působení

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu poklesu hodnoty  nemovitosti  a  pozemku pořizovatel  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. 2) K argumentu  snížení  kvality  bydlení  vlivem  smogu  pořizovatel  dodává,  že případné  negativní
dopady na přírodní a životní prostředí při realizaci a provozu významných dopravních záměrů v území (hluk,
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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.

K argumentu snížení kvality bydlení vlivem nadměrného hluku z projíždějících vozidel pořizovatel dodává,
že se ztotožňuje  s názorem  podatele  námitky,  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.

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  námitku
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).
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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  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které požadavek na vypuštění  sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti,
zápachu, snížením hodnoty nemovitostí a přemnožením hlodavců 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.

K argumentu  přemnožení  hlodavců  z překladiště  odpadu  pořizovatel  podotýká,  že v daném  území
se nepředpokládá  skladování  komunálního  odpadu  (kromě  složek  dále  využitelných),  které  by  mohlo
potencionálně způsobovat zmíněný jev.

Pořizovatel  k námitce o potencionálním znečištění  ovzduší  (hluk,  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.
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

137) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. J.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 4019 nacházejícího se na parcele st. p.č. 5307 a pozemků p.č.
576/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu č.p. 4019. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
Č. 62 a tímto podává v souladu

s ustanovením § 52  odst.  2  zákona č.  183/2006 Sb.  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky proti  výše uvedenému konceptu návrhu územního plánu a změně územního
plánu č. 62 města Jablonec nad

Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ Pokles hodnoty nemovitosti a pozemku
▪ Snížení kvality bydlení (vlivem smogu a nadměrného hluku)
▪ Ztráta lesního porostu, který působí jako nárazníková zóna zadržující hluk, emise a negativní větrné

působení
▪ Přemnožení hlodavců z překladiště odpadu

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 137 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 137 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4019, Panenská 64, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  5307 a pozemku p.č.  576/9 v k.ú.  Jablonec nad Nisou 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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Panenská v západní části  Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 42 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 250 m od plochy sběrného a separačního dvora.
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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) ve vzdálenosti cca 42 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Poklesem hodnoty nemovitosti a pozemku,
2) Snížením kvality bydlení (vlivem smogu a nadměrného hluku)
3) Ztrátou lesního porostu,  který působí  jako nárazníková zóna zadržující  hluk,  emise a negativní

větrné působení,

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu poklesu hodnoty  nemovitosti  a  pozemku 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. 2) K argumentu  snížení  kvality  bydlení  vlivem  smogu  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.

K argumentu snížení kvality bydlení vlivem nadměrného hluku z projíždějících vozidel pořizovatel dodává,
že se ztotožňuje  s názorem  podatele  námitky,  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
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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 ztráty lesního porostu, který působí jako nárazníková zóna zadržující hluk, emise a
negativní větrné působení pořizovatel podotýká, že z hlavního výkresu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je
patrné,  že navržená  západní  tangenta  je  trasována  v těsném  souběhu  se stávající  železniční  tratí  a
stávajícím výsekem v lesním komplexu Hradešín, kterým je trasováno nadzemního vedené VN 35 kV, a to
tak, aby pás izolační zeleně mezi dopravním koridorem a stávající obytnou zástavbou zůstal pokud možno
co nejširší.  Bohužel  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.

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  námitku
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).
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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  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které požadavek na vypuštění  sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti,
zápachu z překladiště, snížením hodnoty nemovitostí a přemnožením hlodavců.

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.

K argumentu  přemnožení  hlodavců  z překladiště  odpadu  pořizovatel  podotýká,  že v daném  území
se nepředpokládá  skladování  komunálního  odpadu  (kromě  složek  dále  využitelných),  které  by  mohlo
potencionálně způsobovat zmíněný jev.

Pořizovatel  k námitce o potencionálním znečištění  ovzduší  (hluk,  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.
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

138) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatelé námitky: manželé M. a L. H.

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

Text  námitky:  Podatel  je  vlastníkem  pozemku  p.  č.574/11  katastrální  území  Jablonec  nad  Nisou.
Nesouhlasím  se zařazením  pozemku  č.574/11  do kategorie  VK  –  veřejná  prostranství  –  komunikace  a
požaduji zařazení mezi plochy BM2 – plochy pro bydlení.

Odůvodnění námitky: není doloženo

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 138 se nevyhovuje.

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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na vymezení  zastavitelných  ploch  kategorie  BM2  –  plochy  pro  bydlení,  a  to
na pozemku p.č. 574/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve spoluvlastnictví podatelů námitky.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o zatravněnou
plochu mezi stávající místní komunikací – ul. Panenská a oplocením zahrady podatele námitky. V daném
místě jsou šířkové parametry pro obousměrný provoz cca 4,2 m.

Pořizovatel  zjistil,  že v konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  je  pozemek  zařazen  do zastavitelných  ploch
kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace. Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, bez dalšího
odůvodnění.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami
území,  které  by  mohly  mít  vliv  na vyhodnocení  námitky  a konstatuje,  že předmětný  pozemek  je  ostatní
komunikací  (způsob  využití  dle  výpisu  z KN)  a  ostatní  plochou  (druh  pozemku  dle  výpisu  z KN)  a  je
dlouhodobě rezervován pro případné rozšíření průjezdného profilu  ulice Panenská, Tento způsob využití
vymezuje jak platný územní plán města Jablonce nad Nisou a v kontinuitě i návrh ÚP Jablonec nad Nisou.
V zimním období dochází v daném území s ohledem na konfiguraci terénu k otáčení vozů zajišťujících zimní
údržbu komunikací, proto je třeba šířkové parametry zajistit.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotili  námitku  a  konstatují,  že se jí  nevyhovuje
zejména s ohledem na žádoucí zajištění rezervy průjezdného profilu  komunikace – ulice Panenské,  jejíž
průjezdný profil je v daném místě nedostačující. Námitka je navíc uplatněna vůči neměněné části územního
plánu, neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil a vlastník pozemku není
krácen na svých právech.

Pořizovatel se domnívá, že řešením, zachovávajícím kontinuitu s platným územním plánem města Jablonec
nad Nisou,  nedojde k neúměrnému střetu s limity  území a k ovlivnění  urbanistických a architektonických
hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.
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139) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. B.

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

Text  námitky:  Uplatňuji  námitku  k funkčnímu  vymezení  pozemku  p.č.  1718  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou
v kategorii Sk – smíšená krajinná zeleň.

Odůvodnění námitky:

Na pozemku p.č. 1718 v k.ú. Proseč nad Nisou byla na základě rozhodnutí Okresního úřadu Jablonec nad
Nisou č.j. ŽP 2503/1998/235.1 vybudována malá vodní nádrž „Vodnář". Proto žádám, aby v novém územním
plánu byl pozemek parcelní číslo 1718 veden jako vodní plocha.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 139 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na přehodnocení  vymezení  nezastavené  plochy  kategorie  SK  –  plochy  smíšené
krajinné na pozemku p.č. 1718 v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel  zjistil,  že se jedná o stávající  vodní  plochu doplňující  soustavu Pekelských rybníků v západní
části tzv. Horní Proseče.

Pořizovatel  zjistil,  že v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byly  pozemky  zařazeny  do ploch
nezastavitelných  kategorie  SK –  plochy  smíšené  krajinné.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  námitku  vlastník
pozemku s tím, že na základě rozhodnutí Okresního úřadu Jablonec nad Nisou č.j. ŽP 2503/1998/235.1 byla
na pozemku vybudována malá vodní nádrž „Vodnář". Proto podatel žádá, aby v novém územním plánu byl
pozemek p.č. 1718 v k.ú. Proseč nad Nisou veden jako vodní plocha.

Pořizovatel  ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami
území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení námitky a konstatuje, že námitce bude vyhověno. V tomto
duchu byl formulován návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Pořizovatel se domnívá,
že vymezením  nezastavitelné  plochy  kategorie  VH  –  plochy  vodní  a  vodohospodářské  nedojde
k neúměrnému  střetu  s limity  území  a  k ovlivnění  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

140) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. L.

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

Námitka proti  vyhodnocení  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný  rozvoj území, které požaduje
ponechat pozemek p.č. 1742/7 v k.ú. Proseč nad Nisou původní funkci.

Text námitky: Žádám, aby v novém územním plánu byl pozemek č.p. 1742/7 v k.ú. Proseč nad Nisou řešen
jako pozemek zastavitelný. Podnět jsem podala ve fázi přípravy a vycházel ze skutečnosti, že pozemek je
v současném ÚP veden jako „bydlení v RD městského typu – rezerva".

Odůvodnění námitky:

Pozemek se nachází v koutě stávající zástavby a obrys stávající zástavby uceluje. Z hlediska chráněných
druhů  je  potřeba  poznamenat,  že se pozemek  pravidelně  v červenci  seká.  Okolní  pozemky  se aktivně
zemědělsky  obdělávají,  což  ohrožené  druhy  jako  je  chřástal  a  křepelka  ruší.  Rovněž  tyto  druhy  ruší
přítomnost psů v okolních zahradách, které se po tomto pozemku často pohybují.  Na pozemku se zdržuji
velice často a křepelku ani chřástala jsem zde nikdy neviděla.
Rovněž  podávám námitku  proti  stanovení  min.  velikosti  pozemku na 1 500  m2 v této  lokalitě.  Pozemek
s velikostí  nad  1  000  m2 považuji  v těchto  místech  Jablonce  n/N  za dostatečný  vzhledem  k okolním
zastavěným pozemkům. I u pozemku nad 1 000 m2 je IZP max. 15% bohatě splněna.
Předem děkuji za zpracování a následném vyrozumění.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 140 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Předmětem námitky  je  nesouhlas  s dokumentem Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  území,  který  je
uplatněn  u pozemku  p.č.  1742/7  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  a  dále  nesouhlas  s hodnotami  prostorových
regulativů kategorie SP1.
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Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o kulturní  louku  v horní  části
plochého hřebene v Horní Proseči v silně pohledově exponované poloze. Pozemek je pod ochranou ZPF,
navazuje  na zastavěné  území  obce  a  napříč  je  trasováno  vrchní  vedení  VN  35  kV.  K pozemku  vede
nezpevněná účelová komunikace.

Pořizovatel nejprve prověřil konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že předmětný pozemek je na základě
žádosti  původního  vlastníka  zapracován  do nového  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  jako  zastavitelná  plocha
kategorie SP1 – plochy smíšené obytné – příměstské (součást lokality SP1.42). Proti vymezení podmínek
prostorového uspořádání  ploch  kategorie  SP1  uplatnil  podatel  svoji  námitku  s tím,  že nesouhlasí  s min.
limitem velikosti pozemků ve výši 1 500 m2. Dále pořizovatel prověřil dokument Vyhodnocení vlivů konceptu
ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území (Ekobau/2011), který charakterizuje zastavitelnou lokalitu
SP1.42 jako  plochu zasahující  do biotopu chřástala  polního  a  křepelky  polní,  Oba druhy jsou zákonem
chráněny v kategorii silně ohrožený. Tyto druhy potřebují ke svému životu rozsáhlé plochy luk, kde nebudou
rušeny ve svém přirozeném vývoji. Vyloučení z prostoru Horní Proseče, popř. výrazná redukce jedinců bude
mít  zásadní  vliv  na populaci  druhu  v celém  řešeném  území  Jablonce.  Vyhodnocení  doporučuje  plochu
SP1.42  ponechat  ve stávající  funkci  louky.  Proti  výše  citovanému doporučení  uplatnil  vlastník  pozemku
námitku s tím, že jeho pozemek obrys stávající zástavby uceluje a navazuje na zastavěné území.

K dané problematice pořizovatel  konstatuje,  že v rámci  veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  uplatnily  negativní  stanovisko  k vymezení  zastavitelné  lokality  SP1.42  příslušné  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 (oba uplatnily požadavek
na vypuštění  zastavitelné  lokality).  Požadavek  na dohodnutí  zastavitelných  ploch  vyjádřil  v témže
koordinovaném stanovisku i orgán ochrany ZPF. Příslušný dotčený orgán k vyhodnocení SEA se ztotožnil
s dílčími názory dotčených orgánů ve svém vyjádření č.j. KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011.

S ohledem na výše citované skutečnosti uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011 dohodovací jednání dotčených
orgánů a zpracovatele vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány
k formulaci předmětných stanovisek. S ohledem na výskyt zvláště chráněného druhu živočicha – chřástala
polního, exponovanost polohy lokality, kvalitu předmětných půd a obavy z narušení krajinného rámce bylo
dohodnuto zásadně redukovat zastavitelnou lokalitu SP1.42 a ponechat v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
zastavitelnou plochu pouze ve východní části, až po vrchní vedení VN 35 kV.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem rozhodl vyhovět námitce vlastníka pozemku a formuloval návrh
pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v rozsahu vymezení redukované zastavitelné plochy
lokality SP1.42 v rozsahu rezervních ploch platného ÚP města Jablonec nad Nisou na nižších třídách ploch
ZPF. V takovémto  rozsahu  byly  Pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.

S navrženým řešením nesouhlasil v rámci společného jednání ani příslušný dotčený orgán ochrany ZPF, ani
příslušný  orgán  k vyhodnocení  SEA.  Oba  trvaly  na vymezení  redukované  zastavitelné  plochy  dle
dohodovacího jednání ze dne 6. 9.  2011 (po trasu nadzemního vedení VN 35 kV). V takto kompromisně
vymezené zastavitelné ploše se nachází i pozemek p.č. 1742/7 v k.ú. Proseč nad Nisou.

K požadavku  snížení  limitu  min.  velikosti  stavebního  pozemku  pořizovatel  konstatuje,  že problematika
podmínek  prostorového uspořádání  ploch  kategorie  SP1  a  SP2  byla  projednána  ve výboru  pro  územní
plánování a strategii rozvoje města dne 7. 12. 2011 a na mimořádném jednání dne 28. 5. 2012. Závěrem
těchto jednání bylo doporučení na snížení hodnoty minimální velikosti stavebních pozemků v kategorii SP1
z 1  500  m2 na 1  100  m2.  V daném rozsahu  byl  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  upraven.  V další  etapě
pořizování ÚP došlo k překvalifikování ploch kategorie SP1 na plochy BP1 .

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  s ohledem  na skutečnost,  že předmětný
pozemek navazuje na zastavěné území a s jeho transformací do zastavitelných ploch kompromisně vyslovily
souhlas příslušné dotčené orgány konstatuje, že se námitce vyhovuje jak ve vymezení zastavitelné plochy
pro bydlení na požadovaném pozemku, tak ve snížení limitu min. velikosti stavebního pozemku. Pořizovatel
se domnívá, že vymezením zastavitelné plochy nedojde k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických
a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

141) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. V.

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

Text námitky:

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
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stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  připomínky proti  výše  uvedeným návrhům změn územního
plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ smog
▪ prach
▪ hluk
▪ snížení hodnoty nemovitosti
▪ zhoršení úrovně bydlení

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 141 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 141 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 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 námitku, jelikož ho uplatnil  spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou. Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou
byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  podatele  s návrhem  trasy  Západní  tangenty  a  s umístěním
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí. Pořizovatel dohledal v katastru nemovitosti vlastnická práva
podatele a konstatuje, že se jedná o spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4236, který se nachází na pozemku
st. p.č. 5306 a pozemků p.č. 576/8 a 6013 s jinou stavbou v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p. 4236, Panenská
66 se zahradou a jinou stavbou, který se nachází v západní části  Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti  cca
40 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 250 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 40 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) smogem, prachem, hlukem,
2) snížením hodnoty nemovitosti,
3) zhoršením úrovně bydlení.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.
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Ad. 1) k argumentu  zvýšení  hladiny  smogu,  prachu a  hluku  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. 2) k argumentu snížení hodnoty nemovitosti v důsledku trasování západní tangenty daným územím
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. 3) K argumentu zhoršením úrovně 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 ul.  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  námitku
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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením prašnosti a
hluku z činností v areálu.

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 námitce o zvýšením prašnosti  a  hluku z činností  v areálu 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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

142) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. G.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 2932 nacházejícího se na parcele st.p.č. 575/2 a na pozemku p.č.
855/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 2932. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu

s ustanovením § 52  odst.  2  zákona č.  183/2006 Sb.  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky proti  výše uvedenému konceptu návrhu územního plánu a změně územního
plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
1) nevratné poškození ŽP a přírody
2) znehodnocení mého pozemku a stavby
3) hlučnost a znečištění ovzduší

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 142 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 142 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2932, Panenská 48, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  3111 a pozemku p.č.  575/2 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Poznámka: pozemek p.č. 855/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, který je předmětem námitky, nebyl pořizovatelem
dohledán, naopak rodinný dům č.p. 2932 se nachází na pozemku st. p.č. 3111 v k.ú. Jablonec nad Nisou a
né na pozemku p.č. 575/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou dle tvrzení podatele

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou 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,
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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)
ve vzdálenosti  cca  50 m  od nemovitostí  podatele  námitky.  Jedná  se o veřejně  prospěšnou  stavbu  pro
dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) nevratným poškozením ŽP a přírody,
2) znehodnocením pozemku a stavby,
3) hlučností a znečištěním ovzduší.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) 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. 2) 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.

Ad. 3) K argumentu zvýšením hluku a znečištění v ovzduší pořizovatel dodává, že se ztotožňuje s názorem
podatele námitky, 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
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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 znečištění v ovzduší 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.

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  námitku
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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.
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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  námitky.  Vzdálenost  navržené  plochy  dvora  je  od uvedených
nemovitostí cca 190 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného a  separačního  dvora  odůvodňuje  zápachem a  hlukem
způsobeným činnostmi v rámci areálu.

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 námitce 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.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015  uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora  z návrhu  ÚP Jablonec  nad Nisou a  konstatuje,  že se námitce  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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143) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. H.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 2932/48 nacházejícího se na parcele č. st.p.č. 575/2 a pozemků
p.č. 855/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 2932/48. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.
Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu
s ustanovením § 52  odst.  2  zákona č.  183/2006 Sb.  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky proti  výše uvedenému konceptu návrhu územního plánu a změně územního
plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ zrušení kvality života mé rodiny,
▪ hluk, prach, zápach,
▪ obava z poškození majetku při nesmyslné stavbě této silnice.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 143 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 143 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2932, Panenská 48, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  3111 a pozemku p.č.  575/2 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Poznámka: pozemek p.č. 855/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, který je předmětem námitky, nebyl pořizovatelem
dohledán, naopak rodinný dům č.p. 2932 se nachází na pozemku st. p.č. 3111 v k.ú. Jablonec nad Nisou a
né na pozemku p.č. 575/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou dle tvrzení podatele

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou 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

V případě plochy pro umístění sběrného a separačního dvora se jedná o poměrně velkou plochu 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)
ve vzdálenosti  cca  50 m  od nemovitostí  podatele  námitky.  Jedná  se o veřejně  prospěšnou  stavbu  pro
dopravní infrastrukturu.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zhoršením kvality života – hluk, prach, zápach,
2) obavou z poškození majetku při stavbě nesmyslné silnice.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu zhoršení kvality života – hluk pořizovatel dodává, že se ztotožňuje s názorem podatele
námitky, 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 zhoršení  kvality  života  –  prach,  zápach 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.  2)  K argumentu  obav  z poškození  majetku  při  stavbě  nesmyslné  silnice  pořizovatel  konstatuje,
že vlastnímu  návrhu  dopravní  stavby  bude  předcházet  geotechnický  průzkum,  jehož  cílem  je  vyšetřit
zájmové území pozemní komunikace z inženýrskogeologického hlediska. Cílem je 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.

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
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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.

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  námitku
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.

Na přelomu roku 2014/2015 reagovalo Ředitelství silnic a dálnic na negativní hodnocení trasy tzv. Západní
tangenty ze strany veřejnosti 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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 190 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zhoršením kvality života
(zápach a hluk) způsobeným činnostmi v rámci areálu.

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 nový sběrný a separační dvůr musí odpovídat současně platným normovým hodnotám – předpokládá
se kryté zařízení se zajištěním minimálních negativních vlivů na okolí.

Pořizovatel k námitce 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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

144) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: S. P.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 2801 nacházejícího se na parcele č. st 2721 a pozemků parc.
č. 571/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel  denně v blízkosti rodinného domu čp.2801. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
za stavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona ě. 183/2006 Sb. o územním plánování a
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stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ Zhoršení životního prostředí včetně zvýšeni hladiny hluku a zápachu z překladiště odpadu.
▪ Zničení lesního porostu, klidové zóny a areálu zdraví.
▪ Snížení hodnoty nemovitosti.
▪ Vlivem  stavby  a  provozu  na plánované  komunikaci  hrozí  nebezpečí  poškození  nemovitosti,

v případě poškození budu požadovat odškodnění.
▪ Navrhovaná varianta neřeší dopravní situaci ve městě, hlavní důvod nereálné a do současné doby

časově  nevyjasněné  pokračování  západní  tangenty  směrem  na Harrachov.  V případě
nepokračování komunikace směrem na Harrachov pozbývá západní tangenta smysl.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 144 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 144 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2801, Panenská 41, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2721 a pozemku p.č.  571/6 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. 2801, Panenská
41  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  50 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 160 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 50 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zhoršením životního prostředí, včetně zvýšení hladiny hluku,
2) zničením lesního porostu, klidové zóny a areálu zdraví,
3) snížením hodnoty nemovitosti,
4) nebezpečím poškození nemovitosti vlivem stavby a provozu na plánované komunikaci, v případě

poškození budu požadovat odškodnění,
5) tvrzením,  že navrhovaná  varianta  neřeší  dopravní  situaci  ve městě,  hlavní  důvod  nereálné  a

do současné  doby  časově  nevyjasněné  pokračování  západní  tangenty  směrem  na Harrachov.
V případe nepokračování komunikace směrem na Harrachov pozbývá západní tangenta smysl.

K argumentům podatele námitky 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

SAUL s.r.o 547



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu zhoršení životního prostředí 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 zvýšením hluku pořizovatel dodává, že se ztotožňuje s názorem podatele námitky, 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. 2) K argumentu  zničení  lesního  porostu,  který  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.

K argumentu zničení klidové zóny – areálu zdraví pořizovatel dodává – 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. 3) K argumentu  znehodnocení  pozemku  a  stavby  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. 4) k argumentu  rizika  poškození  nemovitosti  vlivem  výstavby  silnice  a  v důsledku  provozu  na ní
pořizovatel konstatuje, že vlastnímu návrhu dopravní stavby bude předcházet geotechnický průzkum, jehož
cílem je vyšetřit zájmové území pozemní komunikace z inženýrskogeologického hlediska. Cílem je 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
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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. 5) 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.

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  námitku
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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.
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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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 160 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které požadavek  na vypuštění  sběrného a  separačního dvora odůvodňuje  zápachem,  hlukem,
zhoršením životního prostředí a snížením hodnoty nemovitostí.

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 námitce 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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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145) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp.2801 nacházejícího se na parcele st.p.č.  2721 a pozemků p.č.
571/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti  rodinného domu čp.2801. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
za stavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ Zhoršení životního prostředí včetně zvýšení hladiny hluku a zápachu z překladiště odpadu.
▪ Zničení lesního porostu klidové zóny a areálu zdraví.
▪ Snížení hodnoty nemovitosti.
▪ Vlivem  stavby  a  provozu  na plánované  komunikaci  hrozí  nebezpečí  poškození  nemovitosti,

v případě poškození budu požadovat odškodnění.
▪ Navrhovaná varianta neřeší dopravní situaci ve městě, hlav ní důvod nereálné a do současné doby

časově  nevyjasněné  pokračování  západní  tangenty  směrem  na Harrachov.  V případě
nepokračování komunikace směrem na Harrachov pozbývá západní tangenta smysl.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 145 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 145 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2801, Panenská 41, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2721 a pozemku p.č.  571/6 v k.ú.  Jablonec nad Nisou 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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p. 2801, Panenská
41  se zahradou,  který  se  nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve  vzdálenosti  cca  50 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 160 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
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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 námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zhoršením životního prostředí, včetně zvýšení hladiny hluku,
2) zničením lesního porostu, klidové zóny a areálu zdraví,
3) snížením hodnoty nemovitosti,
4) nebezpečím poškození nemovitosti vlivem stavby a provozu na plánované komunikaci, v případě

poškození budu požadovat odškodnění,
5) tvrzením,  že navrhovaná  varianta  neřeší  dopravní  situaci  ve městě,  hlavní  důvod  nereálné  a

do současné  doby  časově  nevyjasněné  pokračování  západní  tangenty  směrem  na Harrachov.
V případe nepokračování komunikace směrem na Harrachov pozbývá západní tangenta smysl.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu zhoršení životního prostředí 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  zvýšení  hladiny  hluku  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele  námitky,
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. 2) K argumentu  zničení  lesního  porostu,  který  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.

K argumentu zničení klidové zóny – areálu zdraví pořizovatel dodává – ano, územní plán navrhuje silnici
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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. 3) K argumentu snížení hodnoty nemovitosti 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  rizika  poškození  nemovitosti  vlivem  výstavby  silnice  a  v důsledku  provozu  na ní
pořizovatel konstatuje, že vlastnímu návrhu dopravní stavby bude předcházet geotechnický průzkum, jehož
cílem je vyšetřit zájmové území pozemní komunikace z inženýrskogeologického hlediska. Cílem je 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. 5) 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.

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  námitku
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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 160 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které požadavek  na vypuštění  sběrného a  separačního dvora odůvodňuje  zápachem,  hlukem,
zhoršením životního prostředí a snížením hodnoty nemovitostí.

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 námitce 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

554 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

146) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. H.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 3065/60, nacházejícího se na parcele st. p.č. 2942 a pozemku
p.č. 576/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou,

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 3065/60 Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkostí domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky
1) velké snížení hodnoty dotyčné nemovitosti související s případným budoucím prodejem,
2) západní  tangenta  je  příliš  blízko obytných zón např.  v Panenské ulici,  kdy  zamezí  volný  vstup

do lesa od dotčených nemovitostí ,
3) s nárůstem průjezdnosti motorových vozidel vznikne zhoršení ovzduší a velké zvýšení hlučnosti,

nehledě na zničení části lesa,
4) finanční  prostředky  na vybudování  Západní  tangenty  budou  značně  náročné  a  je  velká

pravděpodobnost,  že se nezrealizuje  vybudování  nového  sportovního  a  rekreačního  komplexu
v Srnčím dole a následných tunelů, které mají mít návaznost na první úsek západní tangenty, která
povede jen na Turnovskou ulici a zase zpět do města ke kruhovému objezdu u Zeleného stromu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 146 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 146 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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených  konceptem  ÚP Jablonec  nad  Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  3065,  Panenská  60,  který
se nachází na pozemku st. p.č.  2942 a pozemku p.č. 576/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p. 3065, Panenská
60  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  50 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 265 m od plochy sběrného a separačního dvora.
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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 50 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) velkým snížením hodnoty dotyčné nemovitosti,
2) velkou blízkostí západní tangenty u obytných zón, což způsobí zamezení volného vstupu do lesa

od dotčených nemovitostí ,
3) zhoršením ovzduší, zvýšením hlučnosti a zničením části lesa,
4) vysokou  finanční  náročností  vlastní  stavby  silnice,  která  způsobí  zamezení  realizace  nového

sportovního a rekreačního komplexu v Srnčím dole a následných tunelů, které mají mít návaznost
na první  úsek  západní  tangenty,  která  povede  jen  na Turnovskou  ulici  a  zase  zpět  do města
ke kruhovému objezdu u Zeleného stromu.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu snížení hodnoty nemovitosti v důsledku trasování západní tangenty daným územím
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. 2) k argumentu  zamezením  volného  vstupu  do lesa  vlivem  trasy  západní  tangenty  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 i pro zvěř bude přes dopravní koridor zajištěn.

Ad. 3) K argumentu zhoršení ovzduší 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.
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K  argumentu  zvýšení  hlučnosti  pořizovatel  dodává,  že  se  ztotožňuje  s  názorem  podatele  námitky,
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 zničení 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  VN  35  kV  s využitím  již  stávajícího  lesního  průseku.  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  vysoké finanční  náročnosti  Západní  tangenty,  která  způsobí  dle  podatele  námitky
zamezení realizace nového sportovního a rekreačního komplexu v Srnčím dole, včetně budování navazující
stavby Jižního obchvatu pořizovatel konstatuje, že tento argument jde nad rámec ÚP. Územní plán vytváří
předpoklady  pro  realizaci  těchto  záměrů,  a  to  v souladu  s nadřazenými  stupni  územně  plánovacích
dokumentací  (ZUR LK,  PUR ČR).  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.

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  námitku
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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 265 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  snížením  hodnoty
nemovitostí.

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 argumentu 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 –
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

147) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. B.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 2741, nacházejícího se na parcele st. p.č. 2706 a pozemku p.č.
589/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 2741. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkostí domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ zásadní pokles hodnoty nemovitosti a pozemku,
▪ zásadní snížení kvality bydlení vlivem hluku, znečištění ovzduší v celé lokalitě,
▪ vliv na ŽP, vliv na faunu v dané oblasti, znehodnocení lokality z hlediska rekreace

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 147 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 147 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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených  konceptem  ÚP Jablonec  nad  Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2741,  Družstevní  14,  který
se nachází na pozemku st.  p.č. 2706 a pozemku p.č. 589/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.
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Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o rodinný  dům  č.p.  2741,
Družstevní 14 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 100 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 300 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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zásadním poklesem hodnoty nemovitostí,
2) zásadním snížením kvality bydlení vlivem hluku, znečištění ovzduší
3) vlivem na ŽP, na faunu v dané oblasti, znehodnocením lokality z hlediska rekreace.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) k argumentu zásadního poklesu hodnoty nemovitostí 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. 2) K argumentu snížení kvality bydlení vlivem hluku pořizovatel dodává, že se ztotožňuje s názorem
podatele  námitky,  že  umístění  silnice  cca  100 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).

560 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

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 snížení kvality  bydlení  vlivem znečištění  ovzduší 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 vlivu trasy Západní tangenty na životní prostředí a na faunu v dané oblasti,  včetně
znehodnocení  lokality  z hlediska  rekreace  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  zamezením  volného  vstupu  do lesa  vlivem  trasy  západní  tangenty  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 i pro zvěř bude přes dopravní koridor zajištěn.

K argumentu znehodnocení lokality  z hlediska rekreace pořizovatel  dodává – 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).

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  námitku
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.
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 300 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  snížením  hodnoty
nemovitostí a 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.  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 argumentu snížení  hodnoty nemovitostí  a  kultury 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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

148) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. S.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 27/3019, nacházejícího se na parcele st. p.č. 2935 a pozemku
p.č. 576/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 27/3019. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkostí domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ mnohonásobné zvýšení hluku, domníváme se, že až přes dovolenou normu,
▪ znehodnocení nemovitost – plánuji prodej,
▪ narušení kultury lesa a ŽP.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 148 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 148 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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených  konceptem  ÚP Jablonec  nad  Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  3019,  Družstevní  27,  který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2935 a pozemku p.č.  576/3 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí.
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Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o rodinný  dům  č.p.  3019,
Družstevní 27 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 32 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 285 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 32 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) mnohonásobným zvýšením hluku,
2) znehodnocením nemovitosti,
3) narušením kultury lesa a ŽP.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  mnohonásobného  zvýšení  hluku  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele námitky, že umístění silnice cca 32 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.
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Ad. 2) k argumentu  znehodnocení  nemovitosti  v důsledku  trasování  západní  tangenty  daným  územím
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. 3) K argumentu narušení kultury lesa a životního prostředí pořizovatel dodává, 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  zachován  v co  nejširším  rozsahu.  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.

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  námitku
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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky se vyhovuje v tom smyslu, že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je vymezen koridor územní

SAUL s.r.o 565



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 285 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního dvora  odůvodňuje  hlukem,  zhoršením
životního prostředí a snížením hodnoty nemovitostí.

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 námitce  o mnohonásobném zvýšení  hluku,  včetně snížení  hodnoty  nemovitostí  konstatuje,
že v daném prostoru jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených
nemovitostech lze předpokládat v minimálním rozsahu, dále pořizovatel dodává, že 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.  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 byla
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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce nevyhovuje,  a to s ohledem na níže
uvedené skutečnosti: předmětná plocha je v odstupu od obytných zón a odcloněna pásmem dřevin lesního
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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.

149) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. K.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 8/2823, nacházejícího se na parcele st. p.č. 2709 a pozemku p.č.
578/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 27/3019. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkostí domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky: Obávám se zhoršení kvality bydlení a snížení hodnoty mé nemovitosti vlivem hluku
z nově postavené silnice a zápachu z překladiště odpadu.

Návrh rohodnutí: Námitce č. 149 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 149 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2823, Družstevní 8, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2709 a pozemku p.č.  578/2 v k.ú.  Jablonec nad Nisou 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  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o rodinný  dům  č.p.  2823,
Družstevní 8 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 136 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 325 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 136 m od nemovitostí podatele námitky.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zhoršením kvality bydlení a
2) snížení hodnoty nemovitosti vlivem hluku z nové komunikace.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu zhoršení  kvality  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 ul.  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 snížení hodnoty  nemovitosti  vlivem hluku ze západní  tangenty  pořizovatel dodává,
že umístění silnice cca 136 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.

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  námitku
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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 325 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zápachem, hlukem a
snížením hodnoty nemovitostí.

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
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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 námitce  o potencionálním  obtěžování  ploch  bydlení  zápachem,  včetně  snížení  hodnoty
nemovitostí  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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

150) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. O.

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

Text námitky:

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. 2898. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Jsme vlastníci rodinného domu čp 2898 nacházejícího se na parcele č. st 2801 a pozemku pare. č. 423/19
v k.ú. Jablonec nad Nisou, který je využíván k trvalému bydlení.

Jako vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a zastavitelných ploch
zásadně nesouhlasíme s konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu c. 62 a tímto
podáváme v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) následující námitky proti výše uvedenému konceptu návrhu územního plánu a změně
územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou z důvodu následujících negativních dopadů:

Odůvodnění námitky:
▪ Výstavbou západní tangenty dojde k razantnímu zhoršení exhalací a hluku v dotčené obytné zóně,

která je v klidové a rekreační oblasti Jablonce nad Nisou
▪ V této oblasti se nachází přírodní sportovní areál, který bude západní tangentou rozdělen na dvě

Části. Větší část tohoto areálu bude silnicí odříznut od města.
▪ Město  Jablonec  nad  Nisou  přijde  o jednu  z nejvýznamnějších  hodnot,  kterou  je  přímý  kontakt

s okolní volnou krajinou.
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▪ Západní  tangenta  je  navržena  do velmi  těžkého  terénu  s velmi  špatným  přístupem.  Zajištění
přístupu povede k celkové devastaci  přírodní  lokality  Zelené  údolí.  Tuto  devastaci  má dokončit
přesun překladiště odpadu.

▪ Dojde k znehodnocení ceny pozemku a domu, protože západní tangenta je vedena v těsné blízkosti
stávající zástavby.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 150 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 150 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou. Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou
byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 2898, Bousova 29, který
se nachází na pozemku st.  p.č. 2801 a pozemku p.č. 423/19 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. 2898, Bousova
29  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  115 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 565 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 115 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) razantním zhoršením exhalací a hluku v dotčené obytné zóně,
2) rozdělením přírodního sportovního areálu a jeho odříznutím od města,
3) ztrátou přímého kontaktu města Jablonec nad Nisou s okolní volnou krajinou,
4) devastací přírodní lokality Zelené údolí budováním silnice i překladiště odpadu.
5) znehodnocením ceny pozemku a domu.

K argumentům podatelů námitky 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.
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K dílčím bodům odůvodnění námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu razantního zhoršení exhalací v obytné zóně 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.

K argumentu  razantního  zhoršení  hluku  v obytné  zóně  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele námitky, že umístění silnice cca 115 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. 2) K argumentu rozdělení přírodního sportovního areálu na dvě části pořizovatel konstatuje, že funkční
celistvost  areálu  řeší  zpracované  varianty  studií  „Možnosti  úprav  a  rozvoje  areálu  Srnčí  důl  ve vztahu
k Západní  tangentě"  (SAUL,  06/2013),  ve kterých  je  koncepce  vlastního  sportovního  areálu,  děleného
silničním  obchvatem  na dvě  části  (sektor  A –  vstupní  a  sektor  B  –  vnitřní)  založena  na novém  využití
existujících  plošin  (původní  sportovní  plochy)  v jejich  současné  niveletě  a  hrubých  výměrách  bez
podstatných nových zásahů do terénní konfigurace a dřevinných porostů.

Ad. 3) K argumentu  ztráty  přímého  kontaktu  města  Jablonec  nad  Nisou  s okolní  volnou  krajinou
pořizovatel konstatuje, že 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.

Ad. 4) K argumentu  devastace  přírodní  lokality  Zelené  údolí  pořizovatel  konstatuje,  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 znehodnocení ceny pozemku a domu v důsledku trasování západní tangenty daným
územím 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.

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).
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S ohledem  na výše  citované  skutečnosti  pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku
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.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015  uplatnil  jeden  z podatelů
opakovanou námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 565 m.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora neodůvodňují  devastací  přírodní
lokality Zelené údolí.

K námitce  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
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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 argumentu devastace přírodní lokality dodává, že nové umístění je lokalizováno v segregované
poloze  vůči  kompaktní  ploše  lesa  a  mezi  dvěma  prvky  dopravní  infrastruktury  –  násep  tramvajové  a
železniční  trati.  Navazující  okolí  představují  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.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015  uplatnil  jeden  z podatelů
opakovanou námitku proti vymezení sběrného a separačního dvora v dané lokalitě.

Předmětná 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

151) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. Z.

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

Text námitky:

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 námitky:

1) poškození ŽP a přírody v okolí mého bydliště, nadměrný hluk
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Návrh rozhodnutí: Námitce č. 151 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 151 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 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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  podatel  s právem věcného břemene k užívání  pozemků a  stavby dotčených
návrhem ÚP Jablonec nad Nisou. Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62
města Jablonec nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  podatele  s právem  věcného  břemene  k užívání  pozemku  a
stavby RD na st. p.č. 2938 v  k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemku p.č. 576/6 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 podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2956 v ulici Družstevní 21 v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 58 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 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) ve vzdálenosti cca 58 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění  Západní  tangenty odůvodňuje poškozením životního prostředí a
přírody v okolí bydliště – nadměrný hluk.

K argumentům podatele námitky 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 odůvodnění námitky pořizovatel uvádí.

K argumentu  poškození  životního  prostředí  a  přírody  v okolí  bydliště  nadměrným  hlukem  z vozidel
pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele  námitky,  že umístění  silnice  cca  58 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
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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.

Pořizovatel  dále  podotýká,  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.

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  námitku
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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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
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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 265 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění  sběrného a separačního dvora odůvodňuje poškozením životního
prostředí a přírody v okolí bydliště (hluk).

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 – tedy i z pohledu hlukového zatížení.

Pořizovatel k argumentu potencionálního zvýšení úrovně hluku 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora  z návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou a  konstatuje,  že se námitce  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 a negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.
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152) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. V.

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

Text námitky:

Podatel  je  v rámci  společného  jmění  manželů  spoluvlastníkem nemovitosti,  a  to  konkrétně  st.p.č.  2427
o výměře 180 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 423/4 o výměře 358 m2 – zahrada (zemědělský půdní
fond) a budovu v části Jablonec nad Nisou, č.p. 2452, způsob využití – rodinný dům, na st.p.č. 2427, to vše
v katastrálním území, obci a okrese Jablonec nad Nisou, zapsáno na listu vlastnictví číslo 745.

Výše uvedenou nemovitost budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti výše uvedené nemovitosti.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ zvýšení hlukové zátěže
▪ zvýšení emisní zátěže (prach, výfukové plyny)
▪ rušení nočního klidu (hluk, světlo)
▪ snížení hodnoty nemovitosti
▪ snížení rekreační hodnoty nemovitosti nepřípustná ekologická zátěž pro nemovitost a lokalitu

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 152 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 152 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka  rodinného  domu č.p.  2452,  Nerudova  28,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2427 a pozemku p.č. 423/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní
tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14. Nesouhlas s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí pořizovatel dovodil uplatněným podáním proti změně územního plánu č. 62 města Jablonce nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p. 2452, Nerudova
28  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  220 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 630 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 220 m od nemovitostí podatele námitky.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zvýšením hlukové zátěže,
2) zvýšením emisní zátěže (prach, výfukové plyny),
3) rušením nočního klidu (hluk, světlo),
4) snížením hodnoty nemovitosti,
5) snížením rekreační hodnoty nemovitosti (nepřípustná ekologická zátěž pro nemovitost a lokalitu).

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad.  1+3)  K argumentu  zvýšení  hlukové  zátěže  pořizovatel  konstatuje,  že umístění  silnice  cca  220 m
od rodinného domu se může potencionálně 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  emisní  zátěže (prach,  výfukové plyny)  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. 4+5) k argumentu snížení hodnoty nemovitostí v důsledku trasování západní tangenty daným územím
pořizovatel konstatuje,  ,  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.

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  námitku
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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 630 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou s odůvodněním zvýšení hlukové zátěže a snížení hodnoty nemovitosti.

K umístění nového sběrného a separačního dvora pořizovatel konstatuje, že 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
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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 argumentům  zvýšení  hlukové  zátěže  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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

153) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. V.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem domu č.p. 3022 , nacházejícího se na parcele st.p.č. 2937 a pozemku p.č. 576/5 to vše
v katastrálním území, obci a okrese Jablonec nad Nisou.

Výše uvedenou nemovitost budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti výše uvedené nemovitosti.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1. Nová  silnice  přinese  do blízkosti  našeho  domu  zvýšený  hluk  a  škodlivé  emise  z provozu

motorových vozidel, zároveň nám znemožní přístup do lesa
2. Použití  silných  stavebních  strojů  a  případné  odstřelování  hornin  bezprostředně  ohrozí  statiku

našeho domu.
3. blízkost silnice znehodnotí cenu našeho domu, který do této chvíle leží v klidové rekreační zóně.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 153 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 153 B se nevyhovuje.
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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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3022, Družstevní 23, který
se nachází na pozemku st.  p.č.  2937 a pozemku p.č.  576/5 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.  3022,
Družstevní 23 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 50 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 275 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 50 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1. zvýšením hluku a škodlivin z provozu motorových vozidel,
2. znemožním přístupu do lesa,
3. ohrožením statiky nemovitosti,
4. znehodnocením ceny nemovitosti.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu zvýšením hluku z provozu motorových vozidel pořizovatel dodává, že se ztotožňuje
s názorem   podatele   námitky,  že  umístění  silnice  cca  120 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
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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 zvýšením škodlivin z provozu motorových 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. 2) K argumentu znemožnění přístupu do lesa pořizovatel konstatuje, že 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.

Ad. 3) k argumentu ohrožení statiky nemovitosti pořizovatel konstatuje, že vlastní návrh 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 znehodnocení ceny pozemku a nemovitosti v důsledku trasování západní tangenty
daným územím 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.

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  námitku
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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 275 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou.

K námitce  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 dále dodává, 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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

154) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. L.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p.33, nacházejícího se na parcele, č. st. 5708, a pozemků parc. č.
528/4, 528/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu 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 č.p. 33. 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 námitky:

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,  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!

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 154 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 154 B se nevyhovuje.
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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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  konceptem ÚP Jablonec  nad  Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  4256,  Na Kopci  33,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 5708 a pozemků p.č. 528/1 a 528/4 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. 4256, Na Kopci
33  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  100 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.

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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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,

to vše ve vazbě na lokalizaci nemovitostí na samé hranici zástavby obce Jablonec v nejbližším sousedství
zamýšlených staveb.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku z projíždějících  vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem   podatele   námitky,  že  se  umístění  trasy  Západní  tangenty  ve  vzdálenosti  cca  100 m
od rodinného domu 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
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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  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 ul.  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  námitku
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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodnil  zvýšením  hluku
z manipulační techniky a prašnosti z překladiště odpadu.

K námitce  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 námitce  o potencionálním  obtěžování  ploch  bydlení  zvýšenou  prašností  a  hlukem
z manipulační techniky konstatuje, že v daném prostoru jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora
na pohodu bydlení  v uvedených nemovitostech lze  předpokládat  v minimálním rozsahu.  Dále  pořizovatel
dodává, že 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  se lze  domnívat,  že obytná
zástavba Žižkova Vrchu by měla být případnými negativními vlivy dvora ovlivněna minimálně. Zároveň bude
případný  negativní  vliv  minimalizován  provozem dvora  v objektech,  nikoliv  na volném prostranství.  Vlivy
koncepce na udržitelný rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace – vyhodnocení vlivů konceptu řešení
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na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci projednávacího procesu byla 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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

155) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. Ž.

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

Text námitky:

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 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 námitky:

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,  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!

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 155 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 155 B se nevyhovuje.
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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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p.  4772,  Na Kopci 35 který
se nachází na pozemku st.  p.č.  6499/1 a pozemků p.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 a st.p.č. 6498 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. 4772, Na Kopci
35  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  100 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.

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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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 námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku z projíždějících  vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s  názorem  podatele  námitky,  že  se  umístění  trasy  Západní  tangenty  ve  vzdálenosti  cca  100 m
od rodinného domu 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
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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  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 ul.  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  námitku
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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodnil  zvýšením  hluku
z manipulační techniky a prašnosti z překladiště odpadu.

K námitce  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 námitce  o potencionálním  obtěžování  ploch  bydlení  zvýšenou  prašností  a  hlukem
z manipulační techniky konstatuje, 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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

156) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. Z.

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

Text námitky:

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 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 námitky:

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,  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.

5/ Jako  člen  dopravní  komise  v minulém  volebním  období  jsme  otázku  západní  tangenty  řešili
několikrát a několikrát bylo konstatováno, že je pro Jablonec nad Nisou neúčelná.

Rozdíl v hodnotách nemovitostí jsme připraveni právně vymáhat

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 156 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 156 B se nevyhovuje.
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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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p.  4772,  Na Kopci 35 který
se nachází na pozemku st.  p.č.  6499/1 a pozemků p.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 a st.p.č. 6498 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. 4772, Na Kopci
35  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  100 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.

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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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/ neúčelností stavby Západní tangenty

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku z projíždějících  vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem   podatele   námitky,  že  se  umístění   trasy  Západní  tangenty  ve  vzdálenosti  cca  100 m
od rodinného domu 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

594 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

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  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 ul.  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  neúčelnosti  stavby  Západní  tangenty  pořizovatel  dodává,  že účelem  stavby
komunikace I. třídy tzv. západní tangenty 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.

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  námitku
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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodnil  zvýšením  hluku
z manipulační techniky a prašnosti z překladiště odpadu.

K námitce  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.
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Pořizovatel  k námitce  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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

157) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. S.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p.4773/37, nacházejícího se na parcele, č. st. 6498, 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 blízkosti rodinného domu Č.p. 37/4773.
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 námitky:

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,  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!
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Návrh rozhodnutí: Námitce č. 157 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 157 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p.  4773,  Na Kopci 37 který
se nachází  na pozemku  st.  p.č.  6498  a  pozemků  p.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  a  st.p.č.  6499/1  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. 4773, Na Kopci
37  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  100 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.

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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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,

to vše ve vazbě na lokalizaci nemovitostí na samé hranici zástavby obce Jablonec v nejbližším sousedství
zamýšlených staveb.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku z projíždějících  vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem   podatele   námitky,  že  se  umístění  trasy  Západní  tangenty  ve  vzdálenosti  cca  100 m
od rodinného domu 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,
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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  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 ul. 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  námitku
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.
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodnil  zvýšením  v hluku
z manipulační techniky a prašnosti z překladiště odpadu.

K námitce  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 námitce  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
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

158) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. S.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 4773/37, nacházejícího se na parcele st.č.p. 6498 a pozemků 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 blízkosti rodinného domu Č.p. 37/4773.
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 námitky

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 (snížení osobního majetku), 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  –  celodenní  hlučnost  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,  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!

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 158 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 158 B se nevyhovuje.
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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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p.  4773,  Na Kopci 37 který
se nachází  na pozemku  st.  p.č.  6498  a  pozemků  p.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  a  st.p.č.  6499/1  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou 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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p. 4773, Na Kopci
37  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  100 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.

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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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,

to vše ve vazbě na lokalizaci nemovitostí na samé hranici zástavby obce Jablonec v nejbližším sousedství
zamýšlených staveb.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku z projíždějících  vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem   podatele   námitky,  že  se  umístění  trasy  Západní  tangenty  ve  vzdálenosti  cca  100 m
od rodinného domu 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
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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  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 ul.  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  námitku
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.
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodnil  zvýšením  hluku
z manipulační techniky a prašnosti z překladiště odpadu.

K námitce  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 námitce  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
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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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

159) NÁMITKY KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. Z.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 2821, nacházejícího se na pozemku p.č. 589/16 v k.ú. Jablonec
nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu č.p. 2821. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkostí domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

znehodnocení  jak  majetku,  tak  i bydlení.  Rozhodně nesouhlasím s překladištěm – zničí  se tím ojedinělá
lokalita  zeleně a  zvířeny,  která  je  zde trvale  usídlena,  včetně horského potůčku a  vodopádu.  Je  nutné
zveřejnit vyjádření orgánu ochrany přírody a životního prostředí. Tímto zásahem se bude jednou provždy vše
zničeno, proto nesouhlasím!

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 159 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 159 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2821, Družstevní 12, který
se nachází na pozemku st.  p.č. 2707 a pozemku p.č. 589/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o rodinný  dům  č.p.  2821,
Družstevní 12 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 100 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 300 m od plochy sběrného a separačního dvora.
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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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

1/ znehodnocením majetku a bydlení

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  znehodnocení  majetku  v důsledku  trasování  západní  tangenty  daným  územím
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.

K argumentu  znehodnocení  bydlení  v důsledku  trasování  západní  tangenty  daným  územím  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 ul.  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).
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S ohledem  na výše  citované  skutečnosti  pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku
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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 300 m.
Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodnil znehodnocením majetku a
bydlení,  včetně narušení přírody a fauny (podatel požaduje zveřejnit  vyjádření orgánu ochrany přírody a
životního prostředí).
K námitce  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,
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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 námitce o znehodnocením majetku a bydlení, přírody a fauny 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.
K argumentu podatele, že dojde ke zničení ojedinělé lokality zeleně, zvířeny, která zde trvale sídlí, včetně
horského potůčku a vodopádu pořizovatel konstatuje, že překladiště je navrženo v segregované poloze vůči
kompaktní ploše lesa a mezi dvěma prvky dopravní infrastruktury – násep tramvajové a železniční trati, kde
nelze očekávat zvýšený výskyt zvěře. Vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území vyhodnotila samostatná
dokumentace  –  vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,  07/2011)  a
stanoviska  příslušných  dotčených orgánů státní  správy  byla  v rámci  projednávacího  procesu  souhlasná
(včetně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny).

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

160) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. R.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu čp. 2825 nacházejícího se na parcele č. st 2717 a pozemků parc.č.
571/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Die konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel  denně v blízkosti rodinného domu čp.2825. Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona ě. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:
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Odůvodnění námitky:
▪ 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 160 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 160 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
námitku,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených  konceptem  ÚP Jablonec  nad  Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas vlastníka rodinného domu č.p. 2825, Panenská 33, který se nachází
na pozemku st. p.č. 2717 a pozemku p.č. 571/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p. 2825, Panenská
33  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  130 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 230 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 130 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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 námitky 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.
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K dílčím bodům odůvodnění námitky 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 ul.  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+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 výstavba 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  dodává,  že 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  námitku
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.
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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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 230 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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 námitce  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.
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Pořizovatel  k námitce  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.

V rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015 uplatnil  podatel  opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

161) NÁMITKY KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Z. M.

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

Text  námitky:  Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 2812 nacházejícího se na parcele č.  st.2710 a
pozemků parc. č. 565/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní
tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp Dále je podán návrh změny
územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkostí domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasíš konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedenému konceptu návrhu územního
plánu a změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

myslím si, že to poškodí ŽP v mém nejbližším okolí. Zvýší se smog a prach, dojde ke snížení kultury bydlení,
znehodnocení mého pozemku a stavby.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 161 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 161 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
námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla
uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.
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Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2812, Družstevní 6, který
se nachází na pozemku st.  p.č. 2710 a pozemku p.č. 565/10 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.  2812,
Družstevní 6 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 130 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 300 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 130 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku i připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1/ poškozením životního prostředí v nejbližším okolí,
2/ zvýšení množství smogu a prachu,
3/ snížením kultury bydlení v důsledku
4/ znehodnocením pozemků a stavby

K argumentům podatele námitky 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 námitky 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
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.
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Ad. 3) K argumentu  snížením  kultury  bydlení  v důsledku  navrhované  komunikace  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 ul.  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  pozemků  a  stavby  v důsledku  trasování  západní  tangenty  daným
územím 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.

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  námitku
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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
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vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 300 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku i 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,  poškozením  životního  prostředí  a  znehodnocením  pozemku  a  stavby  vlivem
existence překladiště odpadu.

K námitce  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 námitce snížení kultury bydlení, poškození životního prostředí a znehodnocením pozemku 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.  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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

162) NÁMITKY KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. a J. Š.

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

Text námitky:

Podatelé jsou vlastníky rodinného domu č.p.2931, nacházejícího se na parcele, č. st.576/3, a pozemků pare.
č.2935 v k.ú. L.V č.2377 Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatelé využívají k trvalému bydlem.

Dle  návrhu změny  územního plánu  města  Jablonec  nad  Nisou má  dojít  ke stavbě  silniční  komunikace
západní tangenta s kapacitou přes 15000 vozidel denně v těsné blízkosti rodinného domu č.p. 2931. 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 námitky:
▪ Poškození  životního  prostředí  a  přírody  tím,  že se v okolí  bydliště  natrvalo  zvýší  prašnost  a

množství škodlivých látek vlivem exhalací projíždějících vozidel.
▪ Velice se sníží stávající kultura bydlem vzhledem k nárůstu hluku , který dozajista přinese přiblížení

plánované  komunikace  k rodinnému  domu  a  pozemku  které  vlastníme.  Jediným  nepříjemným
zdrojem hluku v současné době je projíždějící vlak. Neumíme si představit novou komunikaci která
povede mezi železniční tratí a našim pozemkem. To jen přinese výrazné zvýšení hlučnosti.

▪ Ztratíme krásné prostředí vhodné k relaxačním procházkám, a krásný výhled do zeleně.
▪ Poloha naší nemovitosti  leží na návětrné straně plánovaného překladiště odpadů, tak že zápach

bude zasahovat do obytné zóny a proto se domníváme, že stávající poloha překladiště na Proseči
která je tam umístěna již několik desítek let je plně vyhovující.

▪ Tyto aspekty přispějí k neuvěřitelnému znehodnocení našeho pozemku a stavby , a budou význame
snižovat jejich cenu pro případný prodej!

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 162 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 162 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou. Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou
byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 2931, Družstevní 25, který
se nachází na pozemku st. p.č. 2936 (v námitce chybně uveden pod st.p.č. 2935) v k.ú. Jablonec nad Nisou
a pozemku p.č. 576/4 (v námitce chybně uveden pod p.č. 576/3) 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.  2931,
Družstevní 25 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 50 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 280 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.
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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 50 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) poškozením životního prostředí a přírody v důsledku zvýšení prašnosti a množství škodlivých látek

z projíždějících vozidel,
2) snížením stávající kultury bydlení vzhledem k nárůstu hluku,
3) ztrátou krásné prostředí vhodné k relaxačním procházkám,
4) neuvěřitelným znehodnocením pozemku a stavby.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  poškození  životního  prostředí  a  přírody  v důsledku  zvýšení  prašnosti  a  množství
škodlivých látek z projíždějících vozidel v nejbližším okolí 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. 2) K argumentu  snížení  stávající  kultury  bydlení  vzhledem  k nárůstu  hluku  pořizovatel  dodává,
že se ztotožňuje  s názorem podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  cca
50 m  od rodinného  domu  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
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stupních projektové přípravy záměru budou tyto studie dále zpřesňovány.

Ad. 3) K argumentu  ztráty  krásného  prostředí  vhodného  k relaxačním  procházkám  se pořizovatel
ztotožňuje s konstatováním podatele, že územní plán navrhuje silnici do míst, která v současné době slouží
ke sportovně–rekreačním účelům.  Stejně  tak  nelze  pominout  vliv  této  komunikace na své bezprostřední
okolí, nicméně silnice územím 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). Jak je
patrné z hlavního výkresu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, 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  do přírodních ploch a do stávajícího areálu  Srnčí  důl  bude
zajištěn.

Ad. 4) K argumentu  znehodnocení  pozemků  a  stavby  v důsledku  trasování  západní  tangenty  daným
územím 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.

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  námitku
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.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015  uplatnil  jeden  z podatelů
opakovanou námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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.
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Podatelům námitky  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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 280 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodnil  zápachem  a
znehodnocením pozemku a stavby.

K námitce  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 námitce  o znehodnocení  pozemku  a  stavby,  včetně  obav  ze zápachu  v důsledku  situování
nemovitostí na návětrné straně plánovaného překladiště odpadů 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.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v říjnu  2015  uplatnil  jeden  z podatelů
opakovanou námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

163) NÁMITKY KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. Č.

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

Text námitky: Námitka je podána k vymezení komunikace VK.26 na pozemcích p.č. 1634/4 a 1645/2 v k.ú.
Proseč nad Nisou. Nesouhlasím s návrhem zařazení do územního plánu ani se stavbou komunikace VK.26,
která výrazným způsobem znehodnotí nejen můj osobní majetek, ale i životní podmínky a majetek všech
obyvatel žijících v této lokalitě.

Odůvodnění námitky:

Tímto navrhovaným řešením dojde ke zvýšení intenzity dopravy přes Horní Proseč, bylo by vytvořeno další
propojení Jablonec n. N. – Liberec.

Podotýkám, že občany a zastupiteli Vratislavic nad Nisou tato nová komunikace vedoucí přes volnou krajinu
byla odmítnuta.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 163 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas s trasou nové zastavitelné plochy kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace
(lokalita VK.26) na pozemku 1634/4 a 1645/2 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pozemky  p.č.  1634/4  a  1645/2  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  představují  mírně  svažitou  louku  navazující
na zastavěné území místní části Horní Proseč.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP a zjistil, že na pozemcích p.č. 1634/4 a 1645/2 v k.ú. Proseč nad Nisou je
vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  SP2  –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  součást
zastavitelných lokalit SP2.48 a SP2.49 a napříč oběma pozemky je trasována 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). Součástí námitky je i poznámka podatele,
že na straně Vratislavic nad Nisou byla nová komunikace jak občany, tak zastupitelstvem, odmítnuta. Proti
tomuto řešení uplatnil spoluvlastník pozemků svoji námitku s tím, že dojde ke zvýšení intenzity dopravy přes
Horní Proseč a k vytvoření dalšího propojení Jablonec n. N. – Liberec s poznámkou, že občany a zastupiteli
Vratislavic nad Nisou byla tato nová komunikace vedoucí přes volnou krajinu byla odmítnuta.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na úpravu trasy zastavitelné plochy VK.26
ve vazbě na okolní zastavitelné lokality (SP2.40 a SP2.48) a vyhověl podateli námitky s tím, že k obsluze
území bude využito stávající  komunikace – ul.  Horní  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 zastavitelné plochy VK.26 s korekcí trasy stávající komunikace – ul. Horní a vymezení plochy
dopravní infrastruktury – silniční DS.24 v místě napojení na silnici I/14.
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164) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky : R. D., V. D.

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

Text námitky:
1/ Komunikace VK.26
2/ Technická infrastruktura – MW spoje – p.p.č. 1515 a 1515/1

Odůvodnění námitky:

1/ Nesouhlasíme s návrhem zařadit do územního plánu komunikaci VK.26, která výrazným způsobem
znehodnotí životní podmínky a majetek všech obyvatel žijících v této lokalitě. Tímto navrhovaným řešením
by  došlo  ke zvýšení  intenzity  dopravy  přes  Horní  Proseč.  Bylo  by  vytvořeno  další  propojení  Liberce  a
Jablonce n. N., a to zatím volnou krajinou. Nová část komunikace VK.26 je plánována na nezastavitelných
územích. Tímto řešením dojde nejen k negativnímu ovlivnění přírodní charakteristiky krajinného rázu, ale
i ohrožení výskytu zákonem chráněného chřástala polního.

Je  nutné  podotknout,  že na straně  Vratislavic  nad  Nisou  byla  nová  komunikace  jak  občany,  tak
zastupitelstvem, odmítnuta. Požaduji v dalším řešení územního plánu navrhovat tuto komunikaci pouze jako
místní,  s omezením moderními  trendy  řešení  a  s omezením  průjezdnosti  formou  zpomalovacích  prahů,
omezení rychlosti či případně jednosměrnými úseky.

2/ Požadujeme přesunutí  plánovaného koridoru trasy MW spojů mimo obytný dům a pozemek p.č.
1515 a 1515/1 tak, aby se MW spoje křížily v prostoru volné krajiny a co nejdále od objektů.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 164 A se vyhovuje.

Námitce č. 164 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé  označili  své  podání  jako  připomínku,  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 námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených konceptem
ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas s trasou nové zastavitelné plochy kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace
(lokalita  VK.26)  a tras  mikrovlnných spojů,  jež  jsou součástí  stávající  radiové sítě v blízkosti  stávajícího
rodinného domu podatelů námitky – Na Kopečku 4826, Proseč nad Nisou.

Rodinný dům Na Kopečku 4826, Proseč nad Nisou se nachází v okrajové části Horní Proseče. Na zahradu
domu navazují travnaté louky s remízky vzrostlých dřevin.

A)

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP  a  zjistil,  že v západní  části  Horní  Proseče  ve vzdálenosti  cca  50 m
od nemovitosti  podatele  námitky  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). Součástí námitky je i poznámka podatelů, že na straně
Vratislavic  nad  Nisou  byla  nová  komunikace  jak  občany,  tak  zastupitelstvem,  odmítnuta.  Dále  podatel
požaduj  v dalším  řešení  územního  plánu  navrhovat  tuto  komunikaci  pouze  jako  místní,  s omezením
moderními  trendy řešení  a  s omezením průjezdnosti  formou zpomalovacích  prahů,  omezení  rychlosti  či
případně jednosměrnými úseky.

Proti  tomuto řešení uplatnili  spoluvlastníci  rodinného domu, kteří  se cítí  být návrhem zastavitelné plochy
dotčeni  svoji  námitku  s tím,  že se výrazným  způsobem  znehodnotí  životní  podmínky  a  majetek  všech
obyvatel žijících v této lokalitě (zvýšení intenzity dopravy přes Horní Proseč, vznik dalšího propojení Liberce
a  Jablonce  n.  N.,  ovlivnění  přírodní  charakteristiky  krajinného  rázu,  včetně  ohrožení  výskytu  zákonem
chráněného chřástala polního).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vypuštění zastavitelné plochy kategorie VK
–  plochy  veřejných  prostranství  komunikace  –  lokalita  VK.26  ve vazbě  na ovlivnění  pohody  bydlení
ve stávajících  rodinných  domech  v dané  lokalitě  a  konstatuje,  že se vyhovuje  podatelům  námitky  s tím,
že k obsluze území bude využito stávající komunikace – ul. Horní 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
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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 zastavitelné plochy VK.26 s korekcí trasy stávající komunikace – ul. Horní a vymezení plochy
dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS.24  v místě  napojení  na silnici  I/14.  K dalšímu  požadavku  podatelů
námitky  pořizovatel  konstatuje,  že lokální  úpravy  stávající  komunikace –  ulice Horní  v duchu moderních
trendů  řešení  a  s omezením  průjezdnosti  formou  zpomalovacích  prahů,  omezení  rychlosti  či  případně
jednosměrnými  úseky  jsou mimo podrobnost  územního plánu.  Je  třeba  je  řešit  v rámci  setkání  občanů
s vedením města ,  či  přímo s příslušným dopravním a silničním úřadem Magistrátu města Jablonec nad
Nisou.

B)

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem prověřil dokumentaci a zjistil, že v  koordinačním výkresu
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou jsou zobrazeny přes pozemky p.č.1515/1 a st.p.č. 1515/2 v k.ú. Proseč
nad Nisou dva stávající mikrovlnné spoje fy. České Radiokomunikace, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.
V souvislosti s těmito trasami uplatnil vlastník předmětných pozemku požadavek na přesunutí plánovaného
koridoru do prostoru mimo jeho nemovitosti.

K danému požadavku pořizovatel uvádí, že se nejedná o navrhované trasy, ale o stav převzatý z Průzkumů
a rozborů (Urbaplan spol. s r.o., 03/ 2009 a Doplňujících P+R, SAUL spol. s.r.o., 11/ 2009).

Pořizovatel  dále  podotýká,  že koordinační  výkres  je  grafickou  částí  odůvodnění  územního  plánu.  Jeho
úkolem je prokázat koordinaci využívání území. Podle § 2 písm. b vyhlášky č. 500/2006 Sb. koordinační
výkres zahrnuje navržené řešení, neměnný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití
území. Rádiový spoj jako takový (MW, RR trasa) není limitem využití území, limitem může být jeho ochranné
pásmo, pokud na něj bylo vydáno územní rozhodnutí. Dohledáním ve výkrese limitů ÚAP ORP Jablonec nad
Nisou  bylo  zjištěno,  že nad  zmiňovanými  pozemky,  zahrnutými  do zastavěných  ploch  kategorie  SP2
(kategorie přehodnocena v průběhu projednání na BP2), žádné takové pásmo vymezeno není.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že námitce není vyhověno.

165) NÁMITKY KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. M.

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

Text námitky: Námitka ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou

Jako  spoluvlastník  pozemku  p.č.  1634/2,  1634/4,  1645/2  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  vznáším  námitku
k trasování Obslužné komunikace s ozn. VK26 přes předmětný pozemek. Prosím o osobní projednání.

Odůvodnění: není součástí

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 165 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas s trasou nové zastavitelné plochy kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace
(lokalita VK.26) na pozemcích 1634/2, 1634/4, 1645/2 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pozemky p.č. 1634/2, 1634/4, 1645/2 v k.ú. Proseč nad Nisou představují mírně svažitou louku navazující
na zastavěné území místní části Horní Proseč.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že na pozemcích p.č. 1634/4, 1834/2 a 1645/2
v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  SP2  –  plochy  smíšené  obytné  –
příměstské – součást zastavitelných lokalit SP2.48 a SP2.49 a napříč pozemky p.č. 1634/4 a 1645/2 v k.ú.
Proseč nad Nisou je trasována 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 uplatnil  vlastník pozemku svoji
námitku.
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Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na vypuštění  zastavitelné plochy dopravní
infrastruktury – silniční VK.26 a vyhověl podateli námitky s tím, že k obsluze území bude využito stávající
komunikace  ul.  Horní  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  dopravní
infrastruktury  –  komunikace  VK.26  s korekcí  trasy  stávající  komunikace  a  vymezení  plochy  dopravní
infrastruktury – silniční DS.24 v místě napojení na silnici I/14.

166) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

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

Text námitky:

Požadavek na změnu stavu části pozemku p. č. 1658 – část pozemku v k.ú. Proseč nad Nisou z plochy
smíšených krajinných na plochy rekreace a sportu popřípadě na plochy bydlení RD – vesnického typu.

Odůvodnění námitky:

Parcela navazuje na okolní roztroušenou zástavbu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 166 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na změnu funkčního využití  východní  části  pozemku p.č.  1658 v k.ú.  Proseč nad
Nisou (dle grafické přílohy námitky) z plochy nezastavitelné v kategorii plochy smíšené krajinné na plochy
rekreace a sportu popřípadě na plochy bydlení v RD vesnického typu.

Pořizovatel zjistil, že východní část pozemku p.č. 1658 v k.ú. Proseč nad Nisou představuje mírně svažitou
louku  v místní  části  Horní  Proseč  nad  Nisou,  porostlou  lučními  společenstvy.  Přístup  na pozemek  je
po nezpevněné účelové komunikaci, pozemek není v dosahu technické infrastruktury.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že ve východní části pozemku p.č. 1658 v k.ú.
Proseč nad Nisou je vymezena nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené krajinné. Proti tomuto
řešení uplatnil podatel svoji námitku s tím, že parcela navazuje na okolní roztroušenou zástavbu.

Pořizovatel posoudil požadavek na změnu funkčního využití z nezastavitelných ploch smíšených krajinných
na plochy rekreace a sportu, popřípadě na plochy bydlení v RD vesnického typu 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.

Dále pořizovatel posoudil požadavek námitky 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. Navrhované vymezení plochy rekreace a sportu, popřípadě plochy bydlení
v RD vesnického typu koliduje s těmito cíli.

Nakonec pořizovatel vyhodnotil námitku z pohledu střetů s limity daného území a konstatuje, že předmětný
pozemek p.č. 1658 v k.ú. Proseč nad Nisou je pod ochranou ZPF. Větší část se nachází v I. třídě ochrany
(BPEJ 8.34.21)  – jedná se o nejcennější  půdy,  které je  možné odejmout  ze ZPF pouze výjimečně,  a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu. Konkrétní záměry podatele námitky nenaplňují důvody, pro které je možno půdy ze ZPF odejmout.

K argumentu podatele námitky, že parcela navazuje na okolní roztroušenou zástavbu pořizovatel dodává,
že nejbližší stabilizované plochy zastavěného území jsou od předmětného pozemku vzdáleny cca 70 m, což
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pořizovatel nehodnotí jako návaznost na okolní roztroušenou zástavbu.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  neboť
se domnívá, že vymezením zastavitelných ploch rekreace a sportu, popřípadě bydlení v rodinných domech
vesnického  typu  by  v daném  území  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel
je přesvědčen, že dohodnutý návrh ÚP Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu zastavitelných
ploch pro bydlení, sport a rekreaci, vymezených v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně
kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody v tomto území. Námitka je navíc uplatněna vůči neměněné
části územního plánu, neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil a vlastník
pozemku není krácen na svých právech.

167) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

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

Text námitky: Požadavek na změnu stavu části pozemku p. číslo: 1700/1 – část pozemku v k.ú. Proseč nad
Nisou z plochy zemědělské na plochy bydlení RD – vesnického typu.

Odůvodnění námitky:

Parcela navazuje na okolní roztroušenou zástavbu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 167 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na změnu funkčního využití jihozápadní části pozemku p.č. 1700/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou z ploch zemědělských na plochy bydlení za účelem realizace 1 RD vesnického typu.

Předmětná  část  pozemku  p.č.1700/1  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  představuje  mírně  svažitý,  zemědělsky
obhospodařovaný pozemek v nezastavěné části Horní Proseč. Pozemek nenavazuje na zastavěné území
obce,  není  napojen  na dopravní  ani  technickou infrastrukturu.  Přístup  k danému pozemku je  po účelové
nezpevněné  cestě.  Pořizovatel  zastává  názor,  že současný  přístup  k předmětnému  pozemku  nesplňuje
nároky na vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení a na dopravní obsluhu dané lokality.

Pořizovatel prověřil  koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil,  že v jihozápadní části pozemku p.č. 1700/1
v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  je  vymezena  nezastavitelná  plocha  kategorie  ZP –  plochy  zemědělské,  které
umožňují stabilizaci a zemědělského půdního ochranu fondu.

Pořizovatel  posoudil  požadavek  na změnu  funkčního  využití  z plochy  zemědělské  na plochu  bydlení
umožňující výstavbu rodinného domu vesnického typu 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  s okrajovou  návaznosti  na stávající
strukturu zástavby.

Pořizovatel  dále posoudil  požadavek na změnu funkčního využití  jihozápadní  části  pozemku p.č.  1700/1
v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch zemědělských na plochu bydlení z pohledu střetů s limity daného území a
konstatuje,  že předmětný pozemek je pod ochranou ZPF, v jihozápadní části  pozemku v I.  třídě ochrany
(BPEJ 8.34.21). Půdy zařazené v této třídě ochrany jsou bonitně nejcennější a odejmout je ze ZPF lze pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové
stavby  zásadního  významu.  Konkrétní  záměr  podatele  námitky  na výstavbu  rodinného domu nenaplňují
důvody, pro které je možno půdy ze ZPF odejmout.

Nakonec pořizovatel  posoudil  požadavek 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 vhledem 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. Navrhované vymezení plochy pro bydlení v rodinných domech vesnického typu koliduje
s těmito cíli.
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Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  neboť
se domnívá,  že vymezením  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  v rodinných  domech  vesnického  typu  by
v daném území došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel je přesvědčen, že dohodnutý
návrh ÚP Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území. Námitka je navíc uplatněna vůči neměněné části územního plánu, neboť ÚP Jablonec nad
Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil a vlastník pozemku není krácen na svých právech.

168) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

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

Text námitky: Požadavek na změnu stavu pozemku p.  č:  1081/2 – popřípadě jeho části  v k.ú. Rýnovice
z plochy trvalého travního porostu na plochy bydlení.

Odůvodnění námitky:

Navrhovaná  parcela  navazuje  na plánovanou  zástavbu,  je  přímo  u komunikace  a  je  zde  možnost
na napojení na inženýrské sítě.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 168 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na změnu  funkčního  využití  pozemku  p.č.  1081/2,  popřípadě  jeho  části  v k.ú.
Rýnovice z ploch nezastavitelných na plochy určené pro bydlení.

Pořizovatel zjistil, že pozemek p.č.1081/2 v k.ú. Rýnovice představuje jižní svažitou plochu – přechod okraje
lesa do louky s převahou kulturních travin v nezastavěné části Rýnovic. Pozemek nenavazuje na zastavěné
území a není přístupný z místní komunikace.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec  nad Nisou a  zjistil,  že na předmětném pozemku je  vymezena
nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené krajinné.

Pořizovatel posoudil požadavek na změnu funkčního využití z nezastavitelné plochy na plochu zastavitelnou
pro bydlení z pohledu střetů s limity daného území a konstatuje, že předmětný pozemek p.č. 1081/2 v k.ú.
Rýnovice se nachází celou plochou v ochranném pásmu lesa (max. šířka pozemku v nejširším místě je cca
25 m). Předmětná plocha mimo jiné tvoří ekotonové pásmo – přechod okraje lesa do louky a zároveň má
význam pro zajištění migrace větších druhů savců.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  neboť
se domnívá, že vymezením zastavitelných ploch rekreace a sportu, popřípadě bydlení v rodinných domech
vesnického  typu  by  v daném  území  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel
je přesvědčen, že dohodnutý návrh ÚP Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu zastavitelných
ploch pro bydlení,  vymezených v souladu s cíli  územního plánování a v souladu, případně kompromisně
s limity a zájmy ochrany přírody v tomto území. Námitka je navíc uplatněna vůči neměněné části územního
plánu, neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil a vlastník pozemku není
krácen na svých právech.

169) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

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

Text námitky: Požadavek na změnu stavu pozemku p. č: 267 – popřípadě jeho části (vhodné pro výstavbu 1
RD)  v k.ú.  Lukášov  z plochy  trvalého  travního  porostu  na plochy  bydlení  na výstavbu  1  RD.  V grafické
příloze je specifikována střední část předmětného pozemku.

Odůvodnění námitky:

Navrhovaná parcela  navazuje  stávající  zástavbu,  je  přímo u komunikace a  je  zde možnost  na napojení
na IS.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 169 se nevyhovuje.
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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., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil
podání jako námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek na změnu funkčního využití  střední části  pozemku p.č.  267 v k.ú. Lukášov z ploch
nezastavitelných na plochy určené pro bydlení.

Pořizovatel zjistil, že pozemek p.č.267 v k.ú. Lukášov představuje jižní svažitou plochu – přechod okraje lesa
do louky s převahou kulturních travin v nezastavěné části Lukášov. Pozemek navazuje na zastavěné území.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad  Nisou a zjistil,  že na předmětném pozemku je  vymezena
nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené krajinné. Proti tomuto řešení uplatnil námitku vlastník
pozemku s tím, že nesouhlasí s tímto návrhem a požaduje sloučení celého pozemku do ploch zastavěných a
zastavitelných, umožňující stavbu objektu k bydlení.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami území,
které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že střední část předmětného
pozemku se nachází v ochranném pásmu lesa a jako celek tvoří ekotonové pásmo – přechod okraje lesa
do louky  s převahou  kulturních  travin  pro  zajištění  migrace  větších  druhů  savců.  Ve východní  části  je
situována trasa nadzemního vedení VN 35 kV s ochranným pásmem.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že se jí  nevyhovuje, pozemek
sice navazuje na stávající zástavbu, není však situován přímo u komunikace a není v dosahu inženýrských
sítí jak tvrdí podatel námitky. Pořizovatel se domnívá, že vymezením zastavitelných ploch pro bydlení by
v daném území došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel je přesvědčen, že dohodnutý
návrh ÚP Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto  území.  Návrh ÚP Jablonec  nad Nisou vymezil  nad rámec  platného Územního plánu na daném
pozemku stabilizovanou plochu zastavěného území kategorie plochy smíšeného bydlení příměstského, a to
ve východní části v dotyku s místní komunikací o rozloze cca 900 m2.

170) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

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

Text námitky: Požadavek na změnu stavu pozemků 1757/1 a 1759 – část v k.ú. Proseč nad Nisou z plochy
smíšené krajinné na plochy rekreace a sportu (golfové hřiště).

Odůvodnění námitky:

Navrhované parcely navazují na plánovanou zástavbu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 170 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem nejdříve zjišťoval současný stav území, aby mohl vyhodnotit
požadavek na změnu funkčního využití pozemků p.č. 1757/1 a 1759 – část v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch
nezastavitelných na plochy rekreace a sportu (golfové hřiště). Pořizovatel dodává, že v grafické části námitky
je oproti  textu námitky vymezen pozemek p.č.  1759 v k.ú.  Proseč nad Nisou celý  – ne pouze jeho část.
V zájmu upřesnění požadavku námitky pořizovatel dvakrát telefonicky inicioval pracovní schůzku na Oddělení
územního plánování.  Dne 11.  5.  2016 byl  P.  zaslán doporučený dopis č.j.  42058/2016 s výzvou k podání
vysvětlení k uplatněným námitkám a připomínkám. Podatel na tyto výzvy nereagoval.

Pozemky p.č 1757/1 a 1759 v k.ú. Proseč nad Nisou představují mírně svažité území jižní paty Prosečského
hřebene ve stavbami neovlivněném prostoru, ohraničeném na východní straně lesním komplexem. Území je
porostlé  travními  společenstvy.  Pozemek  nenavazuje  na zastavěné  území  a  není  přístupný  z místní
komunikace, není v dosahu sítí technické infrastruktury. V severní části pozemku je trasováno vrchní vedení
VVN  110  kV  a  vysokotlaký  plynovod  Kořenov  –  Jablonec  nad  Nisou  s vymezenými  ochrannými  a
bezpečnostními pásmy.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že na předmětných pozemcích jsou vymezeny
nezastavitelné plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné (pozemek p.č. 1759 v k.ú. Proseč nad Nisou) a
PP – plochy přírodní (pozemek p.č. 1757/1 v k.ú. Proseč nad Nisou). Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji
námitku s tím, že nesouhlasí s tímto návrhem a požaduje změnit způsob využití na plochy rekreace a sportu
(golfové hřiště).
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Pořizovatel  nejprve  posoudil  požadavek  na změnu  funkčního  využití  z nezastavitelné  plochy na plochu
zastavitelnou, umožňující  realizaci  golfového hřiště.  Pro předmětné plochy sportovních a tělovýchovných
aktivit provozovaných převážně na otevřených plochách – golfové areály vymezuje návrh ÚP Jablonec nad
Nisou plochy kategorie OS – plochy občanského vybavení – sport a rekreace. Plocha totožné kategorie byla
v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou vymezena na sousedním pozemku p.č. 1742/3 v k.ú. Proseč nad
Nisou. Tato plocha byla odmítnuta dotčenými orgány v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, a to s ohledem na biotop zvláště chráněného druhu chřástala polního, ochranu ZPF – nejvyšší
třída  ochrany  (BPEJ  8.34.21)  a  zachování  cenných  složek  místní  krajiny.  Podobné  hodnocení  lze
předpokládat na pozemcích, které jsou předmětem námitky. Na nich je navíc vymezeno ochranné pásmo
lesa  a  ochrana  ZPF  (BPEJ  8.34.21,  8.34.01).  Argument  podatele  námitky,  že pozemek  navazuje
na navrhovanou zástavbu vycházel z etapy konceptu UP Jablonec nad Nisou. Zastavitelná lokalita SP1.43
byla  však  v rámci  schválených  pokynů  pro  zpracování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  z návrhu  vypuštěna
na základě negativních stanovisek příslušných dotčených orgánů a doporučení Vyhodnocení vlivů konceptu
ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí nevyhovuje a domnívá
se, že vymezením zastavitelných ploch kategorie OS – plochy občanského vybavení – sport a rekreace by
v daném území došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Námitka je navíc uplatněna vůči neměněné
části  územního plánu, neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití  pozemku podatele námitky nic
nezměnil a vlastník pozemku není krácen na svých právech.

171) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P. v zastoupení spoluvlastníků

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

Text námitky: požadavek na změnu stavu pozemku p.č. 530 – část v k.ú. Lukášov z plochy smíšené krajinné
na plochy bydlení.

Odůvodnění námitky:

Navrhovaná  parcela  navazuje  na plánovanou  a  stávající  zástavbu,  je  přímo  u komunikace  a  v dosahu
inženýrských sítí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 171 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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  námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.  Podatel  námitky  konstatuje,  že s námitkou souhlasí  všichni  spoluvlastníci  předmětného pozemku,
není však doloženo zplnomocnění podatele námitky.

Požadavek na zařazení pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení je uplatněn pro část pozemku p.č.
530 v k.ú. Lukášov. Z grafické části podání je zřejmé, že se jedná o střední a jižní část pozemku p.č. 530
v k.ú. Lukášov.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistili, že se jedná o mírně svažitou produkční louku,
přecházející  v severní  části  v souvislou  plochu  s náletovými  dřevinami.  Lokalita  navazuje  okrajově
na zastavěné území, je dostupná z místní kapacitně nevyhovující komunikace, sítě technické infrastruktury
nejsou v dosahu.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že předmětný  pozemek  je  vymezen  jako
nezastavitelná  plocha kategorie  SK –  plochy smíšen krajinné.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  svoji
námitku s tím, že požaduje, aby část pozemku byla zastavitelná pro funkci bydlení.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a posoudil limity daného území a konstatuje,
že na pozemek zasahuje ochranné pásmo trasy vrchního vedení VN 35 kV. V rámci konceptu řešení byla
v dané lokalitě vymezena maximální linie zástavby lokalitou SP2.31, jejíž severní část lemuje právě trasa
vrchního vedení VN a ani tato nebyla v plném rozsahu ze strany příslušných dotčených orgánů akceptována.

K požadavku  na vymezení  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  pořizovatel  dodává,  že vymezením
nezastavitelných ploch kategorie SK – plochy smíšené krajinné se zachovává kontinuita s platným ÚP a
námitka je tudíž uplatněna vůči neměněné části územního plánu, neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném
využití pozemku podatele námitky nic nezměnil a vlastník pozemku není krácen na svých právech.

Pořizovatel  se domnívá,  že vymezením  dalších  zastavitelných  ploch  v dané  lokalitě,  která  nedisponuje
základní vybaveností  zařízení technické infrastruktury, by došlo ke střetu s limity území a k neúměrnému
ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle
zvláštních právních předpisů. S ohledem na výše citované skutečnosti se podateli námitky nevyhovuje.
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172) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: 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 námitky: požadavek na změnu stavu pozemků p.č. 1734/1 a 1736 – část v k.ú. Proseč nad Nisou

varianta A: respektování žádosti o změnu ÚP (34 36 změna ÚP), (plochy bydlení, vynechání veřejné zeleně)

varianta B.: do plochy veřejné zeleně zakreslit obslužnou komunikaci.

varianta  C.:  rozšířit  plochy  bydlení  směrem  k lesu,  respektovat  ochranné  pásmo  lesa  (řešeno  v rámci
připomínky).

Odůvodnění námitky:

Parcela 1734/1 je určena rezervou ÚP pro bydlení. Za tímto účelem jsme parcelu kupovali. Vynaložili jsme
velké finanční prostředky. Na parcele byla podána žádost o změnu ÚP (34 36 změna). Ve veřejné zeleni
není přípustná obslužná komunikace.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 172 A se nevyhovuje.

Námitce č. 172 B 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 je námitkou dle stavebního zákona pouze u pozemku p.č.  1734/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou, jelikož ho uplatnil vlastník pozemku dotčeného návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou – fy.
Ryči  invest.  s.r.o.  prostřednictvím  pana  L.  P.  –  jednatel  fy.  Ryči  invest.  s.r.o.  Z obchodního  rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17758 je k datu podání námitky pan L. P.
jednatelem fy. Ryči invest. s.r.o. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Pozemek p.č. 1736 v k.ú. Proseč nad Nisou (varianta 3 podání)  bude vyhodnocen v režimu připomínky,
neboť pozemek není ve vlastnictví fy. RYČI invest. s.r.o., Na Pískovně 667/44, Liberec 460 14.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit variantní požadavky na změnu stavu pozemků p.č. 1734/1 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel  zjistil,  že pozemek p.č.  1734/1 v k.ú.  Proseč nad Nisou navazuje na zastavěné území místní
části Horní Proseč a představuje kulturní louku v horní části plochého hřebene v Horní Proseči, navazující
na areál  bývalého zemědělského družstva. Napříč pozemkem jsou trasována vrchní  vedení VN 35 kV a
trasa VTL plynovodu s vymezenými ochrannými a bezpečnostními pásmy.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že v jihozápadní  části  pozemku  p.č.
1734/1 v k.ú. Proseč nad Nisou je vymezena zastavitelná plocha kategorie CS2 – plochy smíšené centrální –
součást lokality SC2.20 a dále ve střední a východní části pozemku vymezena zastavitelná plocha kategorie
SP1 – plochy smíšené obytné – příměstské – součást lokality SP1.42. Mezi zastavitelnými lokalitami SC2.20
a SP1.42 je vymezena nezastavitelná ploch kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň – součást lokality VZ
17,  a  to nad ochranným pásmem VTL plynovodu.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  ve dvou
variantách s tím, že:
1) Var.  1  –  požaduje  respektování  žádosti  o změnu  ÚP  (34  –  36  změna  ÚP  –  plochy  bydlení,

vynechání veřejné zeleně).
2) Var. 2 – požaduje do plochy veřejné zeleně zakreslit obslužnou komunikaci.

Podatel odůvodňuje svůj požadavek tím, že parcela p.č. 1734/1 v k.ú. Proseč nad Nisou je určena rezervou
ÚP pro bydlení. Za tímto účelem podatel parcelu kupoval a vynaložil velké finanční prostředky. Na parcele
byla  podána  žádost  o změnu  ÚP (34  –  36  změna).  Dále  podatel  podotýká,  že ve veřejné  zeleni  není
přípustná obslužná komunikace.

K jednotlivým variantám podatele námitky:

Varianta A) respektování žádosti o změnu ÚP (34 – 36 změna ÚP) – vymezení plochy bydlení a vynechání
veřejné zeleně

K požadavku podatele  – respektovat  žádost o změnu ÚP (34 – 36 změna ÚP) – vymezení plochy bydlení a
vynechání  veřejné  zeleně  pořizovatel  nejprve  konstatuje,  že platný  ÚP města  Jablonce  nad  Nisou  vymezuje
v západní  části  pozemku  p.č.  1734/1  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  přestavbovou  plochu  kategorie  S2  –  plochy
smíšeného bydlení, které měly směřovat k revitalizaci plochy bývalého areálu ZD. Dále je na pozemku p.č. 1734/1
v k.ú. Proseč nad Nisou vymezena nezastavitelná plocha kategorie PL – izolační zeleň, která přibližně kopíruje
ochranné pásmo VTL plynovodu. Ve střední a východní části předmětného pozemku je vymezena rezervní, tudíž
nezastavitelná  plocha  kategorie  B2  –  bydlení  v rodinných  domech  městského  typu.  Pořizovatel  podotýká,
že v roce  2007  Město  Jablonec  nad  Nisou  zvažovalo  pořízení  změny  platného  územního  plánu  města
na předmětném pozemku (tehdy  ještě  ve správě  Pozemkového  fondu  ČR),  a  to  z ploch  rezervních  do ploch

628 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

návrhových. Tento záměr byl předmětem 31. změny platného ÚP města Jablonec nad Nisou, jejíž pořízení bylo
přerušeno po schválení  etapy  podnětu  na její  pořízení  s ohledem na skutečnost,  že příslušné  dotčené orgány
státní správy požadovaly prokázání potřebnosti vymezení nových rozvojový ploch pro bytovou výstavbu na území
města Jablonec nad Nisou. V souvislosti s požadavkem námitky pořizovatel konstatuje, že neeviduje změnu č. 34
– 36 pro firmu RYČÍ invest s.r.o., která by směřovala k vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v dané lokalitě.
V zájmu upřesnění  požadavku námitky  pořizovatel  dvakrát  telefonicky inicioval  pracovní schůzku na Oddělení
územního  plánování.  Dne  11.  5.  2016  byl  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 popsané skutečnosti pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje,  že nelze
vyhovět požadavku na akceptaci žádosti o změnu ÚP v rozsahu 34 – 36 změny ÚP.

Varianta B) požadavek na zakreslení obslužné komunikace do plochy veřejné zeleně

Požadavek na zakreslení obslužné komunikace do plochy veřejné zeleně pořizovatel chápe v kontextu zachování
zastavitelné lokality SP1.42 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

V souvislosti  s tímto  požadavkem  pořizovatel  prověřil  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný rozvoj území (Ekobau 07/2011). Tento dokument doporučuje zastavitelnou lokalitu SP1.42 ponechat
ve stávající funkci louky, neboť lokalita zasahuje do biotopu chřástala polního a křepelky polní – oba druhy jsou
zákonem chráněny v kategorii silně ohrožený. Vyhodnocení doporučuje k zástavbě případně použít plochu lokality
VZ.17.

Na základě doporučení vyplývajících z vyhodnocení SEA uplatnily k vymezení zastavitelné plochy SP1.42 v rámci
veřejného projednání konceptu ÚP 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 koordinovaném stanovisku č.j.
OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011. Zde uplatnil  požadavek na dohodnutí zastavitelných ploch i orgán
ochrany ZPF. Negativní stanovisko uplatnil i příslušný orgán k vyhodnocení vlivů na ŽP, který požadoval ponechat
plochu ve stávající funkci. S ohledem na tyto skutečnosti uspořádal pořizovatel dohodovací jednání s příslušnými
dotčenými orgány dne 6. 9. 2011, jejichž závěrem bylo lokalitu SP1.42 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zásadně
redukovat.  Tato  redukce  se zohlednila  vypuštěním  zastavitelných  ploch  –  loklality  SP1.42  ze střední  části
pozemku p.č. 1734/1 v k.ú. Proseč nad Nisou. Úbytek zastavitelných ploch pro bydlení byl nahrazen v západní
části téhož pozemku, a to konverzí ploch kategorie SC – plochy smíšené centrální do ploch kategorie SP – plochy
smíšené obytné příměstské, součást lokality SP2.149 (v dalších etapách pořizování ÚP došlo k překvalifikování
kategorie ploch na BP2.149). Nezastavitelná plocha kategorie VZ – veřejná prostranství – zeleň – lokalita VZ.17
do ploch  bydlení  transformována  nebyla  dle  požadavku  podatele  námitky,  neboť  ji  limituje  bezpečnostní  a
ochranné  pásmo  vysokotlakého  plynovodu.  Spolu  s ostatními  vypuštěnými  zastavitelnými  plochami  byla
dohodnuta  transformace  do ploch  nezastavitelných  kategorie  ZP  –  plochy  zemědělské.  V tomto  duchu  byly
formulovány pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny v zastupitelstvu města
dne 26. 1. 2011. V rozsahu schválených pokynů byl návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  nejprve  s limity  daného  území  a  konstatuje,
že pozemek p.č. 1734/1 v k.ú. Proseč nad Nisou je pod ochrano ZPF, a to v I. třídě ochrany (BPEJ 8.34.21). Půdy
zařazené v této třídě ochrany jsou bonitně nejcennější a odejmout je ze ZPF lze pouze výjimečně, a to převážně
na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

Dále  pořizovatel  vyhodnotil  námitku  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 na pomezí oblasti krajinného rázu OKR 02
– Liberecko, podoblasti POKR 02 – 1 Liberecká kotlina a místa krajinného rázu MKR Proseč a oblasti krajinného
rázu OKR 02 – Liberecko, podoblasti POKR 02 – 1 Liberecká kotlina a místa krajinného rázu MKR Prosečský
hřeben. Pořizovatel má za to, že vhledem k charakteru předmětné lokality (území přechodu do 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.  Navrhovaný  požadavek  koliduje
s těmito cíli.

K požadavku  podatele  na zákres  obslužné  komunikace  do ploch  kategorie  VZ  pořizovatel  konstatuje,  že je
bezpředmětný,  neboť  dopravní  obslužnost  dohodnutého  rozsahu  zastavitelných  ploch  lze  zajistit  jak  z ulice
U Zahradnictví, tak z ulice Horní, a to v rámci vymezených ploch kategorie BP2 – plochy bydlení příměstského –
lokalita BP2.149.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  neboť  rozsah
zastavitelné lokality SP1.42 byl zásadně redukován a v dalších etapách pořizování překvalifikován do zastavitelné
lokality  BP2.149  v jižní  části  pozemku.  Vymezení  obslužné  komunikace  v daném území  proto  ztratilo  smysl.
Pořizovatel  se domnívá,  že kompromisním  řešením  je  ponechání  redukované  zastavitelné  plochy  BP2.149
v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  neboť  se jedná  o dolní  část  úpatí  svahu  a  ve vazbě  na zástavbu  dojde
k doplnění centrální části sídla.

SAUL s.r.o 629



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

173) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitka: Astra spol. s r.o.

I. B. – jednatel společnosti

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

Text námitky: Jako vlastník pozemků obchodně skladovacího areálu fy. Astra spol. s r.o. v lokalitě hlavního
vlakového nádraží ČD Jablonec nad Nisou vznáším následující námitky:
▪ v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití kategorie SC – plochy smíšené obytné –

centrální  nejsou zahrnuty  skladové objekty,  což je  v rozporu  se současným využitím prodejního
areálu. Strategie rozvoje firmy počítá s dalším rozvojem předmětného území v oboru, ve kterém
podniká – stavebnictví,

▪ precizovat výškovou hladinu zástavby pro halové objekty (i jednopodlažní objekty) tak, aby nebyla
v rozporu s podmínkami prostorového uspořádání kategorie SC4 – min. 2.N.P.

Odůvodnění námitky: není součástí

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 173 se vyhovuje.

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  je  námitkou,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  konceptem
územního plánu Jablonec nad Nisou – fa. Astra spol. s.r.o. prostřednictvím jednatele společnosti pana I. B.
(dle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 759 je
pan I. B. jednatelem společnosti s právem samostatně společnost zastupovat).

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na zahrnutí  skladových  objektů  do podmínek  využití  ploch  s rozdílným  způsobem
využití kategorie SC4 – plochy smíšené obytné – centrální v přestavbové lokalitě SC4.1, včetně požadavku
na precizaci  výškovou  hladinu  zástavby  pro  halové  objekty  (i jednopodlažní  objekty)  tak,  aby  nebyla
v rozporu s podmínkami prostorového uspořádání kategorie SC4 – min. 2.N.P., max. 4.N.P. + podkroví.

Pořizovatel prověřil danou lokalitu a konstatuje, že přestavbová lokalita SC4.1 – plochy smíšené centrální je
v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou navržena v návaznosti na stávající vlakové nádraží Jablonec nad Nisou
a v současné době je na ní umístěn prodejní sklad fy. Astra spol. s r.o. Strategie rozvoje firmy počítá s dalším
rozvojem předmětného území v oboru, ve kterém podniká – stavebnictví.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje – v tomto duchu
byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012. V jejich rozsahu byl návrh ÚP upraven a do podmíněně přípustného
využití byly doplněny stavby pro obchodní a skladovací činnost, které charakterem prostředí a kapacitou
nezatíží nadměrně komunikace a IS a nenaruší ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití vymezené
plochy.  V rámci  úpravy  návrhu  ÚP  pro  veřejné  projednání  byly  podmínky  využití  ploch  kategorie  SC
opětovně upraveny a do podmíněně přípustného využití byly zařazeny plochy občanské vybavenosti vyšší,
včetně  jejich  specifikace  –  obchodní  prodej,  nevýrobní  služby.  Problematika  výškové  hladiny  zástavby
halovými objekty nebo kompaktními soubory staveb spojených

v jeden funkční a prostorový celek byla do výrokové části  ÚP Jablonec nad Nisou též doplněna a bude
posuzována individuálně dle konkrétních podmínek.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem se domnívá,  že předmětnou úpravou  podmínek  využití
ploch kategorie SC – plochy smíšené obytné – centrální nedojde k neúměrnému ovlivnění urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu.

174) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitka: manželé J. a J. P.

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

Text námitky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p. 4018 nacházejícího se na parcele 5308 a pozemku p.č. 576/19
v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle konceptu územního plánu města Jablonec Nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace západní

tangenty s kapacitou přes 1500 vozidel denně v blízkosti rodinného domu čp. ......... Dále je podán návrh
změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v blízkosti domu.
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Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejné  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s konceptem územního plánu a s návrhem změny územního plánu
č. 62 a tímto podává v souladu

s ustanovením § 52  odst.  2  zákona č.  183/2006 Sb.  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky proti  výše uvedenému konceptu návrhu územního plánu a změně územního
plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
1) znehodnocení stavby a pozemku – hlučnost a znečištění ovzduší a tím i snížení kultury bydlení
2) poškození ŽP a přírody. Už v roce 1980, když jsme začali stavět, nám bylo řečeno, že nesmíme

pokácet stromy, protože je to zelený pás obce Jablonce nad Nisou a jeho plíce.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 174 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 174 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 jej jako
námitku, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou,
a to i přesto, že bylo podání uplatněno den po termínu. Pořizovatel dále vyhodnotil, že námitka proti změně
územního plánu č.  62  města Jablonec nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování  této
změny.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 4018, Panenská 62, který
se nachází na pozemku st.  p.č. 5308 a pozemku p.č. 576/19 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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 prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p. 4018, Panenská
62  se zahradou,  který  se nachází  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  44 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 250 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 44 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) znehodnocení stavby a pozemku – hlučnost a znečištění ovzduší a tím i snížení kultury bydlení
2) poškození ŽP a přírody. Už v roce 1980, když jsme začali stavět, nám bylo řečeno, že nesmíme

pokácet stromy, protože je to zelený pás obce Jablonce nad Nisou a jeho plíce.

K argumentům podatele námitky 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
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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 argumentům podatelů námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  znehodnocení  stavby  a  pozemku  –  hlučnost  a  znečištění  ovzduší  pořizovatel
konstatuje, že se ztotožňuje s názorem podatele námitky, že umístění silnice cca 44 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 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 ul. 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 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. K argumentu vykácení stromů, 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
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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.

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  námitku
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.

V rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v říjnu 2015 uplatnili  podatelé opakovanou
námitku proti vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodnili  zvýšením  hlučnosti,
znečištěním ovzduší, snížením kultury bydlení a poškozením ŽP.
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K námitce  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 námitce o poškození ŽP a snížení kultury bydlení, včetně obav ze znečištění ovzduší a zvýšení
hlučnosti  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.

V rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v říjnu 2015 uplatnili  podatelé opakovanou
námitku proti vymezení zastavitelné lokality sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

175) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel: J. K., předseda ZO – Mšeno – Jih

Podání doručené písemně dne 3. 10. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text podání:

Seznámili  jsme  se s návrhem  změny  územního  plánu  pro  město  Jablonec  n.Nisou.  Naše  připomínky
uplatňujeme k části ÚP, týkající se zahrádkářské osady Mšeno – jih, tj. lokality pod bývalým Elitexem (jižní
svah),  nyní  UNITHERMem.  Celý  prostor  mezi  oplocením  areálu  společnosti  UNITHERM  a  stávající
zástavbou rodinnými domy v ul. U Zahrádek spadá pod zahrádkářskou osadu Mšeno – jih, ovšem v návrhu
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ÚP je tato plocha nově zařazena jako plocha pro bydlení.

ZO Mšeno jih vyslovuje zásadní nesouhlas se změnou kategorie těchto ploch zejména z těchto důvodů:

Odůvodnění podání:
▪ i když  v současné  době  celou  plochu  tvoří  pozemky  v soukromém  vlastnictví,  je  toto  území

zahrádkářskou osadou se statutem ZO;
▪ v daném  území  jsou  vybudována  společná  zařízení  pro  vyhovující  užívání  zahradních  dílců

(vodovod, el. rozvody, oplocení a vnitřní účelové komunikace  cesty), která však naprosto nelze
užívat pro objekty trvalého bydlení s ohledem na jejich provedení pouze pro sezónní a účelové
užívání;

▪ jedná  se o „mladou"  ZO,  kde  rozhodně  není  zájem  o změnu  užívání  pozemků  pro  zástavbu
rodinnými  domy,  resp.  objekty  trvalého  bydlení;  několik  uživatelů  parcel  teprve  nyní  dostavuje
zahradní chatky;

▪ část osady je v ochranném pásmu průmyslového areálu UNITHERM a i proto považujeme změnu
celé plochy na plochu pro bydlení za nepřijatelnou;

Realizované zahradní domky byly kolaudovány jako stavby trvalé bez omezení užívání a zástavba rodinnými
domy (objekty  pro  bydlení)  není  veřejným zájmem;  proto  lze  předpokládat,  že pokud vlastníci  pozemků
v předmětném  území  sami  neuplatní  návrh  na změnu,  nepovažujeme  návrh  změny  ÚP v dané  lokalitě,
konkrétně změny u naší zahrádkářské osady pro ZO Mšeno jih za přijatelný.

Pravděpodobně nelze ve vzdálené budoucnosti vyloučit myšlenku určité (třeba i postupné) změny ve využití
území, avšak nikoli v současné době a v rozsahu celé plochy zahrádkářské osady. Členové ZO a současně
vlastníci/spoluvlastníci  dotčených  pozemků  nemají  o navrhovanou  změnu  zájem  a  tudíž  trváme
na zachování tohoto území v současném charakteru a významu.

Vyhodnocení: K námitce č. 175 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.  Veřejné  projednání
konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 17. 8. 2011, lhůta pro uplatnění námitek byla
do 1. 9. 2011. Podání bylo doručeno pořizovateli dne 3. 10. 2011 a zaevidována pod č.j. MUJNP004C1ME
Z uvedeného  vyplývá,  že námitka  byla  uplatněna  po uplynutí  lhůty  stanovené  stavebním  zákonem,  a
z tohoto důvodu se k námitce nepřihlíží.

176) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. V.

Podání doručené písemně dne 27. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Jako  spoluvlastník  pozemků  p.č.  1693/12  a  st.p.č.  6210  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím
s vymezením stabilizované plochy v kategorii SA v bloku rodinných domů – Růžová, U Zastávky, Novoveská
a Jarní.

Odůvodnění námitky:

Platný územní plán města Jablonce nad Nisou zařazuje pozemky p.č. 1693/12 a st.p.č. 6210 v k.ú. Jablonec
nad  Nisou  mezi  stabilizované  plochy  kategorie  B1  –  plochy  pro  rodinné  domy  městského  typu
s následujícími závaznými regulativy:

Závazné regulativy:
Bl – Plochy pro rodinné domy městského typu

Lokální limity
IZP – maximální procento zastavění plochy 18 %
Podl. – max. podlažnost – 2,5 N.P,
Smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka – 60 % bydlení
40 % ostatní funkce Charakteristika území

Území slouží pro bydlení v rodinných domech městského charakteru s vysokými nároky na kvalitu prostředí.
Budovy  v zahradách,  které  slouží  zejména  k okrasným  účelům  s podílem  samozásobitelské  pěstitelské
činností,

Přípustné využití území, činnosti a stavby
▪ podnikatelská  činnost  je  provozována  v rodinném  domě  (nesmí  negativně  ovlivnit  pozemek  a

sousední obytnou stavbu)
▪ občanská vybavenost (obchod, kultura, církevní stavby, školství, služby a pod.)  slouží převážně

lokálním potřebám
▪ odstavování vozidel zákazníků na vyhrazeném pozemku
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▪ odstavování a garážování vozidel obyvatel je zajištěno na vlastním pozemku

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby
▪ výrobní, průmyslová a skladovací činnost s účelovými stavbami
▪ podnikatelská  činnost,  které  hlukem,  prachem  a  exhalacemi  negativně  ovlivňuje  pozemek  a

obytnou stavbu souseda

Výše citované závazné regulativy  predikují  dané  lokalitě  vysoké  nároky  na kvalitu  prostředí  s budovami
v zahradách,  které  slouží  zejména  k okrasným účelům s podílem  samozásobitelské  pěstitelské  činnosti.
Novým zařazením předmětné lokality  mezi  plochy smíšených aktivit  kategorie SA se cítíme být  ohroženi
v budoucím využití daného území.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 176 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na přehodnocení  funkčního  využití  ploch  bloku  vymezeného  ulicemi  Růžová,
U Zastávky, Novoveská a Jarní a došel k závěru, že se jedná o stabilizovaný blok vilové zástavby s menším
podílem podnikatelských aktivit v jádrovém území bloku (bývalá sběrna druhotných surovin).

Nahlédnutím do konceptu  ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel  zjistil,  že na základě vyhodnocení  daného
území ze strany zpracovatele ÚP Jablonec nad Nisou je dané území zařazeno do ploch kategorie SA2 –
plochy smíšených aktivit. K tomuto vymezení jej vedlo historické využití jednotlivých pozemků, kde vedle
sebe  existovaly  plochy  čistého  bydlení  s plochami  podnikatelských  aktivit.  K tomuto  vymezení  uplatnil
podatel  svoji  námitku,  kterou  argumentuje  vysokým  podílem  podnikatelských  aktivit  na úkor  bydlení
v rodinných domech městského charakteru s vysokými nároky na kvalitu prostředí.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje – v tomto duchu
byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012. V jejich rozsahu byl návrh ÚP upraven a předmětný blok byl zařazen
do stabilizovaných ploch zastavěného území kategorie SC4.

Pořizovatel dále podotýká, že plochy kategorie SC – plochy smíšené obytné – centrální oproti plochám SA –
plochy smíšených aktivit zahrnují v přípustném využití: domy smíšené funkce, specifické bydlení (domovy
důchodců, domy s pečovatelskou službou), občanské vybavení a bydlení v rodinných a bytových domech.
V přípustném  využití  nejsou  zahrnuty  pozemky  staveb  pro  nerušící  výrobu,  nerušící  výrobní  služby  a
pozemky  dopravního  vybavení.  Tyto  funkce  jsou  vymezeny  jako  podmíněně  přípustné  za podmínek
slučitelnosti s bydlením.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem se domnívá, že předmětný blok svým charakterem spíše
odpovídá plochám kategorie SC – plochy smíšené obytné – centrální, kdy podnikatelské aktivity generující
nároky na dopravní a hygienické zatížení jsou v daných územích umrtvovány. Pořizovatel je přesvědčen,
že přehodnocením zastavěného bloku vymezeného ulicemi Růžová, U Zastávky, Novoveská a Jarní z ploch
kategorie SA2 – plochy smíšených aktivit na plochy SC4 – plochy smíšené centrální dojde ke stabilizaci
 přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních
právních předpisů.

177) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. H.

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

Text námitky:

Jako vlastník pozemku p.č. 78 v k.ú. Rýnovice vznáším tímto námitku ke konceptu územního plánu Jablonec
nad Nisou, který na předmětném pozemku navrhuje zastavitelné plochy v kategorii VO – výrobně obchodní.

Odůvodnění námitky:

Mým dlouhodobým záměrem je výstavba rodinného domu v této lokalitě.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 177 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku,  jelikož  ho  uplatnil  spoluvlastník  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.
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Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na přehodnocení  funkčního  vymezení  pozemku  p.č.  78  v k.ú.  Rýnovice  z ploch
kategorie VO – plochy výrobně obchodní na plochy pro bydlení.

Daný pozemek navazuje na zastavěné území místní části Rýnovice, je rovinatý a v současné době stojí
na pozemku objekt garáže. Pozemek má zajištěný příjezd z ulice ČS armády.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec  nad Nisou a  zjistil,  že na předmětném pozemku je  vymezena
plocha kategorie VO – plochy výrobně obchodní, a to v návaznosti na sousední areál A. Raymond. Proti
tomuto řešení uplatnil podatel svoji námitku s tím, že požaduje transformaci do ploch určených pro bydlení.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  nejprve  vyhodnotil  námitku  s limity  daného  území  a  zjistil,
že pozemek  není  pod  ochranou  ZPF,  je  v dostupnosti  dopravní  a  technické  infrastruktury  a  navazuje
na zastavěné území podél ulice Československé armády.

Dále pořizovatel prověřil reálnost vymezení zastavitelné lokality VK.38, která představuje úpravu trasy ulice
Československé armády v souvislosti s návrhem úpravy okružní křižovatky ulic Československé armády x
Belgická. S ohledem na skutečnost,  že na základě pokynu určeného zastupitele ze dne 29. 4. 2016 byla
zastavitelná  lokalita  VK.38  z návrhu  ÚP  vypuštěna  pořizovatel  konstatuje,  že vymezením  stabilizované
plochy zastavěného území kategorie SC4 umožňující  výstavbu rodinného domu nedojde k neúměrnému
ovlivnění  hygienických, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu.
Námitce podatele se vyhovuje.

178) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: paní A. C.

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

Text námitky:

nesouhlasím s koncepcí územního plánu, kde dochází u p.p.č. 253/1 a st.p.č. 254 v k.ú. Lukášov, které jsou
v mém vlastnictví,  k znehodnocení  pozemků převedením z ploch BV (plochy pro RD venkovského typu,
rekreační bydlení) na plochy SK (plochy smíšené krajinné).

Odůvodnění námitky:

K tomuto  převodu  ve využitelnosti  pozemků  v mém  osobním  vlastnictví  dochází  bez  mého  vědomí  či
jakéhokoliv podmětu z mé strany. Důsledkem tohoto převodu je absolutní znehodnocení mých pozemků a
prakticky se stávají pro mne nevyužitelné a v případě potřeby i prakticky neprodejné.

Z výše uvedených důvodů Vás žádám o ponechání pozemků ve stávajících plochách BV.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 178 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení je uplatněn pro pozemky p.č. 253/1 a st.p.č. 254
v k.ú. Lukášov ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná o volný svažitý prostor přírodní
krajiny luk a remízků s několika chalupami. V západní části se nachází enklávy náletové zeleně.

V platném  územním  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  se jedná  o zastavitelnou  plochu  kategorie  BV  –
bydlení  venkovského  charakteru.  Jižní  hranici  pozemku  p.č.  253/1  v k.ú.  Lukášov  tvoří  nadregionální
biokoridor K19MB.

Pořizovatel  zjistil,  že v konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  bylo  předmětné  území  vymezeno  jako
nezastavitelné  plochy  kategorie  SK  –  plochy  smíšené  –  krajinné.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  vlastník
pozemku  svoji  námitku  s tím,  že dochází  k absolutnímu  znehodnocení  pozemků  ve vlastnictví  podatele
námitky.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  podatele  a  rozhodl  se jí  vyhovět.
V rámci  pokynů  pro  zpracování  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byl  vymezen  úkol  prověřit  vymezení
zastavitelné plochy pro funkci bydlení v rozsahu schválené 29. změny platného ÚP města Jablonce nad
Nisou. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2011.
Do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro společné jednání byla na pozemcích p.č. 253/1 a st.p.č. 254 v k.ú.
Lukášov  vymezena zastavitelná plocha kategorie  SP1 –  smíšené plochy bydlení  příměstského,  součást
zastavitelné lokality SP1.161.

V rámci  společného  jednání  o návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  uplatnil  k rozšíření  zastavitelné  plochy
SP1.161 negativní stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny a orgán ochrany ZPF, a to
v rámci koordinovaného stanoviska KÚLK č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 30. 10. 2012.
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S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne  5.  2.  2013,  jehož  úkolem bylo  hledat  možnosti  ponechání  předmětného  pozemku  v zastavitelných
plochách pro bydlení.  Na dohodovacím jednání bylo ujednáno,  že zastavitelná plocha bude v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou ponechána pod podmínkou zpracování biologického hodnocení.  V tomto duchu byly
formulovány instrukce k úpravám návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje
s ohledem na zachování kontinuity s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou. Dalším důvodem
je komplexní prověření vymezení zastavitelné plochy v rámci pořízení 29. změny platného územního plánu
města Jablonce nad Nisou.

S ohledem na výše citované skutečnosti  a s přihlédnutím k podmínce zpracování biologického hodnocení
dané lokality  se pořizovatel  domnívá,  že vymezení  zastavitelné  plochy nedojde  ke střetu  s limity  daného
území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. V rámci další etapy pořizování ÚP Jablonec nad Nisou
byla zastavitelná lokalita překvalifikována do kategorie BP1.161.

179) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. J.

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

Text námitky:

Žádám o změnu v Územním plánu pro Jablonec nad Nisou – Kokonín, st. 365 na adrese Krkonošská 353,
Jablonec nad Nisou 46801. V konceptu nového Územního plánu je pro tuto oblast navrhován SA2, koncept
nového  Územního  plánu  mi  vyhovuje  z hlediska  funkce,  tedy  SA,  prosím  však  o možnost  zvýšení
podlažnosti, tedy na SA4.

Odůvodnění námitky:

Prosím  o přihlédnutí  ke skutečnosti,  že se snažím  o uvedení  věcí  do pořádku.  Nemovitost  v současném
stavu, která má 3 nadzemní patra, jsem získala v dědictví po svém otci v roce 2007, od té doby se snažím
získat stavební povolení a zlegalizovat tak otcem provedenou přístavbu a nástavbu, ačkoliv jsem nechala
zhotovit všechny potřebné dokumenty (projekty, vyjádření, atd.), starý územní plán mi to bohužel neumožnil.
Děkuji za pochopení.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 179 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesoulad  maximální  vymezené  podlažnosti  v dané  lokalitě  se skutečným stavem  nemovitosti
ve vlastnictví podatele námitky.

Požadavek  na navýšení  podlažností  je  uplatněn  ke stávajícímu  objektu  bývalé  sklárny  v okrajové  části
Kokonín – ulice Krkonošská, kde bývalý výrobní areál navazuje na lokalitu s rodinnými domy. Vlastní objekt
sklárny  prochází  rozsáhlou  rekonstrukcí  –  nástavba  posledního  nadzemního  podlaží  s mansardovou
střechou  a  vlastník  hledá  jeho  budoucí  využití.  Ve věci  podlažnosti  pořizovatel  zjistil,  že severní  strana
stávajícího objektu po dostavbě dosahuje 3 N.P.,  západní strana 2.N.P.

Platný  územní  plán  města  Jablonce  nad  Nisou  vymezuje  na ploše  bývalého  průmyslového  areálu
zastavitelnou plochu kategorie VD – lehká drobná výroba s max. přípustnou podlažností 4.N.P.

Pořizovatel nahlédnutím do konceptu územního plánu Jablonec nad Nisou zjistil, že bývalý průmyslový areál
je  začleněn  do stabilizované  plochy  zastavěného  území  kategorie  SA2  –  plochy  smíšených  aktivit
s přípustnou maximální podlažností dvě nadzemní podlaží + podkroví. Proti tomuto řešení uplatnil vlastník
pozemku  svoji  námitku  s požadavkem  na vymezení  maximální  podlažnosti  na hodnotu  4.N.P.,  čemuž
odpovídají plochy kategorie SA4.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na navýšení  podlažnosti  v dané lokalitě  a
konstatuje, že s ohledem na charakter podnikatelských záměrů podatele námitky, které s ním byly v průběhu
vyhodnocení námitky konzultovány, dále na těsné sousedství předmětného areálu se stávající zástavbou vil
a rodinných domů a s ohledem na pohledově exponovanou polohu areálu, je možné námitce vyhovět pouze
částečně.  Podateli  námitky  se nevyhovuje  v požadované  změně  kategorie  plochy  SA2  na SA4,  neboť
kategorie SA – plochy smíšených aktivit byla v průběhu procesu pořizování komplexně vypuštěna z ÚP a
nahrazena  plochou kategorii  SM  –  plochy  smíšené  městské.  V dané  lokalitě  byla  konkrétně  vymezena
stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie SM3. Tato kategorie umožňuje jednak realizací objektů
ve výškové hladině max. 3.N.P. + 1 podkroví a dále nabízí širokou škálu funkcí akceptovatelných v daném
území.
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Podateli námitky se však vyhovuje v tom smyslu, že v rámci konkrétního stavebního řízení bude podlažnost
posouzena dle doplněných podmínek prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem uspořádání –
kdy se připouští výškovou hladinu zástavby halovými objekty nebo kompaktními soubory staveb spojených
v jeden  funkční  a  prostorový  celek  (bezesporu  tento  případ)  posuzovat  individuálně  dle  konkrétních
podmínek  v území.  Podkladem  pro  rozhodování  v těchto  případech  bude  zákres  záměru  do fotografií
pořízených z významných vyhlídkových bodů stanovených v kapitole E "Koncepce uspořádání krajiny" (3.
Koncepce  ochrany  hodnot  nezastavěných  a  nezastavitelných  částí  krajiny  a  ochrana  a  rozvoj
charakteristického obrazu města), ze kterých bude záměr viditelný. Pořizovatel je přesvědčen že navrženým
řešením  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.

180) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. K. – jednatel fy. Jakob, s.r.o.

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

Text námitky:

Námitka – demolice objektu na parcele st. p.č. 4174 v k.ú. Jablonec nad Nisou (VK 8) a pobytová úprava
na pozemku parcely p.č. 1318 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

V návaznosti  na nový územní plán Jablonce nad Nisou podáváme námitku k demolici  objektu na našem
pozemku na parcela st.p.č. 4174 a pobytové úpravě na naší manipulační ploše parcely 1318 v k.ú. Jablonec
nad Nisou.

Odůvodnění námitky: Naše firma má v budově technické zázemí a manipulační plocha je pro potřeby naší
firmy rovněž nezbytná.  Městská pobytová úprava by mohla být  realizována po hranici  našeho pozemku
parcely.

Vyhodnocení: Námitce č. 180 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec nad Nisou –
firma Jakob s.r.o., a to prostřednictvím jednatele společnosti panem J. K. (z výpisu z obchodního rejstříku,
vedeného  Krajským soudem v Ústí  nad Labem oddíl  C,  vložka 2794  pořizovatel  zjistil,  že pan  J.  K.  je
jednatelem společnosti s právem za tuto společnost jednat)

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na vypuštění navrhované demolice objektu na pozemku st.p.č. 4174 v k.ú. Jablonec
nad Nisou z ÚP Jablonec nad Nisou a požadavek na redukci ploch veřejných prostranství na pozemku p.č.
1318 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví firmy Jakob s.r.o.

Pořizovatel  zjistil,  že se jedná  o stabilizované  území  bloku,  vymezeného  ulicemi  Mostecká,  Podhorská,
Perlová a korytem řeky Lužická Nisa. V současné době toto území slouží částečně funkci přírodní – plochy
navazující na koryto řeky Lužická Nisa, částečně jako manipulační plochy areálu Jakob s.r.o. a částečně jako
plochy zajišťující dopravní obsluhu daného území. Stávající objekt na st.p.č. 4174 v k.ú. Jablonec nad Nisou
plní funkci technického zázemí areálu firmy Jakob s.r.o. Předmětné území se nachází na ploše vymezené
Městské památkové zóny Jablonec nad Nisou.

Platný územní plán města Jablonce nad Nisou vymezuje na pozemcích p.č.  1318 severní část a st.p.č.
4174 v k.ú. Jablonec nad Nisou plochy zastavitelné kategorie S3 – plochy smíšené v jižní části pozemku p.č.
1318 v k.ú. Jablonec nad Nisou je vymezena nezastavitelná plocha kategorie PK – parky, lesoparky.

Pořizovatel nahlédnutím do konceptu ÚP Jablonec nad Nisou zjistil, že je na severní části pozemku p.č. 1318
v k.ú. Jablonec nad Nisou vymezena zastavitelná plochu kategorie SC.6 – plochy smíšené centrální (součást
lokality SC6.14), na jižní části předmětného pozemku zastavitelná plocha kategorie VK – veřejná prostranství
– komunikace, součást lokality VK.8. Tato plocha je současně vymezena jako veřejně prospěšná stavba pro
veřejné  prostranství  (předkupní  právo).  Plocha  dle  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  zajišťuje  přístup
k navazujícím  plochám  SC  a  zároveň  v ní  bude  řešena  městská  pobytová  úprava  koryta  Lužické  Nisy.
V souvislosti s těmito aktivitami se navrhuje vyvolaná demolice stávajícího objektu na pozemku st.p.č. 4174
v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou.  Proti  tomuto  řešení  podal  námitku  vlastník  pozemků  s tím,  že nesouhlasí
s demolicí a s vymezením pobytové úpravy podél koryta Lužické Nisy na pozemku ve svém vlastnictví.

V rámci veřejného projednání konceptu řešení uplatnil vůči vymezení vyvolané demolice objektu na pozemku
stpč. 4174 v k.ú. Jablonec nad Nisou mimo vlastníka objektu i příslušný dotčený orgán státní památkové péče
Oddělení ŽP a památkové péče MěÚ Jablonec nad Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011 a
KÚLK, včetně negativního stanoviska Odboru kultury KÚLK v rámci koordinovaného stanoviska č.j. OÚPSŘ
155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011. Danou problematiku projednala komise památkové péče dne 31. 10. 2011.
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Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  posoudil  požadavky  podatele  námitky  na vypuštění  demolice
stávajícího objektu a vymezení plochy pobytové úpravy podél koryta Lužické Nisy na jeho pozemcích s limity
daného  území  a  konstatuje,  že se oba  návrhy  na změnu  v území  nacházejí  v ploše  vymezené městské
památkové zóny Jablonec nad Nisou – část E, dotvářející charakter památkové zóny, ve které je jednou
z priorit  ozdravění  vnitrobloků a dvorů.  Dále se jižní  část  pozemku p.č.  1318 v k.ú.  Jablonec nad Nisou
nachází v záplavovém území řeky Lužické Nisy (Q20, Q100) a ve vymezené aktivní zóně.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje částečně, a to
tak, že je podateli vyhověno redukcí rozsahu veřejného prostoru VK.8 – městská pobytová úprava koryta
Lužické  Nisy  od ulice  Mostecké  pouze po stávající  objekt  na pozemku  st.p.č.  4174 v k.ú.  Jablonec  nad
Nisou. Vypuštěn je též požadavek na demolici předmětného hospodářského objektu. Ostatní části námitky
(vypuštění pobytové úpravy na celém pozemku parcely p.č. 1318 v k.ú. Jablonec nad Nisou) není vyhověno,
neboť ponecháním redukované části ploch veřejných prostranství VK.8 je sledováno zachování koncepce
platného ÚP Jablonec nad Nisou,  který  v dané lokalitě  vymezoval  také  veřejný  prostor  v kategorii  park,
lesopark. Vymezení veřejného prostoru – městská pobytová úprava podél koryta Lužické Nisy navazuje
na západní část již zrealizovaného nábřeží, které slouží krátkodobé rekreaci obyvatel i návštěvníků u řeky
Nisy.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a je přesvědčen, že se jedná o kompromisní
řešení, mezi požadavky podatele námitky a veřejným zájmem na vymezení veřejného prostoru kolem koryta
řeky  Nisy.  Pořizovatel  dále  dodává,  že tímto  řešením  nedojde  ani  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,
architektonických a urbanistických hodnot daného území chráněných ve veřejném zájmu.

181) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. D.

R. D.

Podání doručené písemně dne 24. 10. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text  námitky:  nesouhlas  s vymezením pozemků p.č.  600/2 a ppč.  600/1 v k.ú. Kokonín do ploch „ZP" –
nezastavitelné.

Odůvodnění námitky:

V současné době jsme zjistili, že část našich pozemků ppč. 600/2 a ppč. 600/1 v k.ú. Kokonín, které jsou dle
stávajícího platného územního plánu v plochách „Bl" byly v novém územním plánu přeřazeny do ploch „ZP"
– nezastavitelné (viz. grafické přílohy). Na výše uvedených pozemcích máme v současné době zpracovanou
studii na výstavbu dvou RD a zpracovává se projektová dokumentace. Přestože víme, že termín pro podání
námitek  k územnímu  plánu  již  proběhl,  Vás  žádáme  o zařazení  výše  uvedených  částí  pozemků  zpět
do zastavitelných ploch.

Vyhodnocení: K námitce č. 181 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 totožného ustanovení SZ se nepřihlíží.
Veřejné projednání konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 17. 8.  2011,  lhůta pro
uplatnění námitek byla do 1. 9. 2011. Námitka byla doručena pořizovateli dne 24. 10. 2011 a zaevidována
pod PIDem MUJNP00LMEQO. Z uvedeného vyplývá, že námitka byla uplatněna po uplynutí lhůty stanovené
stavebním zákonem, a z tohoto důvodu se k námitce nepřihlíží.

182) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Telmo, spol. s.r.o.,

R. D.

Podání doručené písemně dne 4. 11. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky: požadavek na rozšíření zastavitelné plochy na pozemku p.č. 2758 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Odůvodnění námitky:

V současné době máme zpracovanou studii na výstavbu podnikatelského inkubátoru na části pozemku ppč.
2758  v k.ú.  Jablonec  n.  N.,  které  jsou  dle  stávajícího  platného  územního  plánu  v plochách  „S3".
Po zapracování půdorysu budovy do ploch platného územního plánu jsme zjistili,  že část budovy vychází
mimo rám územního plánu. V případě zúžení budovy, tak aby byla v souladu s platným ÚP bychom přišli
o celou řadu parkovacích míst. Z výše uvedeného důvodu Vás žádáme o rozšíření (zarovnání) rámu Nového
územního plánu dle přiloženého zákresu. Odstup,  resp. výjimku z nezastavitelné části  pozemku bychom
potřebovali nepravidelného tvaru o rozměrech cca 3,2 m x 32 m (mírná rezerva) a hloubku pro založení asi
do 2 m. Záleží na geologických poměrech, které dnes nejsou známy, může to být l,5 – 2 m.
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Vyhodnocení: K námitce č. 182 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 totožného ustanovení SZ se nepřihlíží.
Veřejné projednání konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 17.  8. 2011,  lhůta pro
uplatnění námitek byla do 1. 9. 2011. Námitka byla doručena pořizovateli dne 4. 11. 2011 a zaevidována pod
PIDem MUJNP00LMERJ.  Z uvedeného  vyplývá,  že námitka  byla  uplatněna  po uplynutí  lhůty  stanovené
stavebním zákonem, a z tohoto důvodu se k námitce nepřihlíží.

183) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. K.

M. K.

Podání doručené písemně dne 1. 12. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Žádám o zařazení parcel pč. 107/2 a pč. 107/3 k.ú. Kokonín mezi piochy zastavitelné pro bydlení.

Odůvodnění námitky:

V konceptu územního plánu jsou tyto pozemky zařazeny mezi plochy VZ – veřejná zeleň.

Vyhodnocení: K námitce č. 183 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  totožného  ustanovení  SZ  nepřihlíží.
Veřejné projednání konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 17.  8. 2011,  lhůta pro
uplatnění námitek byla do 1. 9. 2011. Námitka byla doručena pořizovateli dne 1. 12. 2011 a zaevidována pod
PIDem MUJNP00LMF3O.  Z uvedeného  vyplývá,  že námitka  byla  uplatněna  po uplynutí  lhůty  stanovené
stavebním zákonem, a z tohoto důvodu se k námitce nepřihlíží.

184) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. S. a S. S.

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

Text námitky, včetně odůvodnění: Podáváme námitku ke konceptu nového územního plánu Města Jablonec
nad Nisou

Jedná se o k.ú. Proseč nad Nisou – pozemek č.k. 916/1.

Jsme vlastníky  pozemku č.k.  916/1  v k.ú.  Proseč  nad Nisou,  na kterém zamýšlíme výstavbu rodinného
domu. Výše uvedený pozemek má výměru 712 m2 (dle dosud platného územního plánuje nezastavitelný).

Dle konceptu nového územního plánu bude možné pozemek zastavět – předepsaná velikost pozemku je
však 1 200 m2. Proti této podmínce (výměra 1 200 m2) podáváme námitku.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 184 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 námitku, jelikož ho uplatnili  spoluvlastníci  pozemku dotčeného konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  podatelů  námitky  a  spoluvlastníků  pozemku  p.č.  916/1  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou
s požadavkem na minimální  velikost  pozemků v hodnotě 1 200 m2,  a to  v rámci  podmínek prostorového
uspořádán ploch kategorie SP2.

Pořizovatel zjistil, že pozemek p.č. 916/1 v k.ú. Proseč nad Nisou je součástí mírně svažité louky v okrajové
části Proseče nad Nisou, navazující na zastavěné území. V současné době je pozemek přístupný pouze
z nezpevněné účelové komunikace. Po dobudování III. etapy záměru Obytný soubor Proseč nad Nisou bude
možné obsloužit dané území po místní komunikaci.

Platný územní plán města Jablonce nad Nisou vymezuje na pozemku p.č. 916/1 v k.ú. Proseč nad Nisou
plochy nezastavitelné kategorie PL – veřejná izolační zeleň.

Nahlédnutím do konceptu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil, že pozemek je součástí  stabilizované
plochy zastavěného území kategorie SP2 – plochy smíšené obytné – příměstské. Podmínky prostorového
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uspořádání  ploch  kategorie  SP2  sice  mimo jiné  požadovaly  v etapě  konceptu  řešení  minimální  velikost
stavebního pozemku 1  200 m2,  ale tento požadavek byl  na základě uplatněných námitek,  připomínek a
vyjádření  ze strany  veřejnosti,  obce  architektů  a  stavebního  úřadu  přehodnocen  a  snížen  s dalším
upřesněním, a to ve smyslu uplatnění podmínky pouze na vymezených plochách změn (návrhu a přestavby),
nikoli  na plochách  stabilizovaných.  K dané  problematice  pořizovatel  dále  podotýká,  že v dalších  etapách
pořizování došlo k překvalifikování ploch kategorie SP – plochy smíšené obytné – příměstské na plochy BP
–  plochy  bydlení  příměstského.  V konkrétním  případě  podatelů  námitky  se jedná  o stabilizované  plochy
zastavěného území kategorie BP2.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje, neboť
požadavek  podání  je  bezpředmětný  –  minimální  limit  velikosti  stavebního  pozemku  není  v návrhu  ÚP
uplatněn pro stabilizované plochy.

185) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. D.,

Seco Group a.s.

Podání doručené písemně dne 21. 10. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text a odůvodnění námitky:

Z titulu předsedy představenstva fy. Seco GROUP a.s. vznáším připomínku k vymezení ploch veřejné zeleně
na pozemcích p.č. 1635 a 1636 v k.ú. Proseč nad Nisou. O změnu platného územního plánu města Jablonce
jsme žádali dne 29. května 2008 (viz. příloha) s tím, že záměr bude zvážen v rámci nového ÚP Jablonec nad
Nisou.

Vyhodnocení: K námitce č. 185 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  totožného ustanovení  SZ nepřihlíží.
Veřejné projednání konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 17. 8.  2011,  lhůta pro
uplatnění námitek byla do 1. 9. 2011. Námitka byla doručena pořizovateli dne 21. 10. 2011 a zaevidována
pod PIDem MUJNP00LMF8Z. Z uvedeného vyplývá, že námitka byla uplatněna po uplynutí lhůty stanovené
stavebním zákonem, a z tohoto důvodu se k námitce nepřihlíží.

186) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: J. K.

Podáno dne: 31. 8. 2011

Podepsáno: 200 občanů města Jablonce n.N.

Název:

Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č. 62 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Text námitky:
1) Zásadně nesouhlasíme s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího doku a v části

Zeleného údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).
2) Rovněž nesouhlasíme s umístěním překladiště odpadů do prostoru mezi viadukty v Zeleném údolí

v Jablonci nad Nisou.
3) Žádáme,  aby  tato  petice  byla  přijata  zároveň  jako  námitka  zástupců  veřejnosti  a  připomínka

občanského sdružení proti návrhu nového ÚP a proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonce
nad Nisou.

Odůvodnění:

Věcně shodná připomínka byla doplněna průvodním listem zástupce veřejnosti s doplněným odůvodněním
v následujícím znění:

bod 1).

Nově navržená trasa na západním okraji města prochází podél železniční trati  přes údolí Srnčího dolu a
částí Zeleného údolí s vyústěním do ulice Turnovské. Navržené řešení nereflektuje stávající geologické a
výškové poměry  území,  které  je  značně zvlněné s vybíhajícím skalním masívem až na povrch,  přičemž
místy tvoří  takřka kolmou stěnu. Územím prochází  vodoteč a v některých místech je  zvodnělé. Územím
prochází vedení VN.

Dle ÚP z období 1998 – 2010 bylo toto území zahrnuto do ploch zvláštního významu – regionální ÚSES
(územní systémy ekologické stability).  Zbývající část tvoří zalesněné území a venkovní sportovní plocha
v prostoru Srnčího dolu.

642 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Nově navržené využití  tohoto území pro vedení obchvatu silnice I/14 zásadním způsobem narušuje toto
území,  ruší  velkou  část  biokoridorů  a  narušuje  ekologickou  stabilitu,  tím  ničí  rekreační  funkci  území.
Zatěžuje okolní obytnou zástavbu hlukem a exhalacemi, odděluje ji od okolní přírody. Vlastnímu prostoru
Žižkova vrchu nepřináší žádné pozitivní hodnoty.

 Neumožňuje komunikační připojení k této trase, je podstatně delší než původní varianta (1398 m oproti
2540 m) a je tím i nákladově dražší. Původní varianta zároveň umožňuje dopravní připojení území Žižkova
vrchu k této trase.

Nezanedbatelná je i ztráta hodnoty nemovitostí v tomto území. Demolice architektonicky hodnotného objektu
na st.p.č. 2332 je zcela nepřijatelná.

Dle materiálu koncepce územního plánu, kde zpracovatel ÚP deklaruje, že pouze doplňuje koridory veřejné
struktury,  ale  ve skutečnosti  je  zásadně  mění.  Současně  tvrdí,  že nedojde  ke znehodnocení  životního
prostředí  a nezastupitelných krajinných a přírodních hodnot  (strana 4 odůvodnění konceptu ÚP  textová
část). Na straně 11 autor uvádí : koncepce silniční dopravy vymisťuje trasy silnic I. třídy mimo obytné zóny.
Dle  návrhu ÚP bude obytnou  zónou  na silnici  I/14  procházet  úsek  3,32 km do doby  realizace tunelů  a
2,52 km nevhodného a poškozujícího úseku západní tangenty. Vyhodnocení na straně 13 je zcela účelové a
neobjektivní.

Na straně  33  zcela  chybí  vyhodnocení  přírodních  hodnot  a  krajiny,  chybí  zmínka  o potocích  vývěru  vod
z prostoru kolem Turnovské ulice směrem k Dobré Vodě, napájejících jezírko na p.p.č. 2561/5 s odtokem přes
Srnčí  důl  a Zelené údolí  do Lužické Nisy a rybníkem v těsném kontaktu silnice I/65.  Je zde zaznamenán
i výskyt chráněného druhu netopýra. Rovněž je neuvěřitelné, že v tomto území jsou rušeny biokoridory.

V odůvodnění konceptu ÚP, str. 110 – krajinný ráz, jsou definovány rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost
a  odlišnost,  například  morfologii  terénu,  charakter  vodních  toků  a  ploch,  vegetačních  krytů  a  osídlení
(Evropská úmluva o krajině). Na straně 112 v případě pochybností či zjevné nevhodnosti nových záměrů je
nutno tyto posuzovat na krajinný ráz. Ve svažitých a pohledově exponovaných terénech lesních porostů
uvážlivě  zasahovat  do obnovových  prvků,  neumísťováním  prvků,  které  narušují  charakteristické  vztahy,
měřítko,  funkci  a  využití  těchto  prostorů  území.  Žulové  podloží  podmiňuje  tvary  georeliefů,  charakter
vodních toků a půdy a často vystupuje na povrch v podobě skalních teras a balvanů. Území je lesnaté a
poškození lesa je různé s původními zbytky bukových porostů. I přes pozměněnou druhovou skladbu mají
tyto lesy stále velký význam na spoluvytváření krajinného rázu, a to nejen pro jejich estetický vliv ale také
prostřednictvím  ovlivnění  vodního  režimu  a  mikroklimatu.  Podporují  retenci  vody  a  podmiňují  existenci
pramenišť a drobných vodních toků (citace vyhodnocení krajiny, ÚSES, ZPF, PUPFL  Ing. Jan Hromek).

Rovněž  přeložka  silnice  I/10  je  nežádoucí,  neboť  zvyšuje  dopravní  zatížení  okolí  Jablonce  nad  Nisou.
Zároveň  stávající  komunikační  systém  po rekonstrukci  nevyžaduje  zásadní  zásahy.  Potřebu  Západní
tangenty je možno vyhodnotit teprve po dokončení Severní tangenty.

Z těchto  důvodů  nesouhlasíme  s přeložkou  silnice  I/10  do okolí  Jablonce  nad  Nisou.  Zároveň  není
vyhodnocen  vliv  této  přeložky  na dopravní  obslužnost  Železného  Brodu  a  Semil.  Navrhovaná  přeložka
vykazuje náročnější řešení oproti stávající trase a to délkou Turnov – Tanvald 36 km oproti 30 km, výškovým
vedením Nová Ves, Smržovka až 650 m.n.m., Držkov 500 m.n.m. V případě obejití centra Železného Brodu
délka tunelu cca 900 m, v Jablonci nad Nisou celková délka tunelů 1,1 km. Vedení trasy od Haratic přes
Popelnice k Šumburku je výhodnější s ohledem na sklonové poměry a přemostění.

bod 2)

Odlehčení křižovatek v ulici Budovatelů, tj.  s ulicí Poštovní, Kostelní, 5. Května (U zeleného stromu) řešit
odbočením ve výškově příznivém místě na ul.  Budovatelů  před budovou učiliště s přemostěním parkové
úpravy do ulice U Balvanu s možností  výhodnější  obsluhy hlavního nádraží ČD veřejnou dopravou. Část
trasy opatřit protihlukovými clonami.

bod 3)

V žádném případě nerealizovat  Západní tangentu v prostoru Zeleného údolí  a  Srnčího dolu. Toto řešení
zcela  ignoruje  zadávací  podmínky  upraveného  návrhu  zadání  územního  plánu  Jablonce  nad  Nisou,
vypracovaného  Úřadem  územního  plánování  MěÚ  v Jablonci  nad  Nisou  v září  2010  pod  bodem  d)  –
požadavky  na plošné a  prostorové uspořádání  území,  str.  13  a  především pod  bodem f)  –  požadavky
na ochranu a rozvoj hodnot území, str. 18, dále str. 23 – ochrana veřejného zdraví.

bod 4)

Vzhledem ke složitosti území požadujeme vyznačit všechna ochranná pásma, včetně jejich hodnot, a to :
silnice  i.  třídy  –  50  m,  vedení  VN 110  kV  –  12  m,  ochranného  pásma  lesa  50  a  od trati  ČD  60  m.
Požadujeme ochranná pásma uvedených zařízení zakreslit do výkresové části  konceptu územního plánu
města Jablonec nad Nisou.

bod 5)

Úkolem územního plánování dle §49:

písmeno i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.
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písmeno j)  prověřovat a vytvářet  v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území.

V současné době není  ukončeno zpracování  Zásad územního rozvoje  Libereckého  kraje  (ZUR),  přitom
probíhá projednávání konceptu Územního plánu Jablonce nad Nisou.

Podle stavebního zákona musí územní plán vycházet ze zásad územního rozvoje a respektovat v plné míře
stavby a způsoby využití  území stanovené ZUR. Tento nadřízený dokument řeší,  či  bude řešit  číslování
komunikací  I.  Třídy,  respektive  charakter  a  zatřídění  těchto  komunikací.  Z toho  vyplývá,  že koncept
Územního plánu Jablonec nad Nisou nemůže řešit jakoukoli  komunikaci I.  třídy, protože není jasné jaké
zatřídění bude tato komunikace dle ZUR mít.

Tento souběh přípravy dvou různých územně plánovacích dokumentací vytváří nejistotu a mate veřejnost.
Požadujeme, aby byla buď příprava KÚP pozastavena až do schválení ZÚR, nebo aby byly ze všech míst
v závazné části i odůvodnění KÚP odstraněny odkazy na neplatné ZÚR.

V podkladech k KÚP není zveřejněna řada důležitých podkladů, které byly nebo měly býti podkladem pro
vytvoření  KÚP a také VVURU.  Bez  těchto podkladů však prakticky  není  možné vyhodnotit  dopad KUP
na udržitelný rozvoj území, jak předpokládá zákon. Požadujeme, aby tyto podklady byly zveřejněny. Zároveň
je nutné, aby metodika zpracování těchto podkladů odpovídala platné právní úpravě, zejména zákonu č.
258/2000Sb  o ochraně  veřejného  zdraví  a  o změně  některých  souvisejících  zákonů  v platném  znění
příkladně č. 114/1992 Sb.

Návrh rozhodnutí:

A) Námitce č. 186 se v bodě č. 1 (západní tangenta) vyhovuje částečně.

B) Námitce č. 186 se v bodě č. 2 (překladiště) nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec  n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu“ a doložil ho podpisy 200
občanů Jablonce n.N. Podání obsahuje název „Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č.
62 územního plánu města Jablonec nad Nisou“. Součástí podání je podrobně definované odůvodnění, které
se vztahuje k bodu č. 1 – západní tangenta.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů a
podání řešil coby věcně shodnou připomínku (viz námitka ke konceptu ÚP Jablonec n.N. č. 189).

Požadavek, aby věcně shodná připomínka byla řešena současně jako připomínka Občanského sdružení
Žižkův vrch Jablonec nad Nisou a jako petice občanů vzal pořizovatel v úvahu. Občanské sdružení Žižkův
Vrch bylo založeno za účelem ochrany přírody a krajiny v oblasti „Žižkův vrch a navazující částí“. Pořizovatel
tedy  podání  vyhodnotil  současně  jako  námitku  Občanského  sdružení  Žižkův  vrch  č.  186.  (pozn.:  odd.
interního auditu a stížnosti při MM Jablonec n.N. řešilo podání jako petici občanů).

Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonec nad Nisou,
která je součástí předmětného podání, byla uplatněna mimo zákonem stanovený termín a pořizovatel se jí
v rámci změny č. 62 nezabýval. Nicméně vzhledem k tomu, že předmětem změny č. 62 platného Územního
plánu města Jablonce n.N. je vytvoření podmínek pro realizaci překladiště v totožném rozsahu jako je řeší
Územní plán Jablonec n.N., lze vyhodnocení předmětného podání uplatněného ke konceptu územního plánu
mít za shodné s tím, které by bylo učiněno v rámci změny č. 62 platného Územního plánu města Jablonce
nad Nisou.  Změna č.  62 se v současné době nachází  ve fázi  po projednání  návrhu zadání  a s ohledem
na fázi projednávání Územního plánu Jablonec n.N. se pokračování procesu pořizování předmětné změny č.
62 nepředpokládá.

Pořizovatel přistoupil k vlastnímu vyhodnocení odůvodnění uplatněnému k jednotlivým bodům:

1) Nesouhlas s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího doku a v části Zeleného
údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).

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  lesem,  místy  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.  Ve fázi  konceptu
územního plánu bylo napojení na ul. Turnovskou navrženo v místě mezi OC Kaufland a bývalou porodnicí.
Návrh řešení územního plánu trasu západní tangenty nezměnil, pouze v místě napojení na ul. Turnovskou
došlo k úpravě, a to ve smyslu posunu koridoru za objekt bývalé porodnice a objekt Státního oblastního
archivu. Tímto novým řešením se vymístila západní tangenta v daném území ze zastavěného území.
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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  –
Zásadami 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 v co největší možné míře negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

V rámci projednávání konceptu územního plánu pořizovatel spolu s určeným zastupitelem věcně shodnou
připomínku vyhodnotil 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 a nadále projednáván.

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 ovlivnit  kvalitu  bydlení  a hodnotu nemovitostí  v místní  části  Žižkův vrch v menší  míře,  a to 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.

S ohledem na uvedené informace pořizovatel konstatuje, že námitce občanského sdružení se v bodě
č.  1  vyhovuje  částečně,  a  to  tak,  že trasa tzv.  západní  tangenty  zůstává  vymezena v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou v plochách dopravní infrastruktury – silniční DS2 a DS3. Námitce 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.

K argumentům uplatněným v odůvodnění pod bodem č. 1 pořizovatel konstatuje:

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).
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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.

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. Pokud by negativní dopady překračovaly únosnou míru
a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci, stavba by nemohla být povolena.

K deklarované  asanaci objektu  na st.p.č  2332  k.ú.  Jablonec  n.N.  pořizovatel  konstatuje,  že návrh  ÚP
Jablonec nad Nisou pro společné jednání vymezil pro napojení trasy Západní tangenty na silnici I. třídy I/65
nový  koridor,  a  to  mimo  zastavěné  území  města,  za objektem  Státního  oblastního  archivu.  To  má
bezprostřední vliv na zachování objektu na st.p.č. 2332 k.ú. Jablonec n.N. Navíc Ministerstvo kultury ČR
zapsalo vilu č.p. 2355, Turnovská ul. 34, včetně zahrady a rybníku do seznamu kulturních památek ČR pod
registračním číslem 435 218 037.

Téma týkající se přírodních hodnot a krajiny bylo v konceptu územního plánu zapracováno v kapitole G6 –
ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (textová část konceptu ÚP Jablonec n.N. odůvodnění
str. 109). V návrhu Územního plánu byla tato kapitola doplněna o další údaje. Navíc pro podporu přírodních
hodnot  a  krajiny  byl  v rámci  projednávání  návrhu řešení  územního plánu zpracován zcela  nový  výkres
„Koncepce uspořádání krajiny“.

Co  se týká  uvedeného  vývěru  vod  na p.p.č.  2561/5  v k.ú.  Jablonec  n.N.,  nejedná  se o registrovaný
významný krajinný prvek (VKP). Řadí se mezi významné krajinné prvky dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. S ohledem na množství těchto krajinných prvků v území tak rozsáhlém, jakým je Jablonec
n.N., není možné je všechny beze zbytku v územním plánu zvlášť evidovat. Nicméně i na ně se vztahuje
ochrana  v souladu  se zákonem.  Návrh  řešení  územního  plánu trasu  západní  tangenty  nezměnil,  pouze
v místě  napojení  na ul.  Turnovskou  došlo  k úpravě,  a  to  ve smyslu  posunu  koridoru  za objekt  bývalé
porodnice a objekt Státního oblastního archivu a v souvislosti s tím došlo i k posunu jižního obchvatu o cca
50 m.  Případné negativní  dopady na přírodní  a životní  prostředí  při  realizaci  a provozu vyloučí  nedílná
součást  jejich  územní  a  projektové  přípravy  –  proces  SEA,  EIA.  Součástí  přípravných  prací  bude
i hydrogeologický průzkum, který prověří zásah do pramenišť v daném území.

Nesouhlas s přeložkou silnice I/10 není předmětem věcně shodné připomínky ale je uplatněn v rámci jejího
doplňujícího odůvodnění. Přesto pořizovatel nesouhlas vyhodnotil jako součást námitky:

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. Vedlejší centrum 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 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
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,
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.
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Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK, je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti
ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního 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.

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.

Pořizovatel konstatuje, že požadavku na vypuštění přeložky silnice I/10 nelze vyhovět, 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. 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.

K argumentům uplatněným v odůvodnění pod bodem č. 2 pořizovatel konstatuje:

Ve věci odlehčení křižovatek v ulici Budovatelů navrženým přemostěním se pořizovatel s názorem podatele
neztotožňuje.  Koncept  územního  plánu  navrhuje  nové  umístění  západní  tangenty,  která  podstatným
způsobem  sníží  dopravní  zátěže  na hlavních  městských  komunikacích  tj.  v ulicích  U Balvanu,  Pražská,
Liberecká,  Budovatelů,  5.  května.  V zásadě  stejné  vymezení  koridoru  pro  západní  tangentu  přešlo
i do návrhu řešení  územního plánu,  pouze v místě napojení  na ul.  Turnovskou došlo  k posunu za objekt
bývalé porodnice a objekt Státního oblastního archivu.

V rámci vyhodnocení koncepce dopravy pořizovatel zadal zpracování Hlukové studie na tzv. Malou západní
tangentu Jablonec nad Nisou (EkoMod, 08/2015), která procházela zastavěným územím města. Z hlukové
studie jednoznačně vyplývá, že trasa této komunikace by nadlimitně zvýšila hlukové zatížení obytné lokality,
kterou prochází, což v důsledku vedlo k vypuštění ploch VK (plochy veřejných prostranství – komunikace)
VK.29, VK.30 a BM4.40 z návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou. Na základě této skutečnosti došel
pořizovatel  s určeným  zastupitelem  k názoru,  že k podobnému  překročení  hlukových  limitů  by  došlo
i v případě posouzení namitateli navrhovaného dopravního řešení, které je podobného charakteru.

Z výše uvedených důvodů se vytrácí jasný smysl navrhovaného přemostění, které by bylo pro dané území
novou zátěží.

K argumentům uplatněným v odůvodnění pod bodem č. 3 pořizovatel konstatuje:

Pořizovatel se neztotožňuje s názorem podatele a konstatuje:

V upraveném zadání Územního plánu Jablonec nad Nisou schváleném Zastupitelstvem města Jablonec n.N.
je obsažen jasný požadavek řešit  západní tangentu (I/14) – od trasy Liberec (Kunratice) – Jablonec nad
Nisou (Lukášov) v návaznosti na řešení ÚP Města Liberce k jižnímu obchvatu města Jablonec nad Nisou
mimo centrum a obytnou zástavbu (viz. kapitola e) – požadavky na řešení technické infrastruktury).

Pořizovatel  ve spolupráci  se zpracovatelem a určeným zastupitelem vyhodnotil   kapitolu  d)  –  požadavky
na plošné  a  prostorové  uspořádání  území,  kapitolu  f)  požadavky  na ochranu  a  rozvoj  hodnot  území  a
kapitolu h) v bodě  „Ochrana veřejného zdraví“ upraveného návrhu zadání územního plánu, a to ve vztahu
k navržené trase západní tangenty. Již z podstaty schváleného požadavku na řešení západní tangenty (I/14),
a  to  mimo  centrum  a  obytnou  zástavbu  vyplývá,  že se vždy  bude  jednat  o zásah  do volné  krajiny.
Zpracovatel  územního  plánu  zvažoval  více  možných  variant  západní  tangenty  a  hodnotil  je  mimo  jiné
i s ohledem  na dopad  na krajinu.  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.

Vlivy  navržené  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  vč.  západní  tangenty  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.
Navíc  pro  účely  vyhodnocení  vlivu  úprav  dopravního  řešení  navrhovaných  v rámci  konceptu  ÚP  byla
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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. Hluk  z dopravy  je  v návrhu  ÚP podrobně  řešen
v textové části (odůvodnění) v kapitole G.5.1.8 „Hluk z dopravy“. Ve výkresové části jsou, hlukovou izofonou
45 dB (A),  podél  komunikací  graficky  vymezeny uzemní pásy s vyšší  hladinou hluku než  je  maximálně
přípustné (dopravní výkres).

Pořizovatel došel k závěru, že požadavky vyplývající z upraveného návrhu zadání územního plánu ve vztahu
k západní tangentě byly splněny.

K argumentům uplatněným v odůvodnění pod bodem č. 4 pořizovatel konstatuje:

Při řešení územního plánu jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem,
jsou dodržena všechna ochranná a bezpečnostní pásma, pokud se řešeného území dotýkají.  Tyto limity
vycházející z právních předpisů a správních rozhodnutí na základě stávajícího stavu v území (vstupní limity)
jsou zachyceny v grafické části Odůvodnění ÚP v Koordinačním výkrese.

V kapitole G.3 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ je provedena stručná rekapitulace limitů využití území vyplývajících
z právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území. Bližší specifikace jednotlivých limitů využití území
je  uvedena  v kapitolách  dílčích  tematických  okruhů.  Požadovaná  ochranná pásma jsou v dané  kapitole
zaneseny.

Požadavek namitatelů byl v mezích územního plánu akceptován.

K argumentům uplatněných v odůvodnění pod bodem č. 5 pořizovatel konstatuje:

V době  projednávání  konceptu  územního  plánu  byla  schválena  Politika  územního  rozvoje  ČR  (2008).
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK)  byly v té době rozpracovanou územně plánovací
dokumentací  ve fázi  po společném  jednání.  S ohledem  na pokročilý  stav  pořizování  je  zcela  logické,
že zpracovatel  územního  plánu  tuto  rozpracovanou  územně  plánovací  dokumentaci  a  požadavky  z ní
vyplývající respektoval. O vydání ZÚR LK bylo rozhodnuto 13. prosince 2011 a stala se tak platnou územně
plánovací dokumentací. Je na místě uvést, že pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Jablonec nad
Nisou byly schváleny Zastupitelstvem města Jablonec n.N. následně dne 26. ledna 2012.

V souladu se zákonem byla zpracována i dokumentace „Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný
rozvoj  území“  (Ekobau,  07/2011),  a  ta  byla  veřejně  projednána  v souběhu  s projednáváním  konceptu
územního plánu. V souvislosti  s tímto dokumentem byla zpracována a zveřejněna i akustická studie (Ing.
Králíček, 2011).

Pořizovatel konstatuje, že vymezení trasy Západní tangenty – jako přeložky silnice I. třídy je v současné
době v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou územně plánovací
dokumentací, a to Zásadami 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.

Z podání není zřejmé o jaké konkrétní podklady namitatelům jde, nicméně v dokumentacích se standardně
podklady ze kterých je čerpáno uvádějí. Všechny dostupné podklady pořizovatel na žádost poskytne.

2) Nesouhlas  s umístěním  překladiště  odpadů  do prostoru  mezi  viadukty  v Zeleném  údolí
v Jablonci nad Nisou.

K deklarovanému nesouhlasu s umístěním překladiště v Zeleném údolí pořizovatel konstatuje:

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, 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 separována 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
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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 spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  námitku  vyhodnotil  a  konstatuje,  že se jí  v bodě  č.  2
(překladiště v Zeleném údolí) nevyhovuje.

187) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: J. K.

Podáno dne: 31. 8. 2011

Podepsáno: 203 občanů města Jablonce n.N.

Název:

Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č. 62 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Text námitky:
1) Zásadně nesouhlasíme s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího doku a v části

Zeleného údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).
2) Rovněž nesouhlasíme s umístěním překladiště odpadů do prostoru mezi viadukty v Zeleném údolí

v Jablonci nad Nisou.
3) Žádáme,  aby  tato  petice  byla  přijata  zároveň  jako  námitka  zástupců  veřejnosti  a  připomínka

občanského sdružení proti návrhu nového ÚP a proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonce
nad Nisou.

Odůvodnění:

Věcně shodná připomínka byla doplněna průvodním listem zástupce veřejnosti s doplněným odůvodněním
v následujícím znění:
1) Umístění  překladiště  komunálního odpadu do prostoru viaduktů  a navazujícího  území  severním

směrem  v Zeleném  údolí  je  naprosto  nepřijatelné.  Jedná  se o nástupní  část  města  se dvěma
viadukty,  převyšujícími  okolní  terén  o cca  12 m,  což  umožňuje  přehlédnout  celé  údolí  turistům
přijíždějícím po trati ČD a tramvají. Uvedené údolí vytváří velice hodnotnou krajinářskou kompozici
s vystupujícími skalními masívy až na povrch a částečným zalesněním. Rovněž unikátní návaznost
urbanizované a lesní krajiny je výjimečná a uvedeným řešením by byla nenahraditelně zničena.
Neuvěřitelný  požadavek  situování  kompostování  biologicky  odbouratelných  odpadů  do tohoto
prostoru jenom dokládá přístup zpracovatelů zadání k hodnotám krajiny a přírody.

2) Nevhodné rozšiřování sportovně rekreačních ploch OS 2.2 do těsného sousedství bytových objektů
je  nepřijatelné.  Znamená  značné  odlesnění,  které  zamezí  bezprostřednímu  a  bezbariérovému
přístupu obyvatel nejen Žižkova vrchu ale i ostatních obyvatel města, kteří v současné době tento
prostor  navštěvují.  Bezprostřední  kontakt  s relativně  přirozenou  lesní  krajinou  a  pstruhovým
potokem má výjimečně velký význam, jak dokládá šetření Centra pro výzkum veřejného mínění,
zpracovaný v Květnu  2011, kdy občané považují  za důležité mít  dobré přátele, žít  ve spokojené
rodině, být zdravý a žít  ve zdravém prostředí,  dělat smysluplnou práci.  Peníze zařadili  až na 11
místo.
Zajištění bezbariérového kontaktu urbanizovaných a lesních území je jednou z priorit moderních
územních plánů evropských měst.  To,  že dané území je  nevhodně udržováno vlastníkem,  není
důvodem  k jeho  zničení.  Sám  zpracovatel  územního  plánu  požaduje  odstup  staveb  od okraje
lesního porostu minimálně 50 m.

Návrh rozhodnutí:

A) Námitce č. 187 se v bodě č. 1 (západní tangenta) vyhovuje částečně.

B) Námitce č. 187 se v bodě č. 2 (překladiště) nevyhovuje.
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Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec  n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu“ a doložil ho podpisy 203
občanů Jablonce n.N. Podání obsahuje název „Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č.
62 územního plánu města Jablonec nad Nisou“. Součástí podání je podrobně definované odůvodnění, které
se vztahuje k bodu č. 2 – překladiště v Zeleném údolí a nad rámec věcně shodné připomínky č. 2 se týká
i rozsahu sportovně rekreačních ploch OS2.2.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů a
podání řešil i coby věcně shodnou připomínku (viz námitka ke konceptu ÚP Jablonec n.N. č. 190).

Požadavek, aby věcně shodná připomínka byla řešena současně jako připomínka Občanského sdružení
Žižkův vrch Jablonec nad Nisou a jako petice občanů vzal pořizovatel v úvahu. Občanské sdružení Žižkův
Vrch bylo založeno za účelem ochrany přírody a krajiny v oblasti „Žižkův vrch a navazující částí“. Pořizovatel
podání vyhodnotil současně jako námitku Občanského sdružení Žižkův vrch č. 187. (Pozn.: Odd. interního
auditu a stížnosti při MM Jablonec n.N. řešilo podání jako petici občanů).

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů a
dospěl k názoru, že lze podání přijmout jako věcně shodnou připomínku, a tak ji i vyhodnotil (viz námitka č.
190).

Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonec nad Nisou,
která je součástí předmětného podání, byla uplatněna mimo zákonem stanovený termín a pořizovatel se jí
v rámci změny č. 62 nezabýval. Nicméně vzhledem k tomu, že předmětem změny č. 62 platného Územního
plánu města Jablonce n.N. je vytvoření podmínek pro realizaci překladiště v totožném rozsahu jako je řeší
Územní plán Jablonec n.N., lze vyhodnocení předmětného podání uplatněného ke konceptu územního plánu
mít za shodné s tím, které by bylo učiněno v rámci změny č. 62 platného Územního plánu města Jablonce
n.N. Změna č. 62 se v současné době nachází ve fázi po projednání návrhu zadání a s ohledem na fázi
projednávání Územního plánu Jablonec n.N. se pokračování procesu pořizování předmětné změny č. 62
nepředpokládá.

Odůvodnění k jednotlivým bodům:

1) Nesouhlas s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího dolu a v části Zeleného
údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).

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  lesem,  místy  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.  Ve fázi  konceptu
územního plánu bylo napojení na ul. Turnovskou navrženo v místě mezi OC Kaufland a bývalou porodnicí.
Návrh řešení územního plánu trasu západní tangenty nezměnil, pouze v místě napojení na ul. Turnovskou
došlo k úpravě, a to ve smyslu posunu koridoru za objekt bývalé porodnice a objekt Státního oblastního
archivu. Tímto novým řešením se vymístila západní tangenta v daném území ze zastavěného území.

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  –
Zásadami 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 v co největší možné míře negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

V rámci  projednávání  konceptu  územního  plánu  pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  námitku
vyhodnotil 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 a nadále projednáván.

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.
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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 ovlivnit  kvalitu  bydlení  a hodnotu nemovitostí  v místní  části  Žižkův vrch v menší  míře,  a to 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.

S ohledem na uvedené informace pořizovatel konstatuje, že námitce občanského sdružení se v bodě
č.  1  vyhovuje  částečně,  a  to  tak,  že trasa tzv.  západní  tangenty  zůstává  vymezena v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou v plochách dopravní infrastruktury – silniční DS2 a DS3. Námitce 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.

2) Nesouhlas  s umístěním  překladiště  odpadů  do prostoru  mezi  viadukty  v Zeleném  údolí
v Jablonci nad Nisou.

K deklarovanému nesouhlasu s umístěním překladiště v Zeleném údolí pořizovatel konstatuje:

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, 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 separována 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 spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, a to s ohledem na níže uvedené

SAUL s.r.o 651



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  námitku  vyhodnotil  a  konstatuje,  že se jí  v bodě  č.  2
(překladiště v Zeleném údolí) nevyhovuje.

K argumentům  uplatněným  v odůvodnění  pod  bodem  č.  2,  které  se týkají  nesouhlasu  s rozšiřováním
rekreačních ploch OS2.2 do těsného sousedství bytových objektů č.p. 4281, 4282, 4283, 4284 pořizovatel
konstatuje:

V rámci  projednání  konceptu  územního  plánu  s dotčenými  orgány  pořizovatel  výsledky  projednání
vyhodnotil, ve spolupráci se zpracovatelem územního plánu a určeným zastupitelem posoudil plochu OS2.2
i ve vztahu ke svému okolí a bylo přistoupeno k jejímu vypuštění. V tomto smyslu byly formulovány pokyny
pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a ty byly schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.
Návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v tomto smyslu upraven.

Pořizovatel konstatuje, že námitce ohledně plochy OS2.2 bylo namitatelům vyhověno.

188) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: J. K.

Pověřen jednat: F. D.

Podáno dne: 31. 8. 2011

Podepsáno: 256 občanů města Jablonce n.N.

Název:

Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č. 62 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Text připomínky:
1) Zásadně nesouhlasíme s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího doku a v části

Zeleného údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).
2) Rovněž nesouhlasíme s umístěním překladiště odpadů do prostoru mezi viadukty v Zeleném údolí

v Jablonci nad Nisou.
3) Žádáme,  aby  tato  petice  byla  přijata  zároveň  jako  námitka  zástupců  veřejnosti  a  připomínka

občanského sdružení proti návrhu nového ÚP a proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonce
nad Nisou.

Návrh rozhodnutí:

A) Námitce č. 188 se v bodě č. 1 (západní tangenta) vyhovuje částečně.

B) Námitce č. 188 se v bodě č. 2 (překladiště) nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec  n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu“ a doložil ho podpisy 200
občanů Jablonce n.N. Archy s podpisy občanů obsahují název „Petice proti návrhu nového územního plánu
a proti změně č. 62 územního plánu města Jablonec nad Nisou“.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů a
podání řešil coby věcně shodnou připomínku (viz. námitka ke konceptu ÚP Jablonec n.N. č. 198).

Požadavek, aby věcně shodná připomínka byla řešena současně jako připomínka Občanského sdružení
Žižkův vrch Jablonec nad Nisou a jako petice občanů vzal pořizovatel v úvahu. Občanské sdružení Žižkův
Vrch bylo založeno za účelem ochrany přírody a krajiny v oblasti „Žižkův vrch a navazující částí“. Pořizovatel
tedy podání vyhodnotil  současně jako námitku Občanského sdružení Žižkův vrch. (pozn.:  Odd. interního
auditu a stížnosti při MM Jablonec n.N. řešilo podání jako petici občanů).

Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonec nad Nisou,
která je součástí předmětného podání, byla uplatněna mimo zákonem stanovený termín a pořizovatel se jí
v rámci změny č. 62 nezabýval. Nicméně vzhledem k tomu, že předmětem změny č. 62 platného Územního
plánu města Jablonce n.N. je vytvoření podmínek pro realizaci překladiště v totožném rozsahu jako je řeší
Územní plán Jablonec n.N., lze vyhodnocení předmětného podání uplatněného ke konceptu územního plánu
mít za shodné s tím, které by bylo učiněno v rámci změny č. 62 platného Územního lánu města Jablonce
nad Nisou.  Změna č.  62 se v současné době nachází  ve fázi  po projednání  návrhu zadání  a s ohledem
na fázi projednávání Územního plánu Jablonec n.N. se pokračování procesu pořizování předmětné změny
č. 62 nepředpokládá.
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Pořizovatel přistoupil k vlastnímu vyhodnocení odůvodnění uplatněnému k jednotlivým bodům:

1) Nesouhlas s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího dolu a v části Zeleného
údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).

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  lesem,  místy  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.  Ve fázi  konceptu
územního plánu bylo napojení na ul. Turnovskou navrženo v místě mezi OC Kaufland a bývalou porodnicí.
Návrh řešení územního plánu trasu západní tangenty nezměnil, pouze v místě napojení na ul. Turnovskou
došlo k úpravě, a to ve smyslu posunu koridoru za objekt  bývalé porodnice a objekt  Státního oblastního
archivu. Tímto novým řešením se vymístila západní tangenta v daném území ze zastavěného území.

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  –
Zásadami 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 v co největší možné míře negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

V rámci projednávání konceptu územního plánu pořizovatel spolu s určeným zastupitelem věcně shodnou
připomínku vyhodnotil 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 a nadále projednáván.

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 ovlivnit  kvalitu  bydlení  a hodnotu nemovitostí  v místní  části  Žižkův vrch v menší  míře,  a to 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.

S ohledem na uvedené informace pořizovatel konstatuje, že námitce občanského sdružení se v bodě
č.  1  vyhovuje  částečně,  a  to  tak,  že trasa tzv.  západní  tangenty  zůstává  vymezena v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou v plochách dopravní infrastruktury – silniční DS2 a DS3. Námitce se vyhovuje
v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je vymezen koridor územní rezervy jako nové
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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.

2) Nesouhlas  s umístěním  překladiště  odpadů  do prostoru  mezi  viadukty  v Zeleném  údolí
v Jablonci nad Nisou.

K deklarovanému nesouhlasu s umístěním překladiště v Zeleném údolí pořizovatel konstatuje:

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, 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 separována 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 spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  námitku  vyhodnotil  a  konstatuje,  že se jí  v bodě  č.  2
(překladiště v Zeleném údolí) nevyhovuje.

189) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: J. K.

Podáno dne: 31. 8. 2011

Podepsáno: 200 občanů města Jablonce n.N.

Název:

Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č. 62 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Text námitky:
1) Zásadně nesouhlasíme s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího doku a v části

Zeleného údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).
2) Rovněž nesouhlasíme s umístěním překladiště odpadů do prostoru mezi viadukty v Zeleném údolí

v Jablonci nad Nisou.
3) Žádáme,  aby  tato  petice  byla  přijata  zároveň  jako  námitka  zástupců  veřejnosti  a  připomínka

občanského sdružení proti návrhu nového ÚP a proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonce
nad Nisou.
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Odůvodnění:

Věcně shodná připomínka byla doplněna průvodním listem zástupce veřejnosti s doplněným odůvodněním
v následujícím znění:

bod 1)

Nově navržená trasa na západním okraji města prochází podél železniční trati  přes údolí  Srnčího dolu a
částí Zeleného údolí s vyústěním do ulice Turnovské. Navržené řešení nereflektuje stávající geologické a
výškové poměry  území,  které  je  značně zvlněné s vybíhajícím skalním masívem až na povrch,  přičemž
místy tvoří  takřka kolmou stěnu. Územím prochází vodoteč a v některých místech je zvodnělé.  Územím
prochází vedení VN.

Dle ÚP z období 1998 – 2010 bylo toto území zahrnuto do ploch zvláštního významu – regionální ÚSES
(územní systémy ekologické stability). Zbývající část tvoří zalesněné území a venkovní sportovní plocha
v prostoru Srnčího dolu.

Nově navržené využití  tohoto území pro vedení obchvatu silnice I/14 zásadním způsobem narušuje toto
území,  ruší  velkou  část  biokoridorů  a  narušuje  ekologickou  stabilitu,  tím  ničí  rekreační  funkci  území.
Zatěžuje okolní obytnou zástavbu hlukem a exhalacemi, odděluje ji od okolní přírody. Vlastnímu prostoru
Žižkova vrchu nepřináší žádné pozitivní hodnoty.

Neumožňuje komunikační připojení k této trase, je podstatně delší než původní varianta (1398 m oproti 2540
m) a je tím i nákladově dražší. Původní varianta zároveň umožňuje dopravní připojení území Žižkova vrchu
k této  trase.  Nezanedbatelná  je  i ztráta  hodnoty  nemovitostí  v tomto  území.  Demolice  architektonicky
hodnotného objektu na st.p.č. 2332 je zcela nepřijatelná.

Dle materiálu koncepce územního plánu, kde zpracovatel ÚP deklaruje, že pouze doplňuje koridory veřejné
struktury,  ale  ve skutečnosti  je  zásadně  mění.  Současně  tvrdí,  že nedojde  ke znehodnocení  životního
prostředí  a nezastupitelných krajinných a přírodních hodnot  (strana 4 odůvodnění konceptu ÚP  textová
část). Na straně 11 autor uvádí : koncepce silniční dopravy vymisťuje trasy silnic I. třídy mimo obytné zóny.
Dle  návrhu ÚP bude obytnou  zónou  na silnici  I/14  procházet  úsek  3,32 km do doby  realizace tunelů  a
2,52 km nevhodného a poškozujícího úseku západní tangenty. Vyhodnocení na straně 13 je zcela účelové a
neobjektivní.

Na straně 33 zcela chybí  vyhodnocení  přírodních hodnot  a krajiny,  chybí zmínka o potocích vývěru vod
z prostoru kolem Turnovské ulice směrem k Dobré Vodě, napájejících jezírko na p.p.č. 2561/5 s odtokem
přes  Srnčí  důl  a  Zelené  údolí  do Lužické  Nisy  a  rybníkem  v těsném  kontaktu  silnice  I/65.  Je  zde
zaznamenán i výskyt chráněného druhu netopýra. Rovněž je neuvěřitelné, že v tomto území jsou rušeny
biokoridory.

V odůvodnění konceptu ÚP, str. 110 – krajinný ráz, jsou definovány rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost
a  odlišnost,  například  morfologii  terénu,  charakter  vodních  toků  a  ploch,  vegetačních  krytů  a  osídlení
(Evropská úmluva o krajině). Na straně 112 v případě pochybností či zjevné nevhodnosti nových záměrů je
nutno tyto posuzovat na krajinný ráz. Ve svažitých a pohledově exponovaných terénech lesních porostů
uvážlivě  zasahovat  do obnovových  prvků,  neumísťováním  prvků,  které  narušují  charakteristické  vztahy,
měřítko,  funkci  a  využití  těchto  prostorů  území.  Žulové  podloží  podmiňuje  tvary  georeliefů,  charakter
vodních toků a půdy a často vystupuje na povrch v podobě skalních teras a balvanů. Území je lesnaté a
poškození lesa je různé s původními zbytky bukových porostů. I přes pozměněnou druhovou skladbu mají
tyto lesy stále velký význam na spoluvytváření krajinného rázu, a to nejen pro jejich estetický vliv ale také
prostřednictvím  ovlivnění  vodního  režimu  a  mikroklimatu.  Podporují  retenci  vody  a  podmiňují  existenci
pramenišť a drobných vodních toků (citace vyhodnocení krajiny, ÚSES, ZPF, PUPFL  Ing. Jan Hromek).

Rovněž  přeložka  silnice  I/10  je  nežádoucí,  neboť  zvyšuje  dopravní  zatížení  okolí  Jablonce  nad  Nisou.
Zároveň  stávající  komunikační  systém  po rekonstrukci  nevyžaduje  zásadní  zásahy.  Potřebu  Západní
tangenty je možno vyhodnotit teprve po dokončení Severní tangenty.

Z těchto  důvodů  nesouhlasíme  s přeložkou  silnice  I/10  do okolí  Jablonce  nad  Nisou.  Zároveň  není
vyhodnocen  vliv  této  přeložky  na dopravní  obslužnost  Železného  Brodu  a  Semil.  Navrhovaná  přeložka
vykazuje náročnější řešení oproti stávající trase a to délkou Turnov – Tanvald 36 km oproti 30 km, výškovým
vedením Nová Ves, Smržovka až 650 m.n.m., Držkov 500 m.n.m. V případě obejití centra Železného Brodu
délka tunelu cca 900 m, v Jablonci nad Nisou celková délka tunelů 1,1 km. Vedení trasy od Haratic přes
Popelnice k Šumburku je výhodnější s ohledem na sklonové poměry a přemostění.

bod 2)

Odlehčení křižovatek v ulici Budovatelů, tj.  s ulicí Poštovní, Kostelní, 5. Května (U zeleného stromu) řešit
odbočením ve výškově příznivém místě na ul.  Budovatelů  před budovou učiliště s přemostěním parkové
úpravy do ulice U Balvanu s možností  výhodnější  obsluhy hlavního nádraží ČD veřejnou dopravou. Část
trasy opatřit protihlukovými clonami.
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bod 3)

V žádném případě nerealizovat  Západní tangentu v prostoru Zeleného údolí  a Srnčího dolu. Toto řešení
zcela  ignoruje  zadávací  podmínky  upraveného  návrhu  zadání  územního  plánu  Jablonce  nad  Nisou,
vypracovaného  Úřadem  územního  plánování  MěÚ  v Jablonci  nad  Nisou  v září  2010  pod  bodem  d)  –
požadavky  na plošné  a  prostorové uspořádání  území,  str.  13  a  především pod bodem f)  –  požadavky
na ochranu a rozvoj hodnot území, str. 18, dále str. 23 – ochrana veřejného zdraví.

bod 4)

Vzhledem ke složitosti území požadujeme vyznačit všechna ochranná pásma, včetně jejich hodnot, a to :
silnice  I.  třídy  –  50  m,  vedení  VN  110  kV  –  12  m,  ochranného  pásma lesa  50  a  od trati  ČD  60  m.
Požadujeme ochranná pásma uvedených zařízení zakreslit  do výkresové části  konceptu územního plánu
města Jablonec nad Nisou.

bod 5)

Úkolem územního plánování dle §49:

písmeno i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.

písmeno j)  prověřovat a vytvářet  v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území.

V současné době není  ukončeno zpracování  Zásad územního rozvoje  Libereckého  kraje  (ZUR),  přitom
probíhá projednávání konceptu Územního plánu Jablonce nad Nisou.

Podle stavebního zákona musí územní plán vycházet ze zásad územního rozvoje a respektovat v plné míře
stavby a způsoby využití  území stanovené ZUR. Tento nadřízený dokument řeší,  či  bude řešit  číslování
komunikací  I.  Třídy,  respektive  charakter  a  zatřídění  těchto  komunikací.  Z toho  vyplývá,  že koncept
Územního plánu Jablonec nad Nisou nemůže řešit jakoukoli  komunikaci I.  třídy, protože není jasné jaké
zatřídění bude tato komunikace dle ZUR mít.

Tento souběh přípravy dvou různých územně plánovacích dokumentací vytváří nejistotu a mate veřejnost.
Požadujeme, aby byla buď příprava KÚP pozastavena až do schválení ZÚR, nebo aby byly ze všech míst
v závazné části i odůvodnění KÚP odstraněny odkazy na neplatné ZÚR.

V podkladech k KÚP není zveřejněna řada důležitých podkladů, které byly nebo měly býti podkladem pro
vytvoření  KÚP a také VVURU.  Bez  těchto podkladů však prakticky  není  možné vyhodnotit  dopad KUP
na udržitelný rozvoj území, jak předpokládá zákon. Požadujeme, aby tyto podklady byly zveřejněny. Zároveň
je nutné, aby metodika zpracování těchto podkladů odpovídala platné právní úpravě, zejména zákonu č.
258/2000Sb  o ochraně  veřejného  zdraví  a  o změně  některých  souvisejících  zákonů  v platném  znění
příkladně č. 114/1992 Sb.

Návrh rozhodnutí:

A) Námitce č. 189 se v bodě č. 1 (západní tangenta) vyhovuje částečně.

B) Námitce č. 189 se v bodě č. 2 (překladiště) nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec  n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu“ a doložil ho podpisy 200
občanů Jablonce n.N. Podání obsahuje název „Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č.
62 územního plánu města Jablonec nad Nisou“. Součástí podání je podrobně definované odůvodnění, které
se vztahuje k bodu č. 1 – západní tangenta.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů a
podání řešil coby věcně shodnou připomínku.

Požadavek, aby věcně shodná připomínka byla řešena současně jako připomínka Občanského sdružení
Žižkův vrch Jablonec nad Nisou a jako petice občanů vzal pořizovatel v úvahu. Občanské sdružení Žižkův
Vrch bylo založeno za účelem ochrany přírody a krajiny v oblasti „Žižkův vrch a navazující částí“. Pořizovatel
podání vyhodnotil současně jako námitku Občanského sdružení Žižkův vrch (viz námitka č. 186). (Pozn.:
Odd. interního auditu a stížnosti při MM Jablonec n.N. řešilo podání jako petici občanů).

Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonec nad Nisou,
která je součástí předmětného podání, byla uplatněna mimo zákonem stanovený termín a pořizovatel se jí
v rámci změny č. 62 nezabýval. Nicméně vzhledem k tomu, že předmětem změny č. 62 platného Územního
plánu města Jablonce n.N. je vytvoření podmínek pro realizaci překladiště v totožném rozsahu jako je řeší
Územní plán Jablonec n.N., lze vyhodnocení předmětné věcně shodné připomínky uplatněné ke konceptu
územního plánu mít za shodné s tím, které by bylo učiněno v rámci změny č. 62. Změna č. 62 se v současné
době  nachází  ve fázi  po projednání  návrhu  zadání  a  s ohledem  na fázi  projednávání  Územního  plánu
Jablonec n.N. se pokračování procesu pořizování předmětné změny č. 62 nepředpokládá.
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Pořizovatel přistoupil k vlastnímu vyhodnocení odůvodnění uplatněnému k jednotlivým bodům:

1) Nesouhlas s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího dolu a v části Zeleného
údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).

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  lesem,  místy  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.  Ve fázi  konceptu
územního plánu bylo napojení na ul. Turnovskou navrženo v místě mezi OC Kaufland a bývalou porodnicí.
Návrh řešení územního plánu trasu západní tangenty nezměnil, pouze v místě napojení na ul. Turnovskou
došlo k úpravě, a to ve smyslu posunu koridoru za objekt  bývalé porodnice a objekt  Státního oblastního
archivu. Tímto novým řešením se vymístila západní tangenta v daném území ze zastavěného území.

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  –
Zásadami 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 v co největší možné míře negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

V rámci projednávání konceptu územního plánu pořizovatel spolu s určeným zastupitelem věcně shodnou
připomínku vyhodnotil 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 a nadále projednáván.

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 ovlivnit  kvalitu  bydlení  a hodnotu nemovitostí  v místní  části  Žižkův vrch v menší  míře,  a to 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.

S ohledem na uvedené informace pořizovatel konstatuje, že věcně shodné připomínce se v bodě č. 1
vyhovuje částečně, a to tak, že trasa tzv. západní tangenty zůstává vymezena v návrhu ÚP Jablonec
nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.  Námitce  se vyhovuje  v tom
smyslu,  že v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  je  vymezen  koridor  územní  rezervy  jako  nové
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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.

K argumentům uplatněným v odůvodnění pod bodem č. 1 pořizovatel konstatuje:

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.

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. Pokud by negativní dopady překračovaly únosnou míru
a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci, stavba by nemohla být povolena.

K deklarované  asanaci objektu  na st.p.č  2332  k.ú.  Jablonec  n.N.  pořizovatel  konstatuje,  že návrh  ÚP
Jablonec nad Nisou pro společné jednání vymezil pro napojení trasy Západní tangenty na silnici I. třídy I/65
nový  koridor,  a  to  mimo  zastavěné  území  města,  za objektem  Státního  oblastního  archivu.  To  má
bezprostřední vliv na zachování objektu na st.p.č. 2332 k.ú. Jablonec n.N. Navíc Ministerstvo kultury ČR
zapsalo vilu č.p. 2355, Turnovská ul. 34, včetně zahrady a rybníku do seznamu kulturních památek ČR pod
registračním číslem 435 218 037.

Téma týkající se přírodních hodnot a krajiny bylo v konceptu územního plánu zapracováno v kapitole G6 –
ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (textová část konceptu ÚP Jablonec n.N. odůvodnění
str. 109). V návrhu Územního plánu byla tato kapitola doplněna o další údaje. Navíc pro podporu přírodních
hodnot  a  krajiny  byl  v rámci  projednávání  návrhu řešení  územního plánu zpracován zcela  nový  výkres
„Koncepce uspořádání krajiny“.

Co  se týká  uvedeného  vývěru  vod  na p.p.č.  2561/5  v k.ú.  Jablonec  n.N.,  nejedná  se o registrovaný
významný krajinný prvek (VKP). Řadí se mezi významné krajinné prvky dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. S ohledem na množství těchto krajinných prvků v území tak rozsáhlém, jakým je Jablonec
n.N., není možné je všechny beze zbytku v územním plánu zvlášť evidovat. Nicméně i na ně se vztahuje
ochrana  v souladu  se zákonem.  Návrh  řešení  územního  plánu trasu  západní  tangenty  nezměnil,  pouze
v místě  napojení  na ul.  Turnovskou  došlo  k úpravě,  a  to  ve smyslu  posunu  koridoru  za objekt  bývalé
porodnice a objekt Státního oblastního archivu a v souvislosti s tím došlo i k posunu jižního obchvatu o cca
50 m.  Případné negativní  dopady na přírodní  a životní  prostředí  při  realizaci  a provozu vyloučí  nedílná
součást  jejich  územní  a  projektové  přípravy  –  proces  SEA,  EIA.  Součástí  přípravných  prací  bude
i hydrogeologický průzkum, který prověří zásah do pramenišť v daném území.

Nesouhlas s přeložkou silnice I/10 není předmětem věcně shodné připomínky ale je uplatněn v rámci jejího
doplňujícího odůvodnění. Přesto pořizovatel nesouhlas vyhodnotil jako součást námitky:

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. Vedlejší centrum 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
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LK 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
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,
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.

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.

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.

Pořizovatel konstatuje, že požadavku na vypuštění přeložky silnice I/10 nelze vyhovět, 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. 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.

K argumentům uplatněným v odůvodnění pod bodem č. 2 pořizovatel konstatuje:

Ve věci odlehčení křižovatek v ulici Budovatelů navrženým přemostěním se pořizovatel s názorem podatele
neztotožňuje.  Koncept  územního  plánu  navrhuje  nové  umístění  západní  tangenty,  která  podstatným
způsobem  sníží  dopravní  zátěže  na hlavních  městských  komunikacích  tj.  v ulicích  U Balvanu,  Pražská,
Liberecká,  Budovatelů,  5.  května.  V zásadě  stejné  vymezení  koridoru  pro  západní  tangentu  přešlo
i do návrhu řešení  územního plánu,  pouze v místě napojení  na ul.  Turnovskou došlo  k posunu za objekt
bývalé porodnice a objekt Státního oblastního archivu.

V rámci vyhodnocení koncepce dopravy pořizovatel zadal zpracování Hlukové studie na tzv. Malou západní
tangentu Jablonec nad Nisou (EkoMod, 08/2015), která procházela zastavěným územím města. Z hlukové
studie jednoznačně vyplývá, že trasa této komunikace by nadlimitně zvýšila hlukové zatížení obytné lokality,
kterou prochází, což v důsledku vedlo k vypuštění ploch VK (plochy veřejných prostranství – komunikace)
VK.29, VK.30 a BM4.40 z návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou. Na základě této skutečnosti došel
pořizovatel  s určeným  zastupitelem  k názoru,  že k podobnému  překročení  hlukových  limitů  by  došlo
i v případě posouzení namitateli navrhovaného dopravního řešení, které je podobného charakteru.

Z výše uvedených důvodů se vytrácí jasný smysl navrhovaného přemostění, které by bylo pro dané území
novou zátěží.

K argumentům uplatněným v odůvodnění pod bodem č. 3 pořizovatel konstatuje:

Pořizovatel se neztotožňuje s názorem podatele a konstatuje:

V upraveném zadání Územního plánu Jablonec nad Nisou schváleném Zastupitelstvem města Jablonec n.N.
je obsažen jasný požadavek řešit  západní tangentu (I/14) – od trasy Liberec (Kunratice) – Jablonec nad
Nisou (Lukášov) v návaznosti na řešení ÚP Města Liberce k jižnímu obchvatu města Jablonec nad Nisou
mimo centrum a obytnou zástavbu (viz. kapitola e) – požadavky na řešení technické infrastruktury).

Pořizovatel  ve spolupráci  se zpracovatelem a určeným zastupitelem vyhodnotil   kapitolu  d)  –  požadavky
na plošné  a  prostorové  uspořádání  území,  kapitolu  f)  požadavky  na ochranu  a  rozvoj  hodnot  území  a
kapitolu h) v bodě  „Ochrana veřejného zdraví“ upraveného návrhu zadání územního plánu, a to ve vztahu
k navržené trase západní tangenty. Již z podstaty schváleného požadavku na řešení západní tangenty (I/14),
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a  to  mimo  centrum  a  obytnou  zástavbu  vyplývá,  že se vždy  bude  jednat  o zásah  do volné  krajiny.
Zpracovatel  územního  plánu  zvažoval  více  možných  variant  západní  tangenty  a  hodnotil  je  mimo  jiné
i s ohledem  na dopad  na krajinu.  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.

Vlivy  navržené  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  vč.  západní  tangenty  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.
Navíc  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. Hluk  z dopravy  je  v návrhu  ÚP podrobně  řešen
v textové části (odůvodnění) v kapitole G.5.1.8 „Hluk z dopravy“. Ve výkresové části jsou, hlukovou izofonou
45 dB (A),  podél  komunikací  graficky  vymezeny uzemní pásy s vyšší  hladinou hluku než  je  maximálně
přípustné (dopravní výkres).

Pořizovatel došel k závěru, že požadavky vyplývající z upraveného návrhu zadání územního plánu ve vztahu
k západní tangentě byly splněny.

K argumentům uplatněným v odůvodnění pod bodem č. 4 pořizovatel konstatuje:

Při řešení územního plánu jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem,
jsou dodržena všechna ochranná a bezpečnostní pásma, pokud se řešeného území dotýkají.  Tyto limity
vycházející z právních předpisů a správních rozhodnutí na základě stávajícího stavu v území (vstupní limity)
jsou zachyceny v grafické části Odůvodnění ÚP v Koordinačním výkrese.

V kapitole G.3 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ je provedena stručná rekapitulace limitů využití území vyplývajících
z právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území. Bližší specifikace jednotlivých limitů využití území
je  uvedena  v kapitolách  dílčích  tematických  okruhů.  Požadovaná  ochranná pásma jsou v dané  kapitole
zaneseny.

Požadavek namitatelů byl v mezích územního plánu akceptován.

K argumentům uplatněným v odůvodnění pod bodem č. 5 pořizovatel konstatuje:

V době  projednávání  konceptu  územního  plánu  byla  schválena  Politika  územního  rozvoje  ČR  (2008).
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK)  byly v té době rozpracovanou územně plánovací
dokumentací  ve fázi  po společném  jednání.  S ohledem  na pokročilý  stav  pořizování  je  zcela  logické,
že zpracovatel  územního  plánu  tuto  rozpracovanou  územně  plánovací  dokumentaci  a  požadavky  z ní
vyplývající respektoval. O vydání ZÚR LK bylo rozhodnuto 13. prosince 2011 a stala se tak platnou územně
plánovací dokumentací. Je na místě uvést, že pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Jablonec nad
Nisou byly schváleny Zastupitelstvem města Jablonec n.N. následně dne 26.ledna 2012.

V souladu se zákonem byla zpracována i dokumentace „Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný
rozvoj  území“  (Ekobau,  07/2011),  a  ta  byla  veřejně  projednána  v souběhu  s projednáváním  konceptu
územního plánu. V souvislosti  s tímto dokumentem byla zpracována a zveřejněna i akustická studie (Ing.
Králíček, 2011).

Pořizovatel konstatuje, že vymezení trasy Západní tangenty – jako přeložky silnice I. třídy je v současné
době v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou územně plánovací
dokumentací, a to Zásadami 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.

Z podání není zřejmé o jaké konkrétní podklady namitatelům jde, nicméně v dokumentacích se standardně
podklady ze kterých je čerpáno uvádějí. Všechny dostupné podklady pořizovatel na žádost poskytne.

2) Nesouhlas  s umístěním  překladiště  odpadů  do prostoru  mezi  viadukty  v Zeleném  údolí
v Jablonci nad Nisou.

K deklarovanému nesouhlasu s umístěním překladiště v Zeleném údolí pořizovatel konstatuje:

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
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v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě, 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 separována 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 spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  věcně  shodnou  připomínku  vyhodnotil  a  konstatuje,
že se jí v bodě č. 2 (překladiště v Zeleném údolí) nevyhovuje.

190) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: J. K.

Podáno dne: 31. 8. 2011

Podepsáno: 203 občanů města Jablonce n.N.

Název:

Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č. 62 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Text námitky:
1) Zásadně nesouhlasíme s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího doku a v části

Zeleného údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).
2) Rovněž nesouhlasíme s umístěním překladiště odpadů do prostoru mezi viadukty v Zeleném údolí

v Jablonci nad Nisou.
3) Žádáme,  aby  tato  petice  byla  přijata  zároveň  jako  námitka  zástupců  veřejnosti  a  připomínka

občanského sdružení proti návrhu nového ÚP a proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonce
nad Nisou.

Odůvodnění:

Věcně shodná připomínka byla doplněna průvodním listem zástupce veřejnosti s doplněným odůvodněním
v následujícím znění:

1) Umístění  překladiště komunálního odpadu do prostoru  viaduktů  a  navazujícího území severním
směrem  v Zeleném  údolí  je  naprosto  nepřijatelné.  Jedná  se o nástupní  část  města  se dvěma  viadukty,
převyšujícími okolní terén o cca 12 m, což umožňuje přehlédnout celé údolí turistům přijíždějícím po trati ČD
a tramvají. Uvedené údolí vytváří velice hodnotnou krajinářskou kompozici s vystupujícími skalními masívy
až na povrch a částečným zalesněním. Rovněž unikátní návaznost urbanizované a lesní krajiny je výjimečná
a  uvedeným  řešením  by  byla  nenahraditelně  zničena.  Neuvěřitelný  požadavek  situování  kompostování
biologicky  odbouratelných  odpadů  do tohoto  prostoru  jenom  dokládá  přístup  zpracovatelů  zadání
k hodnotám krajiny a přírody.

2) Nevhodné rozšiřování sportovně rekreačních ploch OS 2.2 do těsného sousedství bytových objektů
je  nepřijatelné.  Znamená  značné  odlesnění,  které  zamezí  bezprostřednímu  a  bezbariérovému  přístupu
obyvatel nejen Žižkova vrchu ale i ostatních obyvatel města, kteří v současné době tento prostor navštěvují.
Bezprostřední  kontakt  s relativně  přirozenou  lesní  krajinou  a  pstruhovým potokem  má  výjimečně  velký
význam, jak dokládá šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, zpracovaný v Květnu 2011, kdy občané
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považují za důležité mít dobré přátele, žít ve spokojené rodině, být zdravý a žít ve zdravém prostředí, dělat
smysluplnou práci. Peníze zařadili až na 11 místo.

Zajištění bezbariérového kontaktu urbanizovaných a lesních území je jednou z priorit moderních územních
plánů evropských měst. To, že dané území je nevhodně udržováno vlastníkem není důvodem k jeho zničení.
Sám zpracovatel územního plánu požaduje odstup staveb od okraje lesního porostu minimálně 50 m.

Návrh rozhodnutí:

A) Námitce č. 190 se v bodě č. 1 (západní tangenta) vyhovuje částečně.

B) Námitce č. 190 se v bodě č. 2 (překladiště) nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec  n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu“ a doložil ho podpisy 203
občanů Jablonce n.N. Podání obsahuje název „Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č.
62 územního plánu města Jablonec nad Nisou“. Součástí podání je podrobně definované odůvodnění, které
se vztahuje k bodu č. 2 – překladiště v Zeleném údolí a nad rámec věcně shodné připomínky č. 2 se týká
i rozsahu sportovně rekreačních ploch OS2.2.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů a
podání řeší coby věcně shodnou připomínku. Nesouhlas s rozsahem sportovně rekreační plochy OS2.2,
který je součástí odůvodnění (bod č. 2) není předmětem věcně shodné připomínky podepsaných občanů,
přesto ho pořizovatel vyhodnotil.

Požadavek, aby věcně shodná připomínka byla řešena současně jako připomínka Občanského sdružení
Žižkův vrch Jablonec nad Nisou a jako petice občanů vzal pořizovatel v úvahu. Občanské sdružení Žižkův
Vrch bylo založeno za účelem ochrany přírody a krajiny v oblasti „Žižkův vrch a navazující částí“. Pořizovatel
podání vyhodnotil současně jako námitku Občanského sdružení Žižkův vrch (viz. námitka č. 187). (Pozn.:
Odd. interního auditu a stížnosti při MM Jablonec n.N. řešilo podání jako petici občanů).

Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonec nad Nisou,
která je součástí předmětného podání, byla uplatněna mimo zákonem stanovený termín a pořizovatel se jí
v rámci změny č. 62 nezabýval. Nicméně vzhledem k tomu, že předmětem změny č. 62 platného Územního
plánu města Jablonce n.N. je vytvoření podmínek pro realizaci překladiště v totožném rozsahu jako je řeší
Územní plán Jablonec n.N., lze vyhodnocení předmětné věcně shodné připomínky uplatněné ke konceptu
územního plánu mít za shodné s tím, které by bylo učiněno v rámci změny č. 62. Změna č. 62 se v současné
době  nachází  ve fázi  po projednání  návrhu  zadání  a  s ohledem  na fázi  projednávání  Územního  plánu
Jablonec n.N. se pokračování procesu pořizování předmětné změny č. 62 nepředpokládá.

Odůvodnění k jednotlivým bodům:

1) Nesouhlas s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího dolu a v části Zeleného
údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).

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  lesem,  místy  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.  Ve fázi  konceptu
územního plánu bylo napojení na ul. Turnovskou navrženo v místě mezi OC Kaufland a bývalou porodnicí.
Návrh řešení územního plánu trasu západní tangenty nezměnil, pouze v místě napojení na ul. Turnovskou
došlo k úpravě, a to ve smyslu posunu koridoru za objekt bývalé porodnice a objekt Státního oblastního
archivu. Tímto novým řešením se vymístila západní tangenta v daném území ze zastavěného území.

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  –
Zásadami 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 v co největší možné míře negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

V rámci projednávání konceptu územního plánu pořizovatel spolu s určeným zastupitelem věcně shodnou
připomínku vyhodnotil 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
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byly schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu
upraven a nadále projednáván.

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 ovlivnit  kvalitu  bydlení  a hodnotu nemovitostí  v místní  části  Žižkův vrch v menší  míře,  a to 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.

S ohledem  na uvedené  informace  pořizovatel  konstatuje,  že námitce  se v bodě  č.  1  vyhovuje
částečně, a to tak, že trasa tzv. západní tangenty zůstává vymezena v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.  Námitce  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.

2) Nesouhlas  s umístěním  překladiště  odpadů  do prostoru  mezi  viadukty  v Zeleném  údolí
v Jablonci nad Nisou.

K deklarovanému nesouhlasu s umístěním překladiště v Zeleném údolí pořizovatel konstatuje:

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, 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 separována 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  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 spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  námitku  vyhodnotil  a  konstatuje,  že se jí  v bodě  č.  2
(překladiště v Zeleném údolí) nevyhovuje.

K argumentům  uplatněných  v odůvodnění  pod  bodem  č.  2,  které  se týkají  nesouhlasu  s rozšiřováním
rekreačních ploch OS2.2 do těsného sousedství bytových objektů č.p. 4281, 4282, 4283, 4284 pořizovatel
konstatuje:

V rámci  projednání  konceptu  územního  plánu  s dotčenými  orgány  pořizovatel  výsledky  projednání
vyhodnotil, ve spolupráci se zpracovatelem územního plánu a určeným zastupitelem posoudil plochu OS2.2
i ve vztahu ke svému okolí a bylo přistoupeno k jejímu vypuštění. V tomto smyslu byly formulovány pokyny
pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a ty byly schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.
Návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v tomto smyslu upraven.

Pořizovatel konstatuje, že námitce ohledně plochy OS2.2 bylo namitatelům vyhověno.

191) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: L. T.

Podáno dne: 31. 8. 2011

Podepsáno: 283 občanů města Jablonce n.N.

Text námitky

Já,  níže uvedený a podepsaný občan města Jablonce nad Nisou,  uplatňuji  v souladu s §23 stavebního
zákona  č.  183/2006  Sb.,  o územním  plánování  a  stavebním  řádu,  v platném  znění,  tuto  připomínku
ke konceptu územního plánu města Jablonce nad Nisou:

Nesouhlasím  se stávajícím  návrhem  trasy  západní  tangenty  vedené  v blízkosti  domů  Žižkova  vrchu  a
sportovně rekreačním areálem Srnčí důl tak, jak je navrhována v konceptu nového územního plánu města.

Navrhuji zakotvit do závazné části územního plánu etapizaci výstavby obchvatu Jablonce nad Nisou, kdy
západní tangenta, jako jeden z úseků obchvatu, bude až následující etapou po vybudování komunikace I/10
(I/65) v úseku od křižovatky nad nemocnicí směrem na Vrkoslavice. Zároveň navrhuji západní tangentu řešit
v územním plánu pouze jako územní rezervu s tím, že budou ještě posouzeny, prozkoumány a ekonomicky
řádně  vyhodnoceny  další  možné  varianty  napojení  na stávající  komunikaci  I/10  tak,  aby  trasa  západní
tangenty vedla ve větší vzdálenosti od domů a nebyla v přímém kontaktu se sportovně rekreačním areálem
Srnčí důl.

Odůvodnění námitky:

Nejen dle názoru občanů, ale i ze zpracovaných podkladů k územnímu plánu (hluková studie, vyhodnocení
vlivu na ŽP, atd.)  vyplývá, že dojde k podstatnému zhoršení životního prostředí značného počtu obyvatel
města. Jedná se o celou část města nazývanou Žižkův vrch. Západní tangenta, jako taková, nepřinese tolik
očekávané odlehčení  dopravy v centru  města  do té  doby,  než bude vybudována komunikace I/10  (I/65)
v úseku od křižovatky Nad nemocnicí směrem na Vrkoslavice a dále k hranicím města.

Z tohoto důvodu  navrhuji  zakotvit do závazné části územního plánu  etapizaci výstavby obchvatu  Jablonce
nad Nisou, kdy západní tangenta, jako jeden z úseků obchvatu, bude až následující  etapou po vybudování
výše citovaného úseku silnice I/10. A zároveň navrhuji  západní tangentu řešit v územním plánu pouze jako
územní rezervu s tím,  že budou ještě  posouzeny,  prozkoumány a ekonomicky řádně vyhodnoceny  další
možné  varianty  napojení  na stávající  komunikaci  I/10  tak,  aby  trasa  západní  tangenty  vedla  ve větší
vzdálenosti od domů a nebyla v přímém kontaktu se sportovně rekreačním areálem Srnčí důl.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 191 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec  n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Věcně shodná připomínka ke konceptu Územního plánu města Jablonce nad Nisou“ a doložil
ho podpisy 283 občanů Jablonce n.N.
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Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů  a
dospěl  k názoru,  že splňuje  náležitosti  věcně  shodné  připomínky.  Chybný  název  územního  plánu  byl
vyhodnocen jako nepodstatná chyba, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

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.
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.  Ve fázi  konceptu
územního plánu bylo napojení na ul. Turnovskou navrženo v místě mezi OC Kaufland a bývalou porodnicí.
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).

Návrh řešení územního plánu trasu západní tangenty nezměnil, pouze v místě napojení na ul. Turnovskou
došlo k úpravě, a to ve smyslu posunu koridoru za objekt  bývalé porodnice a objekt  Státního oblastního
archivu. Tímto novým řešením se vymístila západní tangenta v daném území ze zastavěného území.

Pořizovatel se ztotožňuje s názorem podatele věcně shodné 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 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.

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.  V případě převedení  západní  tangenty z ploch návrhových
do ploch rezervních by došlo k situaci, že by Územní plán Jablonec nad Nisou nebyl v souladu se Zásadami
územního  rozvoje  Libereckého  kraje,  což  by  nebylo  v souladu  se zákonem  č.  183/2006  o územním
plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon).  S ohledem  na uvedené  skutečnosti  se požadavku
na převedení západní tangenty z ploch návrhových do ploch rezervních nevyhovuje.

Pořizovatel  konstatuje,  že ke stanovení etapizace  výstavby  obchvatu  Jablonce  n.N.  není  důvod.  Ani
Ministerstvo dopravy ČR coby příslušný dotčený orgán nepodmiňuje realizaci západní tangenty přednostní
realizací výhledové přeložky silnice I/14 (I/10) ve směru Jablonec n.N.  Smržovka – Tanvald. 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 R35 a R10. 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. Požadavku namitatelů na zakotvení etapizace
obchvatu Jablonce nad Nisou do územního plánu se nevyhovuje.

V rámci projednávání konceptu územního plánu pořizovatel spolu s určeným zastupitelem věcně shodnou
připomínku vyhodnotil 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. bez
etapizace. Pokyny byly schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl
v jejich rozsahu upraven a nadále projednáván.
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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 ovlivnit  kvalitu bydlení  a hodnotu nemovitostí  v místní  části  Žižkův vrch v menší  míře, a to 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.

S ohledem  na uvedené  informace  pořizovatel  konstatuje,  že námitce  se v bodě  č.  1  vyhovuje
částečně, a to tak, že trasa tzv. západní tangenty zůstává vymezena v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.  Námitce  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.

192) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: Z. F.

Podáno dne: 31. 8. 2011

Podepsáno: 233 občanů města Jablonce n.N.

Předmět  námitky: jedná se o výstavbu nového  úseku ulice  Horní  směrem na Liberec  na pracovní  ploše
vedené pod číslem VK26, přes louky v okolí Pekelských rybníků. (doloženo bylo grafické znázornění)

Text námitky

Nesouhlasíme s takto navrženou podobou napojení ulice Horní na komunikaci Prosečská ve Vratislavicích.

Odůvodnění:

Komunikace vede přes louky a ostatní zeleň lokalitou, která je v tomto místě hojně využívána jako klidová
zóna.  Velká  část  místních  obyvatel  a  také  obyvatel  Vratislavic  ji  využívá  k rekreaci.  Takto  umístěná
komunikace by byla velkým zásahem do místní krajiny. Narušila by klidovou zónu této oblasti.  Tato část
zelené  plochy  je  často  navštěvována  skupinkou  vysoké  zvěře,  která  čítá  okolo  šesti  kusů.  Také
z bezpečnostního hlediska není vhodné do trasy pohybu této zvěře stavět komunikaci. Další věc, která je
neslučitelná s touto oblastí  a s kterou zásadně nesouhlasíme, je navýšení dopravy na komunikaci Horní.
Podle poslední vydané úpravy jde o navýšení z 200 aut denně na 2 – 3 000 aut za den. Toto by znamenalo
značné navýšení hluku v této dosud velmi klidné oblasti. Dále by komunikace znamenala velké zhoršení
kvality  bydlení obyvatel v místě napojení na kruhový objezd na ulici  Prosečská. Při  své šířce, ve které je
navrhována  v konceptu  ÚP,  by  byla  v budoucnu  využívána  jako  nejkratší  a  nejrychlejší  spojnice  mezi
Jabloncem n. N. a Libercem. Pokud ÚP počítá v oblasti Horní Proseče pouze s výstavbou venkovského typu
a komunikace by měla být  pouze obslužná, není  žádný důvod tuto komunikaci přemrštěně rozšiřovat  a
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přeložením stávající Prosečské ulice na ulici druhé třídy směřovat na tuto novou komunikaci další dopravu.
K návrhu  zástavby  Horní  Proseče  je  tato  komunikace  v této  podobě  neadekvátní.  Žádáme  proto,  aby
přestavba Horní ulice splňovala charakter obslužné místní komunikace a byla upravena na trase původní
komunikace. V žádném případě nesouhlasíme s napojením komunikace přes plochu č. VK26 v zóně klidu a
zeleně. Jde o jedinou zelenou plochu, která v této oblasti dle nového návrhu ÚP po jeho schválení zůstane.

Z těchto důvodů trváme na jejím zachování v původní podobě.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 192 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka zástupce veřejnosti ke konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou“ a doložil ho
podpisy 233 občanů Jablonce n.N.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů  a
dospěl k názoru, že splňuje náležitosti věcně shodné připomínky.

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), která sousedí se správním územím statutárního města Liberec – městská část Vratislavice. V tomto
území  se nachází  historicky  stabilizovaná síť  obslužných  komunikací,  která  má  nedostatečné  šířkové  a
směrové parametry, neřeší pěší přístupy a má malou kapacitu (ul. Pekelská, ul. 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  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 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 věcně shodnou připomínku spolu s dalšími námitkami a připomínkami veřejnosti, které požadovaly
vypuštění  zastavitelné plochy VK.26 a vyhověl podatelům s tím, že k obsluze území bude využito stávající
komunikace  –  ul.  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  (Valbek  12/2011)  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. K požadavku, aby ulice Horní měla parametry obslužné komunikace pořizovatel
konstatuje, že v návrhu územního plánu je ulice Horní do obslužných komunikací zařazena.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  požadavky  zástupce  veřejnosti  a  konstatuje,
že se věcně shodné připomínce vyhovuje s tím, že k obsluze území bude využito stávající komunikace – ul.
Horní  s vazbou na stávající  trasu  silnice  I/14  Liberec  –  Jablonec  přes  Vratislavice  s následnou úpravou
do odpovídajících parametrů, včetně nutné úpravy napojovací křižovatky
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193) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: V. B.

Podáno dne: 15. 8. 2011

Podepsáno: 280 občanů města Jablonce n.N.

Text námitky

My, níže uvedení a podepsaní občané města Jablonec nad Nisou, uplatňujeme v souladu s § 23 odst 2 a 39
zákona  č.  183/2006  Sb.,  zákon  o územním  plánování  a  stavebním  řádu  (dále  jen  „stavební  zákon“)
připomínku k návrhu územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Připomínka se týká zamýšlené novostavby jihovýchodního obchvatu města silnice I/10 MÚK Rádelský Mlýn
Tanvald.

Nesouhlasíme s návrhem vést část silnice v úseku Jablonec nad Nisou, křižovatka Turnovská po zahloubení
do tunelu k Vrkoslavickým rybníkům povrchově.

Odůvodnění:

Realizace této stavby by měla negativní dopad na kvalitu života v lokalitě Malých Vrkoslavic. Hladiny hluku a
prašnosti by výrazně stouply, ceny dotčených pozemků a nemovitostí by výrazně poklesly a je nesporné,
že stavba by měla negativní vliv na faunu a flóru

Na druhou  stranu  chápeme  potřeby  města  odklonit  dopravu  z centra  a  vybudovat  potřebný  obchvat.
Nechceme proto prosazovat žádná radikální řešení typu zrušení vedení obchvatu touto lokalitou Navrhujeme
řešení, které by mělo uspokojit obě strany.

Podle  našeho  návrhu  by  byl  jihovýchodní  obchvat  již  od křižovatky  Turnovská  až po vyústění  tunelu
u Vrkoslavických  rybníků  veden  podpovrchově.  V oblasti  od křižovatky  Turnovská  až po zahloubení
do tunelu  k Vrkoslavickým rybníkům požadujeme vést  zmíněnou komunikaci  v tunelovém celoplášťovém
tubusu,  který  by  komunikaci  zcela  zakryl.  Následně  by  byl  tubus  zasypán  (např.  vytěženou  zeminou
z uvažovaného tunelu), čímž by vznikla umělá vlna v terénu, která by působila přirozeně.

Realizace stavby dle našeho návrhu by přinesla následující výhody :
▪ odhadovaných  150.000  m3 zeminy  vytěžené  při  ražbě  tunelu  k Vrkoslavickým  rybníkům  by

nemuselo být odváženo a deponováno, ale bylo by využito v místě na zavážku tubusu;
▪ odpadla by potřeba budovat protihlukové bariéry v dotčené oblasti;
▪ došlo by ke snížení nákladů na zimní údržbu této části vozovky;
▪ vliv stavby na životní prostředí by byl podstatně nižší, než Vámi uvažovaná“ otevřená” varianta;
▪ vzniklá plocha by mohla být zatravněna a využita případně jako sportoviště, například inlineová

dráha,  v zimním  období  využitelná  jako  dráha  pro  běžecké  lyžování  Došlo  by  k přirozenému
propojení lyžařského areálu Dobrá Voda – foťbalový stadion Střelnice, přesně dle návrhu územního
plánu : Sportovně rekreační plochy rozvíjet ve vazbách na již stabilizované areály;

Vámi navrhované řešení by okolí Malých Vrkoslavic výrazně ublížilo, námi navrhované řešení by pro občany
dotčených oblastí mohlo být i zvýhodněním, přínosem.

Ocenili  bychom proto,  kdyby naše připomínka k návrhu územního plánu byla  vzata  v úvahu a  v novém
územním plánu by byla zmiňovaná část komunikace vedena již jako podpovrchová.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 193 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec  n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Věcně shodná připomínka k návrhu územního plánu města Jablonce nad Nisou“ a doložil ho
podpisy 280 občanů Jablonce n.N.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů a
dospěl  k názoru,  že splňuje  náležitosti  věcně  shodné  připomínky.  Chybný  název  územního  plánu  byl
vyhodnocen jako nepodstatná chyba, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel prověřil  koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že jako součást trasy jižního obchvatu
města – silnice I. třídy a I/14 je vymezena zastavitelná plocha kategorie DS – plochy dopravní infrastruktury
silniční.

K dané problematice pořizovatel nejprve konstatuje, že 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.
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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,
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.

Dále pořizovatel uvádí, že územní plán navrhuje koridor a teprve v další projektové přípravě bude podrobně
řešena  konkrétní  trasa  komunikace.  Trasa  koridoru  byla  zvolena  mimo  jiné  s ohledem  na stávající
konfiguraci  terénu.  V návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro  společné jednání  došlo k částečnému posunu
koridoru „Jižní tangenty“ jižním směrem (o cca 50 m), a to s ohledem na nové vymezení koridoru Západní
tangenty  za objektem  bývalé  porodnice  v ul.  Turnovské  a  objektem  Státního  oblastního  archivu.  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.

Podatel nezpochybňuje trasu jižního obchvatu. Nesouhlas se týká návrhu vést část silnice v úseku Jablonec
nad Nisou, křižovatka Turnovská po zahloubení do tunelu k Vrkoslavickým rybníkům povrchově a požaduje
vést zmíněnou komunikaci v tunelovém celoplášťovém tubusu, který by komunikaci  zcela zakryl.  K tomu
pořizovatel  uvádí,  že územní  plán  vymezuje  koridor,  ve kterém  bude  následnými  podrobnějšími
dokumentacemi upřesněna poloha a technické řešení silnice, které není v tuto chvíli známo. Koridor silnice
I/10,  tak  jak  je  vymezen  v konceptu  ÚP  a  následně  i v návrhu  ÚP,  umožňuje  jak  povrchové,  tak
podpovrchové  řešení  silnice  (např.  navrhovaný  přesypaný  tunel).  Územní  plán  striktně  vymezuje
podpovrchové úseky trasy pouze v místech, kde je to nezbytné. Samozřejmě, že i v tomto případě se jedná
o finanční náročnost, která zásadně ovlivňuje realizovatelnost silnice a časový horizont, ve kterém k tomu
může  dojít.  Z těchto  důvodů  ÚP navrhuje  řešení  maximálně  hospodárné.  Pevné  zakotvení  navrženého
přesypaného tunelu v ÚP by silnici zcela zřejmě prodražilo, nicméně navržené řešení není územním plánem
vyloučeno.

Dále  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. Pokud by negativní dopady
překračovaly únosnou míru a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci, stavba by nemohla
být povolena.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,
nicméně upozorňuje, že navrhované podpovrchové řešení není územním plánem vyloučeno.
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194) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: J. M.

Podáno dne: 18. 7. 2011

Podepsáno: 261 občanů města Jablonce n.N.

Text námitky

My níže podepsaní občané města Jablonce nad Nisou, uplatňujeme v souladu s § 23 a § 39 zákona číslo
183/2006 Sb, zákon o územním plánování a stavebním úřadu (dále jen „stavební zákon") tyto připomínky
k návrhu zadání 59. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou.
1. Zmrazení plánů na vybudování ČOV na p.č. 106 a 309/3 – Zamítnutí změny funkčního využití p.č.

106 a 309/3 z kategorie OV – občanská vybavenost, polyfunkční a nezastavitelné plochy v kategorii
UL na navrhované plochy v kategorii V – odpadní vody, zásobování vodou jak uvedeno v návrhu
zadání 59.změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

2. Představitelé  města  společně  s představiteli  Severočeská  vodárenská  a.s.  od počátku  záměru
rekonstrukce  kanalizačního  řádu  a  vybudování  Čistírny  odpadních  vod  v katastrálním  území
Kokonín v obci Jablonec nad Nisou prosazují jeden a tentýž záměr zpracovaný ještě před diskusí
s veřejností  a  to  s umístěním  na p.č.  106  a  309/3.  Připomínky  a  návrhy  veřejnosti  nejsou  již
od počátku důležité  a  zastupitelé pracuji  tak,  aby občané zmlkli  a  všímali  si  jiných věcí.  Podle
současného  starosty  pana  Beitla  jsou  všechny  zákonné  normy  dodrženy  a  výstavbě  čistírny
odpadních vod na předmětném pozemku nic nebrání.

3. Představitelé města a představitelé Severočeská vodárenská a.s. od počátku záměru rekonstrukce
kanalizačního  řádu  a  vybudování  Čistírny  odpadních  vod  v katastrálním  území  Kokonín  v obci
Jablonec nad Nisou mají problém se střetem zájmů. Představitelé města, reprezentovaní například
panem Mgr. Tulpou (člen dozorčí rady Severočeská vodárenská a.s. a zároveň starosta – současný
místostarosta města Jablonec nad Nisou) ovládají společnost Severočeská vodárenská a.s.  tím,
že zastávají  důležité  funkce  ve statutárních  orgánech  této  společnosti  a  nejsou  s ohledem
na majetko právní vztahy těchto subjektů (města Jablonce nad Nisou a Severočeská vodárenská
a.s.) schopni postupovat objektivně a hájit zájmy občanů dotčeného katastrálního území Kokonín
stran  diskutovaného  záměru  umístit  Čistírnu  odpadních  vod  na p.č.  106  a  309/3.  Jak  vyplývá
z veřejně  dostupných  zdrojů  město  Jablonec  nad  Nisou  je  spolu zřizovatelem  společnosti
Severočeská  vodárenská a.s,  viz  internetové stránky  společnosti.  Podle  slov  pana  ing.  Votavy
(ředitel rozvoje a člen dozorčí rady) na závěr diskuse s veřejností, kde nastínil extrémně špatnou
hospodářskou  situaci  Severočeská  vodárenská  a.s.  je  spuštění  projektu  jak  naplánováno  bez
veřejnosti otázkou přežití této a.s.

4. Nebyly řádně prozkoumány, zváženy, objektivně kalkulovány a transparentně představeny možné
varianty, na které bylo opakovaně poukazováno občany na setkání občanů Kokonína a Vrkoslavic
s představiteli města. Jak uvedeno v bodě B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY 59 1.Textová část bod f. ...
nebyly  zpracovány průzkumy a rozbory.  Nedošlo  k variantním návrhům.  Naposledy předvedené
cvičení  zpracoval  (bez předložených záznamů o výpočtech, měřeních a předložených cenových
návrhů) zručný operátor grafického softwaru za 2 hodiny práce.
Ještě  před  tímto  cvičením  se zástupci  Severočeská  vodárenská  a.s.  následovalo  již  známé
předvedení  "bezchybné"  technologie  s“  jediným možným11 umístěním na p.č.  106  a  309/3  bez
ohledu  na jasně  odmítavé  stanovisko  občanů  ze setkání  před  dvěma  lety.  Na základě  všech
zjištěných  skutečností  se tedy  dá  objektivně  prohlásit,  že záměr  Pořizovatele  je  motivován
veřejnosti  skrytými  pohnutkami,  které  nemají  se zájmy  veřejnosti  nic  společného.  S ohledem
na vysokou finanční  angažovanost  projektu (cca.  CZK 100.000.000) neochota posunout  čistírnu
odpadních vod o cca 1 km do míst, kde to nikomu nebude vadit, přinejmenším zaráží!

5. Nebyly zcela zohledněny připomínky občanů Kokonína a přilehlé obce Rychnov u Jablonce nad Nisou
uvedené v Memorandu ze dne 9. 3. 2011 s podpisy 129 záměrem dotčených občanů viz. níže v bodech:

▪ Zápach, obvyklý jev provázející tyto stavby
▪ Hluk, obvyklý jev provázející tyto stavby
▪ Kontaminace okolních pozemků exkrementy v případě závady samotné technologie nebo v případě

obvyklé jarní povodně při tání sněhu
▪ Negativní vliv na cenu pozemků pro výstavbu rodinných domů v dotčené městské části
▪ Negativní vliv na cenu nemovitostí v dotčené městské části
▪ Nelogický postup orgánů města a sousední obce ve věci odkanalizování pouze části obce Kokonín

a neodkanalizování přilehlé části obce Rychnov u Jablonce nad Nisou
▪ Ignorantní přistup samosprávy k řešení problému – jako občané jsme se před dvěma lety jasně

postavili proti realizaci samostatné mechanicko biologické čistírny odpadních vod v městské části
Kokonín s tím, že bude vypracováno variantní a také mnohem levnější řešení odkanalizování obce
do stávajícího kanalizačního řádu obce Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou kde se nachází
existující čistírna odpadních vod s dostatečnou kapacitou.
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6. Strohé  sdělení,  které  má  být  reakcí  na připomínky  občanů  Kokonína  uvedené  ve změně  59
Územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  v následujícím  zněni:  „Pořizovatel  ve spolupráci
s určeným zastupitelem –  p.  Vobořilem vyhodnotil  obdržené připomínky  a  zohlednil  je  v návrhu
změny  59  –  grafická  část  (zakreslení  ochranného  pásma  čističky  odpadních  vod  a  hranice
záplavového území Q100) přesně vystihuje střet zájmů popsaný v bodě 3.

7. Záměr  umístit  ČOV  v místech  zahušťující  se zástavby  rodinných  domů,  kde  neexistuje  žádná
občanská vybavenost je ze strany odboru Územního a hospodářského rozvoje města Jablonce nad
Nisou, který je v gesci pana místo starosty Vobořila nádhernou demonstrací úžasných schopností
našich volených zástupců pro ohleduplnou práci při rozvoji našeho města ve spolupráci s lidmi, kteří
tady žijí. A ZA TO ŤA UZNÁVÁME! Za CZK 100.000.000 nedojde k odkanalizování celé obce včetně
přilehlé  části  obce  Rychnova  u Jablonce  n/N!  Je  vidět,  že páni  radní  a  páni  (ti  samí)
ze Severočeské vodárenské a.s. nehospodaří s penězi, které vydělali.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 194 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Věcně shodná připomínka k návrhu územního plánu města Jablonce nad Nisou“ a doložil ho
podpisy 261 občanů Jablonce n.N. V dalším textu věcně shodné připomínky je uvedeno, že se připomínky
týkají návrhu zadání 59. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů  a
dospěl  k názoru,  že splňuje  náležitosti  věcně  shodné  připomínky,  nicméně  fakta  uvedená  v textu  jsou
směřována ke změně č.  59  Územního plánu města  Jablonce nad Nisou,  která  již  procesem pořizování
v souladu se stavebním zákonem prošla a byla vydána dne 22. 9. 2011.

Pořizovatel dodává,  že totožnou věcně shodnou připomínkou se zabývalo Zastupitelstvo města Jablonce
n.N. v rámci pořizování změny č. 59 Územního plánu města Jablonce nad Nisou a rozhodlo o ní usnesením
č. ZM/160/2011, a to ve smyslu nevyhovuje se. Uvedená změna č. 59 Územního plánu města Jablonce n.N.
byla po svém vydání posuzována Krajským úřadem LK v rámci žádosti o přezkum a bylo o ní rozhodováno
i Krajským soudem v Liberci.  Žádným z uvedených rozhodnutím nebyla platnost  změny  č.  59  Územního
plánu města Jablonce n.N. zpochybněna.

Odůvodnění k jednotlivým bodům věcně shodné připomínky:

K bodu č. 1 pořizovatel konstatuje:

Veřejným zájmem je jednoznačně vylepšit nevyhovující současný stav vypouštění odpadních vod z oblasti
Kokonína do vodoteče Mohelka a současně umožnit další rozvoj zájmového území, který navrhuje nový ÚP
Jablonec nad Nisou.

Výhodou zvolené lokality pro ČOV je její poloha v dotyku s vodotečí Mohelka. Umístění ČOV v této lokalitě
zajišťuje  optimální  délku  gravitační  kanalizace  s ohledem  na hustotu  zástavby  a  vynaložené  investiční
náklady. Pozemek je dobře přístupný ze stávající komunikace, je zde dostatek místa pro kompletní realizaci
ČOV a  jsou  zde  dostupné sítě  technické  infrastruktury.  Pozemek  je  v majetku  SVS a.s.  Již  v minulosti
se v tomto území plánovala čerpací stanice pro jiný systém odkanalizování městské části Kokonín. Pozemek
je  značně  zvodnělý,  v současné  době  je  na jeho  ploše  umístěn  větší  počet  funkčních  i disfunkčních
kanalizačních výustí.

K bodu č. 2 pořizovatel konstatuje:

Problematika odkanalizování Kokonína byla v minulosti již několikrát s občany této lokality projednávána.

Již v roce 2009 proběhlo veřejné projednání záměru na umístění ČOV v dané lokalitě. Vzhledem k odporu
veřejnosti se v následujícím období prověřovaly další varianty řešení (viz. bod č. 4 odůvodnění).

Po vyhodnocení všech získaných poznatků se investor rozhodl svůj záměr realizovat v původní lokalitě v k.ú.
Kokonín a požádal město o součinnost.

V rámci projednávání návrhu 59. změny Územního plánu města Jablonce n.N. proběhlo veřejné projednání
návrhu zadání, který občané připomínkovali a jejich připomínky byly následně vyhodnocovány. Nad rámec
projednávání změny č. 59 územního plánu proběhla dne 4. května 2011 v kulturním domě Kokonín beseda
s veřejností a zástupci SVS a.s. a SČVaK. Další veřejné projednávání proběhlo v rámci oficiálního veřejného
projednání změny č. 59 územního plánu, a to 5. září. 2011.

K bodu č. 3 pořizovatel konstatuje:

Tento bod námitky jde nad rámec projednávané územně plánovací dokumentace.

Míru objektivnosti zástupců města při rozhodování o vytváření podmínek pro realizaci ČOV v Kokoníně nelze
hodnotit.
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K bodu č. 4 pořizovatel konstatuje:

V průběhu minulých let bylo prověřováno několik různých variant odkanalizování Kokonína, a to:

▪ formou přivaděče na ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou
zvažovány byly 4 varianty:
▪ propojení městské části Kokonín a města Rychnov gravitační kanalizací v komunikaci III.

třídy,  dostavba  kanalizace  Kokonín,  rekonstrukce  ČOV  Rychnov,  rekonstrukce  hl.
kanalizační stoky v Rychnově

▪ propojení městské části Kokonín a města Rychnov kanalizačním výtlakem v komunikaci III.
třídy,  dostavba  kanalizace  Kokonín,  rekonstrukce  ČOV  Rychnov,  rekonstrukce  hl.
kanalizační stoky v Rychnově

▪ propojení městské části Kokonín a města Rychnov gravitační kanalizací mimo komunikaci
III.  třídy,  dostavba  kanalizace  Kokonín,  rekonstrukce  ČOV  Rychnov,  rekonstrukce  hl.
kanalizační stoky v Rychnově

▪ propojení  městské  části  Kokonín  a  města  Rychnov  kanalizačním  výtlakem
mimo komunikaci  III.  třídy,  dostavba  kanalizace  Kokonín,  rekonstrukce  ČOV  Rychnov,
rekonstrukce hl. kanalizační stoky v Rychnově

Toto řešení bylo posouzeno Ministerstvem zemědělství jako nepřiměřeně finančně nákladné.

▪ formou lokální ČOV ve dvou variantách:
▪ Var. č. 1 Umístění ČOV na     pozemku p.č. 2715 v     k.ú. Rychnov u     Jablonce nad Nisou:  

Jedná se o soukromý pozemek umístěný za vodotečí Mohelka vpravo od silnice spojující
obce Kokonín a Rychnov u Jablonce n.N.
Pozemek je značně podmáčený vlivem blízké vodoteče a vyžadoval by poměrně nákladné
opatření pro provedení zpevněných ploch atd. Více než polovina pozemku je ohrožována
záplavou  Q100.  ČOV  by  vzhledem  k odtoku  a  přepadu  z ČOV  musela  být  umístěna
v násypu  s čerpací  stanicí,  zároveň  by  musel  být  k ČOV  proveden  nový  příjezd
s přemostěním vodoteče,  rovněž  nátok  na ČOV by  musel  být  veden  v chráničce  jako
„nadzemní“ nad korytem vodoteče – problematika projednání s vlastníkem (Povodí Labe)
nebyla řešena, ale zřejmě by nebyla jednoduchá. V ochranném pásmu ČOV se nachází
stavba  pro  rodinnou  rekreaci  (p.p.č.  2713,  p.  S.,  Praha).  Tato  varianta  je  z hlediska
finančních  nákladů  vzhledem  k náročnosti  provádění  na daném  stavebním  pozemku
v současnosti ekonomicky nepřijatelná.
Závěr:
Kdyby se v ochranném pásmu ČOV nenacházela stavba pro rodinnou rekreaci, bylo by
teoreticky možné ČOV na tento pozemek umístit, ale rozhodně se nebude jednat o levnou
variantu,  nehledě  k problematice  projednání  s Povodím  Labe  a  vlastníkem  pozemku.
Oproti řešení umístění ČOV v k.ú. Kokonín je zde navíc přemostění a čerpací stanice.

▪ Var. č. 2 Umístění ČOV na     pozemku 931/1 v     k.ú. Pulečný  
Jedná  se o pozemek  vlevo  od silnice  Kokonín  –  Rychnov  u Jablonce  n.N.  těsně
za koncem  k.ú.  Kokonín.  Pozemek  je  v katastru  nemovitostí  veden  jako  „LESNÍ
POZEMEK“ ve vlastnictví ČR (Lesy ČR).
Závěr:
Jedná se o pozemek svažitý se souvislým vzrostlým lesním porostem, pro stavbu ČOV
nevyhovující.
Snahou investora bylo najít takové řešení odkanalizování Kokonína, které bude optimální a
ekonomicky  dostupné.  S ohledem  na tuto  skutečnost  byla  zvolena  varianta  umístění
lokální ČOV na pozemcích p.č. 106 a 309/3 k.ú. Kokonín.
V tomto smyslu bylo zahájeno pořizování 59. změny územního plánu, která měla za úkol
vytvořit předpoklad pro realizaci ČOV v této konkrétní lokalitě, nikoliv hledat další varianty
řešení.  Podkladem  pro  změnu  územního  plánu  byla  dokumentace  k územnímu  řízení
„Jablonec  nad  Nisou,  Kokonín  –  odstranění  kanalizačních  výustí  –  ČOV“.  S ohledem
na rozsah  změny  územního  plánu  nebyly  průzkumy  a  rozbory  zpracovány,  vycházelo
se ze zpracovaných  územně  analytických  podkladů.  Nově  pořizovaný  Územní  plán
Jablonce n.N. uvedené řešení respektuje.

K bodu č. 5 pořizovatel konstatuje:

Pořizovatel  se ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  a  zástupci  útvaru  projekce  SČVaK  se všemi
připomínkami  uplatněnými  veřejností  zabýval  v rámci  projednávání  návrhu  zadání  59.  změny  územního
plánu podrobně. V rámci memoranda uplatněného veřejností dne 9. 3. 2011 došel k následujícím závěrům:

Zápach, obvyklý jev provázející tyto stavby:

V rámci  přípravy  realizace  ČOV  je  navrhováno  ochranné  pásmo  ČOV,  které  je  ve vzdálenosti  50 m
od objektu vlastní  ČOV.  Na hranici  tohoto  pásma nebude zápach patrný.  V rámci  zpracování  projektové
dokumentace ČOV bylo zadáno zpracování expertního posudku dle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
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a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) u firmy Envikon, s.r.o., jehož součástí je
také rozptylová studie zpracovaná firmou EkoMod s následujícím závěrem:

„Byl hodnocen rozptyl amoniaku z areálu ČOV a jeho výsledné koncentrace v obytných místech s hodnotou
čichového prahu této látky. Předpokládané krátkodobé koncentrace amoniaku v místech nejbližších obytných
domů dosáhnou hodnot výrazně nižších než je nejnižší uváděná hodnota čichového prahu této látky a emise
amoniaku z ČOV tak nezpůsobí překročení přípustné míry obtěžování zápachem“.

Na ČOV budou použity takové technologie, které minimalizují zápach. ČOV je navržena s aerobní stabilizací
kalu a celá zakrytá v nadzemním objektu.

Hluk, obvyklý jev provázející tyto stavby

V rámci  přípravy  realizace  ČOV  je  navrhováno  ochranné  pásmo  ČOV,  které  je  ve vzdálenosti  50 m
od objektu ČOV. Pásmo je zakresleno ve výkresu   „Katastrální situace“.  Na hranici  tohoto pásma nebude
hluk patrný, respektive bude v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Zvýšený hluk bude pouze po dobu
realizace stavby. Stavební práce budou prováděny v denní době a bude minimalizována hlučnost stavebních
strojů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením
vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Kdyby přesto bylo
měřením při  stavbě  zjištěno  překročení  povolené  hranice  hlučnosti,  zajistí  zhotovitel  ochranná  opatření
(protihlukové izolace apod.).

Zdrojem hluku po provedené výstavbě bude vlastní  technologie čistírny,  ovšem vzhledem ke vzdálenosti
od obytné zástavby a zakrytí vlastní ČOV bude zanedbatelný. Strojní zařízení ČOV je navrženo tak, aby
u nejblíže trvale obývané nemovitosti  nebyla překročena úroveň hluku,  tj.  50 dB ve dne a 40 dB v noci.
Největším  zdrojem  hluku  jsou  dmychadla,  která  jsou  navržena  s protihlukovými  kryty  a  umístěna
v zastřešeném objektu hrubého předčištění.

Kontaminace okolních pozemků exkrementy v případě závady samotné technologie nebo v případě
obvyklé jarní povodně při tání sněhu

V případě  závady  na technologii  ČOV  nebude  docházet  ke kontaminaci  okolních  pozemků  exkrementy.
K tomu naopak dochází nyní, protože splašky nejsou svedeny na ČOV a jsou rovnou vypouštěny bez čištění
do recipientu  Mohelka.  Po výstavbě  ČOV  budou  odpadní  vody  při  případné  závadě  na technologii
předčištěny na hrubém předčištění (česle a lapák písku),  takže nehrozí únik shrabků včetně exkrementů
na okolní pozemky. Hrubé předčištění je navrhováno v jednolinkovém provedení, přičemž automatické strojní
česle pro zachycení shrabků budou mít obtok s ručním stíráním. Tím je zaručeno, že alespoň minimální
předčištění  odpadních  vod  bude  vždy  provedeno.  Zbytek  technologie  je  navrhován  ve dvoulinkovém
provedení.

ČOV je výškově osazena nad úroveň Q100 na hutněném opevněném násypu, tudíž nemůže být ovlivněna
povodněmi.

Negativní vlivy na cenu pozemků pro výstavbu RD v dotčené městské části

Nelze  objektivně  posoudit  vliv  na ceny  pozemků.  Cena  by  mohla  být  ovlivněna  pouze  u pozemků
v ochranném pásmu ČOV, protože v tomto pásmu nelze stavět objekty pro trvalé bydlení. Jinak však lze
pozemky nadále využívat stávajícím způsobem včetně využití pro zemědělské účely. Mimo ochranné pásmo
ČOV není důvod pro ovlivnění ceny pozemku a jestli,  tak ne negativně, ale pozitivně, protože RD bude
možné napojit na navrhovanou ČOV a nebude nutné řešit individuální způsob čištění a likvidaci odpadních
vod z těchto RD.

Nelogický návrh odkanalizování pouze části obce – RD pod ČOV zůstanou bez přečistění

Z hlediska umístnění ČOV vůči RD pod ČOV není toto řešení zcela ideální, ale umístění ČOV je mimo jiné
dáno současným stavem dostupných a ekonomicky vynaložených finančních prostředků, kterými disponuje
investor Severočeská vodárenská společnost a.s.

Realizací tohoto díla, by mělo dojít k cca 90% nalepšení nevyhovujícího stavu odkanalizování v k.ú. Kokonín
s tím, že by mohlo dojít  ještě o cca 5 ti % vylepšení stavu napojením objektů pod ČOV formou zapojení
čerpací  stanice  do systému.  Navržené  umístění  ČOV představuje  optimální  délku  gravitační  kanalizace
s ohledem na hustotu zástavby a vynaložené investiční náklady.

K bodu č. 6 pořizovatel konstatuje:

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem jednotlivé připomínky občanů uplatněné v rámci návrhu
zadání 59. změny územního plánu pečlivě prověřil a vyhodnotil – viz bod č. 5 odůvodnění.

Strohé  konstatování  faktů  („Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  p.  Vobořilem  vyhodnotil
obdržené připomínky a zohlednil je v návrhu změny 59 – grafická část (zakreslení ochranného pásma ČOV
a hranice záplavového území Q100)“, je stručným závěrem vyhodnocení připomínek a vztahuje se pouze
k problematice, která se bezprostředně týká požadavku na obsah podrobné dokumentace návrhu  59. změny
Územního plánu města Jablonce nad Nisou.
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K bodu č. 7 pořizovatel konstatuje:

 Na rozdíl od Územního plánu města Jablonce nad Nisou (1998) připouští nový Územní plán Jablonec n.N.
řešení  občanské  vybavenosti  v městské  části  Kokonín  v daleko  širším  měřítku.  V případě  investičního
záměru  bude  realizace  občanské  vybavenosti  (po splnění  všech  náležitostí  vyplývajících  ze stavebního
zákona) možná v daleko větší míře než v současné době.

Pořizovatel konstatuje, že nový Územní plán Jablonec nad Nisou vybudování ČOV v Kokoníně respektuje
tak, jak je navrženo v platném Územním plánu města Jablonce nad Nisou. V rámci projednávání návrhu
územního  plánu  došlo  k nové  skutečnosti,  a  to  ve smyslu  vymezení  rezervy  UR 10  (koridor  technické
infrastruktury  –  kanalizační  řad  Kokonín  Rychnov  u Jablonce  n.N.),  která  umožní  prověřit  i jiný  způsob
odkanalizování, a to ve smyslu odkanalizování Kokonína na ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou a případně
změnit  tuto  rezervu  na návrh.  Tato  skutečnost  by  si  vyžádala  změnu  Územních  plánů  Jablonec  n.N.,
Rychnov u Jablonce n.N. a Pulečný. O změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje
(PRVKÚK) se v současné době jedná.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí nevyhovuje,
nicméně  v rámci  nově  vymezené  rezervy  UR 10  jsou  v územním plánu  vytvořeny  podmínky  pro
prověření i jiného způsobu odkanalizování Kokonína.

195) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: P.

Podáno dne: 2. 9. 2011

Podepsáno: 220 občanů města Jablonce n.N.

Název: Severní tangenta

Text námitky

My níže uvedení a podepsaní občané města Jablonec nad Nisou, uplatňujeme v souladu s § 23 a §48 zák.
č. 183/2006 Sb,. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“ tuto připomínku
ke konceptu Územního plánu města Jablonec nad Nisou:

Nesouhlasíme  a  odmítáme  zpracovatelem  navržené  úrovňové  řešení  křížení  severní  tangenty  a  ulice
Palackého.

Odůvodnění:

Chceme dosáhnout toho, aby Palackého třída z centra města do Mšena byla příjemným bulvárem se zelení
jako v minulosti.

Požadujeme  přednostní  řešení  severní  tangenty  ve variantě  vydiskutované  s veřejností,  projednané  a
schválené Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou 23.10.2008 pod platným usnesením č.412/2008 –
křížení  severní  tangenty  s ulicí  Palackého  ve variantě  „dlouhý  tunel“  –  dle  studií  zpracovaných  firmou
VALBEK v roce 2008 a Ateliérem 4 v roce 2009.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 195 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec  n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka ke konceptu Územního plánu města Jablonce nad Nisou“ a doložil ho podpisy 220
občanů Jablonce n.N.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů a
dospěl  k názoru,  že splňuje  náležitosti  věcně  shodné  připomínky.  Chybný  název  územního  plánu  byl
vyhodnocen jako nepodstatná chyba 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 navrhovaného dopravního řešení – vybudování delšího
tunelu pod Vrchlickými sady.

Pořizovatel k dané problematice 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
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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 konkrétní 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
Atelieru 4 (10/2009), kdy bylo rozhodnuto vést "Severní tangentu" ve variantě "dlouhý tunel" (mimoúrovňové
křížení  s Palackého  ul.).  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 územního plánu prověřit  dopravní koridor Vrchlického sady vč.
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. Jedná se o veřejně prospěšnou
stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Pořizovatel  konstatuje,  že se věcně  shodné  připomínce  vyhovuje  v tom  smyslu,  že v rámci
dopravního koridoru se bude v dalších stupních projektové přípravy hledat vhodné dopravní řešení,
přičemž jednou z možných variant je i tzv. „dlouhý tunel“.

196) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: P. K.

Podáno dne: 1. 9. 2011

Podepsáno: 309 občanů města Jablonce n.N.

Název : Integrovaný terminál

Text námitky

POŽADUJI  ZACHOVAT  INTEGROVANÝ  TERMINÁL VEŘEJNÉ  DOPRAVY  (přestupní  místo  hromadné
dopravy a linkových autobusů) NA SOUČASNÉM AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ A NEPŘESOUVAT HO DÁLE
OD CENTRA.

Odůvodnění :

Zajistit  kvalitní  spojení  do centra je  jednou ze základních služeb,  které by  měla  veřejná doprava zajistit.
Odsun  k vlakovému  nádraží  by  vedl  také  k promrhání  financí  vložených  do rekonstrukce  terminálu  a
prodražení provozu MHD prodloužením jejích linek. Proto chceme terminál na současném místě rozvíjet a
dále zlepšit jeho propojení s vlakovou zastávkou Jablonec n. N. – centrum a náměstími lávkou.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 196 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka ke konceptu Územního plánu města Jablonce nad Nisou“ a doložil ho podpisy 309
občanů Jablonce n.N.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů  a
dospěl  k názoru,  že splňuje  náležitosti  věcně  shodné  připomínky.  Chybný  název  územního  plánu  byl
vyhodnocen jako nepodstatná chyba a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

V konceptu  ÚP  byla  prověřena  možnost  umístění  přestupního  uzlu  se soustředěním  koncových  stanic
základních složek – autobusové, tramvajové a železniční dopravy v jednom místě pro umožnění přímého
přestupu  hrana/hrana.  Koncept  ÚP Jablonec  nad  Nisou  především  sledoval  umístění  přestupního  uzlu
veřejné  osobní  dopravy  (VOD)  v přednádražním prostoru  Hlavního  nádraží.  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 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 vedle  stávajícího  autobusového nádraží  v prostoru  mezi  ulicemi  5.  května,
Lipanská a Kamenná v uživatelsky výhodné poloze, která nabídne maximální integraci všech typů doprav,
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).

Využití daného území bude prověřeno územní studií US4 – širší centrum. Propojení terminálu s železniční
zastávkou Jablonec n.N.  – centrum prostřednictvím lávky bude předmětem další  podrobnější  projektové
přípravy.
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Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  věcně  shodnou  připomínku  a  konstatuje,
že se požadavku na řešení terminálu veřejné dopravy v místě stávajícího autobusového nádraží vyhovuje
částečně, a to ve smyslu vymezení přestupního terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi 5.
května, Lipanská a Kamenná, což je v bezprostřední blízkosti stávajícího autobusového nádraží.

197) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: J. Ch.

Podáno dne: 1. 9. 2011

Podepsáno: 341 občanů města Jablonce n.N.

Název: Zastavování krajiny

Text námitky

Nesouhlasíme s     tím, aby územní plán:  
1) Plýtval penězi daňových poplatníků i cennou volnou krajinou v okolí města kvůli nucené rozvolněné

zástavbě na "zelené louce" závislé výhradně na automobilové dopravě.
2) Vedl  ke ztrátě  kontroly  města  nad  pořadím  zastavování  svého  území  a  tím  pravděpodobně

k pokračování vylidňování centra.
3) Nutit majitele nově zastavitelných ploch i současně zastavěného území stavět domy, které budou

buď plýtvat energií, nebo budou zbytečně drahé.

Odůvodnění:

ad 1) Koncept nového územního plánu podporuje vznik závažných problémů satelitní výstavby,
se kterými již dlouhodobě bojují americká, evropská, ale i česká města. Přehlíží tak urbanistické a
sociologické studie, které na tyto problémy upozorňují.

Volná krajina v podhůří Jizerských hor je jednou z nejvýznamnějších hodnot města. Veřejně přístupné louky
a hřebeny, kam je možné jít a odkud je možné vidět město. Promění li se tato místa v zastavitelné území,
znamená to, že o tuto kvalitu přijdeme.

Jaké kvality na místo volné krajiny přináší městu suburbánní zástavba? Zejména nárůst výdajů městského
rozpočtu a více aut na silnicích.

Nové zastavitelné plochy územní plán většinou navrhuje jako SP1 – tedy plochy, kde musí být pozemky větší
než 1500 m2 (i kdyby o tak velké zahrady lidé nestáli). Tak velké pozemky znamenaly obytnou hustotu 18
až 24 obyvatel na hektar a velmi dlouhé úseky silnice na jeden objekt (a jednu rodinu platící daně). To má
jasné důsledky.

Delší silnice znamenají nákladnější údržbu a odklízení sněhu. Všude je daleko, pěšky to trvá do školy či
práce  příliš  dlouho.  Autobusy  MHD  musí  jezdit  méně  často,  protože  v docházkové  vzdálenosti  okolo
zastávek bydlí málo lidí a jezdily by prázdné. Obyvatelům nezbývá jiná možnost, než se většinou dopravovat
autem. Na základě toho vzniká tlak na výstavbu obchvatů a tunelů, které nepřiměřeně zatěžují městský či
státní rozpočet a jsou dalším zdrojem konfliktů a problémů pří prosazování i provozu.

Jsme přesvědčeni,  že koncept  územního plánu je  v rozporu  se smyslem 19.  republikové priority  Politiky
územního rozvoje:

(19)  Vytvářet  předpoklady  pro  polyfunkční  využívání  opuštěných  areálů  a  ploch  (tzv.  brownfieids
průmyslového,  zemědělského,  vojenského  a  jiného  původu).  Hospodárně  využívat  zastavěné  území
(podpora  přestaveb  revitalizací  a  sanací  území)  a  zajistit  ochranu  nezastavěného  území  (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. (Víz také či. 22
PÚR ČR 2006).  Cílem je účelné využívání  a  uspořádáni  území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty
na dopravu a energie, které koordinaci veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

ad 2) Koncept nového územního plánu neupřednostňuje zástavbu stávajících prázdných prostor
před zástavbou volné krajiny.

Jablonec má obrovský potenciál stát  se příjemným městem. Jeho silnou stránkou je velkoryse založená
urbánní  struktura  spolu  s dostupnou  okolní  krajinou,  Obrovskou  slabinou  města  je  dnes  nedostatečně
využité centrum plné proluk a prázdných budov. V důsledku toho je město po zavření obchodů prázdné,
nudné a bez přirozené kontroly obyvatel může být i nebezpečné.

Může za to plošný růst  města bez nárůstu počtu obyvatel.  Stejné množství  lidí  na větší  ploše znamená
menší koncentraci – menší koncentraci peněz a zákazníků pro obchody a služby, menší koncentraci setkání
přátel,  menší  koncentraci úsměvů,  vztahů a života. Město by se mělo snažit  o to,  aby dokázalo hustotu
obyvatel ovlivňovat. Územní plán pro to má nástroje, ale současný koncept je nevyužívá. Uvědomujeme si,
že nemůžeme předvídat budoucí vývoj počtu obyvatel města i jejich preference a nezpochybňujeme potřebu
rezervních ploch pro obytné stavby. Ale považujeme za nutné, aby si prostřednictvím etapizace, zadávání
územních studií  a regulačních plánů město ponechalo v rukou alespoň částečnou kontrolu nad hustotou
osídlení a kvalitou prostředí.
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ad 3) Koncept  nového  územního  plánu  ztěžuje  naplňování  požadavků  Evropské  směrnice
2010/31/EU o energetické náročnosti budov a odporuje trendu energeticky úsporného stavění.

Podle směrnice 2010/31/EU musí být po roce 2020 všechna nová výstavba stavěna jako budovy s téměř
nulovou spotřebou energie. Pro dosažení tohoto nároku je zásadní poměr povrchu budovy ku objemu – tak,
aby  při  maximálním  užitném  objemu  byl  minimální  povrch.  Rodinný  dům  o jednom  podlaží  je  proti
dvoupodlažnímu předem znevýhodněn, protože při stejném objemu má větší povrch a pro dosažení stejných
parametrů musí být více izolován – a to znamená nárůst stavebních nákladů. Koncept nového územního
plánu však vyžaduje v plochách BM1 a SP2 stavbu jednopodlažních objektů, a to i v místech, kde již dnes
dvoupodlažní domy stoji.

Proto požadujeme:

Zrušit nově navrhované zastavitelné plochy v lokalitách Proseč, Lukášov a Kokonín a to včetně těch, které
jsou na místě územních rezerv  platného územního plánu (konkrétně se jedná o plochy SP1.40,  SP1.41,
SP1.42, SP1.43, SP2.45, SP2.48, SP2.49, SP2.57, SP2.82 v lokalitě Proseč, plochy SP1.15 a nové částí
ploch SP2.36, SP2.37, SP2.38, SP2.39 v lokalitě Lukášov a plocha SP1.107 v lokalitě Kokonín).

Zavést  etapizaci  zastavitelných  ploch  tak,  aby  realizace  zástavby  v nejrozsáhlejších  plochách  SP2.55,
SP2.65 a SP2.71 byla podmíněna zahájením výstavby domů v 60% plochy zastavitelných ploch vymezených
v katastrálním území Proseč nad Nisou.

Vymezit  území  všech  zastavitelných  ploch  v katastrálním  území  Proseč  nad  Nisou  včetně  návaznosti
na území mezi těmito plochami k prověření jednou komplexně zadanou územní studií.

Zrušit  až na výjimky  (plochy  ve 2.  a  3.  zóně CHKO)  požadavky  na minimální  velikost  pozemku a  zvýšit
koeficient IZP ploch smíšených obytných – příměstských na 25%.

Změnit  až na výjimky (plochy ve 2. a 3. zóně CHKO) plochy BM1 a SP1 na plochy umožňující výškovou
hladinu zástavby minimálně 2 nadzemní podlaží + podkroví.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 197 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka zástupce veřejnosti ke konceptu Územního plánu města Jablonce nad Nisou“ a doložil
ho podpisy 341 občanů Jablonce n.N.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů  a
dospěl  k názoru,  že splňuje  náležitosti  věcně  shodné  připomínky.  Chybný  název  územního  plánu  byl
vyhodnocen jako nepodstatná chyba a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Odůvodnění k bodu č. 1:

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území, posoudil faktické údaje čerpané z konceptu územního
plánu  a  porovnal  je  s údaji  z další  fáze  projednávání  návrhu  územního  plánu  a  došek  k následujícímu
zjištění:

Kapacita návrhových ploch pro bydlení při stanovených podmínkách intenzity využití pozemků je odvozena
z demografického  rozboru  potřeby  bytů  pro  maximální  variantu  orientační  výhledové  velikosti  obce
k návrhovému horizontu UP.

Úhrnná  výměra  návrhových  ploch  pro  bydlení,  která  byla  vymezena  v konceptu  územního  plánu,  byla
v rámci  dalšího projednávacího procesu poměrně zásadně snížena,  a to po vyloučení  rozvojových ploch
na základě vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Potřeba bytů pro maximální variantu orientační
výhledové velikosti obce k návrhovému horizontu ÚP je tedy řešena na menší úhrnné výměře návrhových
ploch a tedy s vyšší intenzitou využití pozemků.

Nižší intenzita zastavění na plochách tvořících přechodový článek mezi urbanizovaným územím a volnou
krajinou je navržena z důvodu ochrany krajinného rázu a zachování charakteru sídla, kde je dominantní
převážně střed města.

Limit minimální velikosti stavebního pozemku prošel v průběhu pořizování územního plánu vývojem:

Územní plán vymezuje minimální velkost stavebního pozemku jen v  plochách návrhových, a to ve dvou
kategoriích.  Koncept  územního  plánu  stanovoval  v kategorii  SP  (plochy  smíšené  obytné  příměstské)
minimální  velikost  stavebního  pozemku  v následujícím  rozsahu:  1  500  m2 (kategorie  SP1),  1 200  m2

(kategorie  SP2),  1  000m2 (kategorie  SP4.  V kategorii  BM byla stanovena minimální  velikost  stavebního
pozemku pro izolované formy zástavby min. 800 m2 a pro skupinové formy zástavby min. 300 m2. V průběhu
projednávání územního plánu došlo k předefinování kategorie SP (plochy smíšené obytné příměstské), a to
na plochy  kategorie  BP  (plochy  bydlení  –  příměstské).  Zároveň  došlo  ke snížení  minimální  velikosti
stavebních pozemků, a to v následujícím rozsahu: 1 100 m2 (kategorie BP1), 1000 m2 (kategorie BP2 a 900
m2 (kategorie  BP3).  V kategorii  BM  zůstala  minimální  velikost  pozemku  zachována,  nicméně  došlo
k navýšení intenzity zastavění pozemků kategorie BM2 (plochy bydlení – městské) o 5 %. Navíc vznikla
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nová kategorie  BPX, která stanovuje nové specifické podmínky pro využití  ploch s rozdílným způsobem
využití určené pro rozvojové plochy nad 15 ha. Jedná se o největší rozvojovou lokalitu města v oblasti Horní
Proseč – jih, která je pod regulačním plánem RP5.

Limit minimální velikosti pozemků v regulačních podmínkách územního pro využívání ploch BM odpovídá
běžným  standardům,  limit  pro  využívání  ploch  BP  sleduje  snižování  intenzity  využití  ploch  zejména
v okrajových částech obce, a to v zájmu zajištění harmonického přechodu zástavby do volné krajiny. Nové
podmínky  pro  využití  ploch  s rozdílným způsobem využití  určené  pro  rozvojové plochy  nad 15 ha byly
pořizovatelem  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  a  zpracovatelem  územního  plánu  dohodovány
s  dotčenými orgány, Krajským úřadem LK, vlastníky pozemků i pověřeným zástupcem veřejnosti.

Pořizovatel  se domnívá,  že problematika  intenzity  zástavby  na území  Jablonce  byla  v celém  procesu
pořizování  územního  plánu  důkladně  projednávána  a  posuzována  a  výsledným  řešením  nedojde
k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území.

S názorem podatele, že koncept územního plánu je v rozporu se smyslem 19. republikové priority Politiky
územního rozvoje ČR se pořizovatel neztotožňuje a konstatuje:

V průběhu pořizování návrhu územního plánu došlo k aktualizaci Politiky územního rozvoje. V rámci návrhu
řešení  územního  plánu  vyhodnotil  zpracovatel  územního  plánu  soulad  s republikovou  prioritou  č.  19
následujícím způsobem:

V rámci  UP  v souladu  s článkem  19  PUR  ČR  vytváří  uzemní  předpoklady  pro  polyfunkční  využívání
opuštěných  areálů  a  ploch  (tzv.  brownfields  průmyslového,  zemědělského  a  jiného  původu)  zejména
prostřednictvím vymezeni přestavbových ploch (např. pivovar, porodnice, zemědělsky areál Horni Proseč).
Hospodárně využívá  zastavěné území  (návrh  dostavby,  přestaveb revitalizace území),  zajišťuje ochranu
nezastavěného území se zvláštním důrazem na zachování veřejné a krajinné zeleně, včetně minimalizace
její  fragmentace.  Zábory  nezastavěného  území  (zejména  zemědělské  a  lesní  půdy  a  veřejné  zeleně)
omezuje  na odůvodněné  minimum  odvozené  z demografického  odhadu  dalšího  vývoje  obyvatel  města.
Koordinuje  veřejné  a  soukromé  zájmy  na rozvoji  území  a  omezuje  negativní  důsledky  urbanizace  pro
udržitelný rozvoj území.

Krajský  úřad  LK  v rámci  vyhodnocování  souladu  územního  plánu  s nadřazenou  územně  plánovací
dokumentací (PÚR a ZÚR) konstatoval soulad.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil uvedené skutečnosti a ztotožňuje se s názorem
zpracovatele. Došel k závěru, že v průběhu procesu pořizování územního plánu, a to od fáze projednávání
konceptu  až po fázi  opakovaného  veřejného  projednání  návrhu  řešení  územního  plánu  došlo
k celkovému zvýšení intenzity zástavby, a to dílem snížením rozvojových ploch a dílem úpravou podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  Pořizovatel došek k závěru, že v tomto smyslu je námitce
z větší části vyhověno.

Odůvodnění k bodu č. 2:

Plošná etapizace využití návrhových zastavitelných ploch není v případě Jablonce nad Nisou vhodná, pouze
by vedla k tomu, že reálně zastavitelné by byly plochy zařazené do 1. etapy. Etapizace by v tomto případě
byla nevhodným přeurčením ÚP. Proces vylidňování centra není dobrý, ale nelze ho zastavit snížením počtu
využitelných rozvojových ploch pro bydlení, protože hrozí nebezpečí, že by proces vylidňování centra mohl
nahradit  proces vylidňování města, což by bylo pro Jablonec nad Nisou zničující. Vylidňování centra lze
zastavit  pouze vytvořením vhodných podmínek pro bydlení  v centru města, o což se územní plán snaží,
zejména  vymezením  veřejných  prostranství,  a  to  jak  zelených  ploch,  tak  náměstí  a  ulic,  otevřením  a
zpřístupněním řeky Nisy v centru města a úpravou jejího okolí, vytvořením podmínek pro vhodnou dostavbu
ploch v minulosti  z různých důvodů uvolněných, vhodným dopravním řešením, které sníží  negativní vlivy
dopravy na obytné centrum města a zároveň zajistí jeho dobrou dopravní dostupnost apod.

Pořizovatel  konstatuje,  že statutární  město  Jablonec  nad  Nisou  jednoznačně  kontrolu  nad  rozvojem  a
využitím svého správního území má, a to právě prostřednictvím územního plánu. Navíc v rámci konceptu
územního plánu bylo vymezeno 17 rozsáhlých ploch, pro které bylo podmínkou pro rozhodování v území
pořízení  územní  studie.  V průběhu  dalšího  projednávání  územního  plánu  došlo  na základě  požadavků
dotčených  orgánů  i veřejnosti  k rozšíření  těchto  ploch,  a  to  tak,  že návrh  územního  plánu  podmiňuje
rozhodování  v 17  lokalitách  zpracováním  územní  studie  a  v 5 ti  lokalitách  vydáním  regulačního  plánu.
V souladu s pokynem určeného zastupitele byl požadavek na etapizaci zapracován do  zadání regulačních
plánů, které jsou součástí územního plánu. Pořizovatel s určeným zastupitelem mají za to, že požadavku
namitatelů na etapizaci tak bylo zčásti vyhověno.

Odůvodnění k bodu č. 3:

K intenzitě zástavby se pořizovatel vyjádřil již v rámci odůvodnění k bodu č. 1.

Regulace v plochách označených BP1 a BM1 neznamená nutnost  výstavby jednopodlažních domů, tzv.
bungalovů, tato regulace říká, že lze stavět dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, které může
tvořit  až 75% plochy standardního podlaží,  tj.  v tomto případě 1.NP. Z uvedeného vyplývá, že v plochách
označených BP1 lze postavit dvoupodlažní dům, při respektování oněch 75%. V rámci této regulace lze bez
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problémů navrhnout běžný rodinný dům pro jednu rodinu, který může být i domem s nulovou bilancí spotřeby
energie – to závisí na konkrétním technickém řešení.

Ke konkrétním požadavkům pořizovatel dále konstatuje:

Ve věci požadavku na zrušení zastavitelných ploch v lokalitách pod označením SP1.40, SP1.41,  SP1.42,
SP1.43, SP2.45, SP2.48, SP2.49, SP2.57, SP2.82 – Proseč n.N., SP1.15. a nové části SP2.36. SP2.37.
SP2.38. SP2.39 – Lukášov, SP1.107 – Kokonín pořizovatel konstatuje následující skutečnosti:

Lokality označené v konceptu územního plánu SP1.41, SP1.42, SP1.43, SP2.57 a část SP2.82 v k.ú. Proseč
nad Nisou, lokalita SP2.39 v k.ú. Lukášov a lokalita SP1.107 v k.ú. Kokonín byly ze zastavitelných ploch
vypuštěny  (jedná  se cca  o 1/3  rozvojových  ploch).  Lokality  byly  vypuštěny  s ohledem  na negativní
vyhodnocení vlivů konceptu ÚP na udržitelný rozvoj území. V tomto smyslu bylo požadavkům namitatelů
vyhověno.

Zbývající plochy byly regulovány následujícím způsobem:

Lokalita SP1.40 byla v rámci pořizování návrhu řešení přejmenována na lokalitu BP1.40  (plochy bydlení –
příměstské) – plocha byla v zastavitelné ploše ponechána.

Lokalita SP1.15 – byla v rámci pořizování návrhu řešení přejmenována na lokalitu BP1.15 (plochy bydlení –
příměstské) – lokalita je v návrhu řešení ponechána v zastavitelných v plochách navazujících na komunikaci
Na Stráni – pozemek p.č. 459 v k.ú. Lukášov je v jižní části zařazen do ploch nezastavitelných. Důvodem je
uchování dochované struktury zástavby okrajové části Lukášova ve 3. zóně CHKO Jizerské hory, která je
součástí kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu místa (§ 12 zákona).

Lokality SP2.36, SP2.37, SP2.38  byly v rámci pořizování návrhu řešení přejmenovány na lokality BP2.36,
BP2.37,  BP2.38  (plochy  bydlení  –  příměstské)  –  jsou  ponechány  jako  zastavitelné,  nicméně  je  u nich
stanovena povinnost pořízení komplexního regulačního plánu (RP2 – Nový Lukášov). Další podmínkou je
prokázání souladu s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem.

Lokalita  SP2.45 byla v rámci pořizování návrhu řešení přejmenována na lokalitu BP2.45 a lokality  SP2.48,
SP2.49 byly v rámci pořizování návrhu řešení sloučeny pod jedním označením BP2.48 (plochy bydlení –
příměstské). Tyto lokality jsou ponechány v zastavitelných plochách s tím, že je pro ně stanovena podmínka
centrálního odkanalizování.

Z výše uvedených informací vyplývá, že velká část ploch byla v návrhu řešení územního plánu vypuštěna –
v tom bylo namitatelům vyhověno. Zbývající lokality nebyly ze zastavitelných ploch vypuštěny, nicméně mají
z velké části  pro svoji  zastavitelnost stanoveny další  limity – namitatelům vyhověno ve smyslu vypuštění
nebylo.

Požadavek  na etapizaci  pořizovatel  vyhodnotil  a  došel  k závěru,  že etapizace  využití  návrhových
zastavitelných  ploch  není  v případě  Jablonce  nad  Nisou  vhodná,  pouze  by  vedla  k tomu,  že reálně
zastavitelné by byly plochy zařazené do 1. etapy. Etapizace by v tomto případě byla nevhodným přeurčením
ÚP. Konceptem vymezené lokality pod označením SP2.55, SP2.65 a SP2.71 jsou v návrhu řešení územního
plánu řešeny následujícím způsobem:

Lokalita SP2.55  byla v rámci pořizování návrhu řešení přejmenována na lokalitu BP2.55 (plochy bydlení –
příměstské) – podmínkou pro rozhodování v území je zpracování územní studie pod označením US9 (Horní
Proseč – západ)

Lokalita SP2.65  byla v rámci pořizování návrhu řešení přejmenována na lokalitu BP2.65 (plochy bydlení –
příměstské) – rozsah lokality byl oproti konceptu zásadně zmenšen, a to z původních 56058m2 na 1569m2.

Lokalita SP2.71  byla v rámci pořizování návrhu řešení přejmenována na lokalitu BPX.1 (plochy bydlení –
příměstské) – lokalita byla zařazena do plochy, kde je podmínkou pro rozhodování vydání regulačního plánu
(RP 5 – Horní Proseč – jih). Požadavek na etapizaci je zahrnut do zadání, které je nedílnou součástí ÚP
Jablonec n.N. V tomto smyslu bylo požadavkům namitatelů vyhověno.

K požadavku  na vymezení  územní  studie  pro  celé  území  Proseče  nad  Nisou  pořizovatel  konstatuje
následující:  Na území Proseč n.N.  jsou návrhem územního plánu vymezeny dvě územní studie a jeden
regulační  plán.  Tímto  způsobem  jsou  ošetřeny  všechny  velké  rozvojové  plochy  tohoto  území.  Rozsah
vymezení územních studií a regulačního plánu je výsledkem dlouhého projednávacího procesu územního
plánu. Navíc byla velká část rozvojových ploch v návrhu řešení oproti konceptu územního plánu výrazně
zmenšena. Pořizovatel je přesvědčen o tom, že jedna komplexní územní studie zahrnující všechny rozvojové
plochy  na území  k.ú.  Proseč  nad  Nisou,  která  by  byla  podmínkou  pro  rozhodování  v území,  by  vedla
k výraznému omezení rozvoje v tak významné rozvojové oblasti Jablonce n.N. a tedy tomuto požadavku
namitatelů se nevyhovuje.

Výše uvedené skutečnosti vedou pořizovatele s určeným zastupitelem k názoru, že koordinování výstavby
na rozsáhlých rozvojových lokalitách je stanovenými podmínkami v územním plánu dostatečně ošetřeno.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil všechny požadavky namitatelů a konstatuje, že věcně
shodné připomínce se vyhovuje částečně.

SAUL s.r.o 679



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

198) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: J. K.

Pověřen jednat: F. D.

Podáno dne: 31. 8. 2011

Podepsáno: 256 občanů města Jablonce n.N.

Název:

Petice proti návrhu nového územního plánu a proti změně č. 62 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Text připomínky:
1) Zásadně nesouhlasíme s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího doku a v části

Zeleného údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).
2) Rovněž nesouhlasíme s umístěním překladiště odpadů do prostoru mezi viadukty v Zeleném údolí

v Jablonci nad Nisou.
3) Žádáme,  aby  tato  petice  byla  přijata  zároveň  jako  námitka  zástupců  veřejnosti  a  připomínka

občanského sdružení proti návrhu nového ÚP a proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonce
nad Nisou.

Návrh rozhodnutí:

A) Námitce č. 198 se v bodě č. 1 (západní tangenta) vyhovuje částečně.

B) Námitce č. 198 se v bodě č. 2 (překladiště) se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podání  bylo uplatněno v rámci  projednání  konceptu  Územního plánu Jablonec  n.N.  Podatel  označil  své
podání jako „Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu“ a doložil ho podpisy 200
občanů Jablonce n.N. Archy s podpisy občanů obsahují název „Petice proti návrhu nového územního plánu
a proti změně č. 62 územního plánu města Jablonec nad Nisou“.

Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné připomínky dle § 23 zákona
č.  183/2006Sb o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších přepisů a
podání řeší coby věcně shodnou připomínku.

Požadavek, aby věcně shodná připomínka byla řešena současně jako připomínka Občanského sdružení
Žižkův vrch Jablonec nad Nisou a jako petice občanů vzal pořizovatel v úvahu. Občanské sdružení Žižkův
Vrch bylo založeno za účelem ochrany přírody a krajiny v oblasti „Žižkův vrch a navazující částí“. Pořizovatel
podání vyhodnotil současně jako námitku Občanského sdružení Žižkův vrch (viz námitka č. 188). (pozn.:
Odd. interního auditu a stížnosti při MM Jablonec n.N. řešilo podání jako petici občanů).

Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti Změně č. 62 Územního plánu města Jablonec nad Nisou,
která je součástí předmětného podání, byla uplatněna mimo zákonem stanovený termín a pořizovatel se jí
v rámci změny č. 62 nezabýval. Nicméně vzhledem k tomu, že předmětem změny č. 62 platného Územního
plánu města Jablonce n.N. je vytvoření podmínek pro realizaci překladiště v totožném rozsahu jako je řeší
Územní plán Jablonec n.N., lze vyhodnocení předmětné věcně shodné připomínky uplatněné ke konceptu
územního plánu mít za shodné s tím, které by bylo učiněno v rámci změny č. 62. Změna č. 62 se v současné
době  nachází  ve fázi  po projednání  návrhu  zadání  a  s ohledem  na fázi  projednávání  Územního  plánu
Jablonec n.N. se pokračování procesu pořizování předmětné změny č. 62 nepředpokládá.

Pořizovatel přistoupil k vlastnímu vyhodnocení odůvodnění uplatněnému k jednotlivým bodům věcně shodné
připomínky:
1) Nesouhlas s nově navrženou trasou silnice I/14 v prostoru u Srnčího dolu a v části Zeleného

údolí v Jablonci nad Nisou (Západní tangenta).

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  lesem,  místy  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.  Ve fázi  konceptu
územního plánu bylo napojení na ul. Turnovskou navrženo v místě mezi OC Kaufland a bývalou porodnicí.
Návrh řešení územního plánu trasu západní tangenty nezměnil, pouze v místě napojení na ul. Turnovskou
došlo k úpravě, a to ve smyslu posunu koridoru za objekt bývalé porodnice a objekt Státního oblastního
archivu. Tímto novým řešením se vymístila západní tangenta v daném území ze zastavěného území.

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  –
Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec – Jablonec nad Nisou) a zároveň
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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 v co největší možné míře negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

V rámci projednávání konceptu územního plánu pořizovatel spolu s určeným zastupitelem věcně shodnou
připomínku vyhodnotil 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 a nadále projednáván.

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 ovlivnit  kvalitu  bydlení  a hodnotu nemovitostí  v místní  části  Žižkův vrch v menší  míře,  a to 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.

S ohledem  na uvedené  informace  pořizovatel  konstatuje,  že námitce  se v bodě  č.  1  vyhovuje
částečně, a to tak, že trasa tzv. západní tangenty zůstává vymezena v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.  Námitce  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.

2) Nesouhlas  s umístěním  překladiště  odpadů  do prostoru  mezi  viadukty  v Zeleném  údolí
v Jablonci nad Nisou.

K deklarovanému nesouhlasu s umístěním překladiště v Zeleném údolí pořizovatel konstatuje:

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 sběrného a separačního
dvora, kdy je umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě, 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 separována 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  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 spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  věcně  shodnou  připomínku  vyhodnotil  a  konstatuje,
že se jí v bodě č. 2 (překladiště v Zeleném údolí) nevyhovuje.

199) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupci 13 ti podepsaných občanů: P. P.

K.

Podáno dne: 1. 9. 2011

Název: Připomínka ke konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou

Text připomínky:

My níže uvedení a podepsaní občané města Jablonec nad Nisou, jak z odborné veřejnosti, tak občané –
laici, kterým není lhostejné dění v Jablonci nad Nisou, uplatňujeme níže uvedené připomínky ke konceptu
územního plánu města Jablonec nad Nisou:

1. Koncepční přístup u městské zástavby
Koncept  ÚP  nedostatečně  formuluje  ideově  srozumitelnou  koncepci  rozvoje  města.  Nepočítá
se zpracováním regulačních plánů, které jsou pro zachování kontroly nad jednotnou urbanistickou koncepcí
města potřebné. Proto požadujeme:
▪ využívání regulačních plánů pro zajištění kontrolovatelného rozvoje města.
▪ zachování vizuálního propojení města s okolní krajinou; průhledy na dominanty krajiny, stejně jako

výhled  na dominanty  města  působí  jako  faktory  pohody  a  mají  význam také  pro  orientaci  lidí
ve městě,

▪ využití  opuštěných  objektů  (brownfields  a  SEZ)  ve stávající  zástavbě,  dříve  než  přistoupíme
k rozšiřování zastavitelných ploch,

▪ udělení priority  pěší a cyklistické  dopravě tak, aby tyto byly společně s MHD základními způsoby
dopravy v Jablonci nad Nisou a celém řešeném území

2. Ochrana životního prostředí
Z hlediska ochrany životního prostředí máme ke konceptu ÚP připomínky a požadavky zejména k:
▪ protipovodňovým opatřením, která jsou zákonem požadována, a bylo by vhodné zachytit je v ÚP

a  reagovat  jejich  charakterem  na vlhké  klima  Jablonce;  koncept  ÚP obsahuje  pouze  jediné  –
zkapacitnění štoly z VD Mšeno – pro prevenci povodní je to bohužel málo (opatření pouze přesouvá
problém, nepředchází příčinám); proto požadujeme tato opatření:

▪ zdržení, zachytávání a využívání dešťových vod, k tomu mají být budovány:
▪ retenční  a vsakovací  objekty  nebo malé vodní  plochy u všech zpevněných návrhových

ploch a ploch přestavby s kapacitou min. pro 60 mm srážek,
▪ řešit retenci a vsakování u zpevněných ploch, zejména parkovišť a komunikací

▪ revitalizace  niv  a  vodních  toků  a  ochrana  těchto  území  nejlépe  formou  registrovaných
významných krajinných prvků – jako protipovodňová opatření

▪ striktní požadavky na řešení retence dešťových vod v zastavitelných plochách nad 0,5 ha
garantované regulačním plánem.

▪ ochraně  okolní  krajiny –  tj.  jsme  proti  návrhu  na její  zástavbu;  Jablonec  je  (nejen  turisticky)
zajímavý propojením možností života ve městě s dostupností přírody a sní spojeného sportovního a
turistického vyžití;  neměl by se nechat připravit  o výhody kotliny  tj,  zejména o přístup a rozhled
na okolní hory.
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Nad rámec územního plánu navrhujeme dále:

Koncepční řešení veřejného prostoru – vytvoření generelu / plánu prioritních veřejných prostranství a jejich
spojnic.  Generel bude pro prostranství a spojnice obsahovat základní standardy uživatelského komfortu,
aktivity, které by mě! být daný prostor schopen nabídnout a náležitosti zadání jejich detailního řešení – image
prostoru apod.

Koncepční řešení uliční a městské zeleně  (parky, aleje, atd.) Zeleň zlepšuje estetickou úroveň prostředí,
významně snižuje stres a napětí,  vytváří  místa pro setkávání  lidí,  zlepšuje kvalitu  ovzduší – např.  nižší
prašnost a hlučnost a snižuje také teplotní extrémy (teplota povrchu asfaltu může být přes 50°C, zatímco listí
stromů dosahuje teploty nejvýše 15 – 25 °C).  Zeleň by proto měla být řešena koncepčně jako ucelený
systém nad rámec ÚSES k tomu účelu zadanou studií  (generelem).  Hodnotnou zeleň  i na území města
ochránit vyhlášením významného krajinného prvku.

Umožnit  zapojení  obyvatel  do formulování  hodnot  v území  a  problémů  k řešení  v územně  analytických
podkladech a ztransparentnit a zefektivnit tak proces územního plánování.

Řešit  energetické potřeby města dle možností  decentralizovanými zdroji  využívajících obnovitelné zdroje
Doporučujeme  využívat  fototermická  zařízení  pro  provoz  objektů  v majetku  města  a  vhodnými  formami
zástavby  umožnit  jejich  využití  privátními  investory.  Dále  uvažovat  o využití  bioplynu  v návaznosti
na kompostárnu  (naopak  fotovoltaiku  a  větrné  elektrárny  s ohledem  na krajinný  ráz  nedoporučujeme;
u methylesteru řepkového oleje je třeba zvážit, nakolik  je řepka perspektivní plodina, jestliže její cena je
dosažena jen díky dotacím z EU a ČR a máme li informace o tom, že podpora této výroby je po roce 2013
nejistá.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 199 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako „Připomínka ke konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou“ a
doložili ho podpisy 13 občanů Jablonce n.N. Pořizovatel podání posoudil a vyhodnotil ho jako námitku.

K požadavku,  který  se týká  využívání regulačních  plánů  pro  zajištění  kontrolovatelného  rozvoje  města
pořizovatel konstatuje:

V rámci  projednávacího procesu návrhu  řešení  územního plánu bylo  vymezeno pět  nových regulačních
plánů. Jedná se o regulační plány pod označením RP1 – Dolina, RP2 – Nový Lukášov, RP3 – Větrný vrch,
RP4 – Dolní Kokonín, RP5 – Horní Proseč – jih. Navíc návrh územního plánu podmiňuje rozhodování v 17 ti
dalších rozvojových lokalitách zpracováním územní studie.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  požadavek  posoudil  a  došel  k závěru,  že v průběhu
procesu pořizování územního plánu mu bylo vyhověno.

K  požadavku, který se týká zachování vizuálního propojení města s okolní krajinou – průhledy na dominanty
krajiny pořizovatel konstatuje:

V návrhu řešení územního plánu jsou stanoveny zásady ochrany přírodních hodnot území a krajinného rázu
(kapitola E.1), které mimo jiné spočívají i v ochraně  krajinných horizontů, dominant ve městě a celkového
obrazu  města  v krajině.  Tato  problematika  je  podpořena  i nově  zpracovaným  výkresem  „Koncepce
uspořádání  krajiny“,  který  vznikl  na základě  projednávacího  procesu návrhu  územního  plánu.  Podrobné
požadavky  na rozvojová území  obsahují  i podmínky  pro zadání  územních  studií  a  jsou součástí  zadání
regulačních plánů.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  došel  k závěru,  že územní  plán  vytváří  dostatečné
podmínky pro zachování propojení města s okolní krajinou a námitce je vyhověno.

K požadavku na využití Brownfields, stávající zástavbu upřednostnit před rozšiřováním zastavitelných ploch
pořizovatel konstatuje:

Využití brownfields je v ÚP řešeno na úrovni vymezených ploch přestavby. Územním plánem jsou vytvořeny
podmínky pro jejich využití a bude záležet na konkrétních investorských záměrech, kdy a jakým způsobem
budou  využity.  Převážně  se jedná  o lokality  vhodné  pro  výrobu  a  skladováni  či  občanské  vybaveni,
výjimečně i bydleni. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem došel k závěru, že nelze podmiňovat
rozvoj  ve městě  přednostním využitím ploch  brownfields.  To  by  mělo  ve výsledku za následek  omezení
rozvoje  města.  Nicméně  se pořizovatel  ztotožňuje  s názorem  podatele,  že je  třeba  zástavbu  lokalit
brownfields podporovat a z tohoto důvodu je tento požadavek uplatněn v  odůvodnění územního plánu coby
doporučení  (citace  z ÚP  –  odůvodnění:  Využití  lokalit  brownfields  doporučujeme  upřednostnit  před
využíváním volné krajiny).

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  konstatuje,  že požadavku  namitatelů  ve smyslu
upřednostnit  před  rozšiřováním  zastavitelných  ploch  využití  Brownfields  není  vyhověno,  nicméně  došel
k závěru, že územní plán vytváří dostatečné podmínky pro využívání ploch ve stávající zástavbě.

K požadavku na udělení priority pěší a cyklistické dopravě tak, aby tyto byly společně s MHD základními
způsoby dopravy v Jablonci nad Nisou a celém řešeném území pořizovatel konstatuje:
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K problematice  cyklistické  a  pěší  dopravě  pořizovatel  uvádí,  že 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 a cyklistickou dopravu. 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) a vytváří podmínky pro jejich realizaci.
V případě zvýšení atraktivity pěší turistiky a cyklistické dopravy je nezbytné zkvalitňovat i zázemí a celkový
servis  pro  turisty  a cykloturisty.  To vše  územní  plán ve své podrobnosti  podporuje  a umožňuje rozvíjet.
Pořizovatel s určeným zastupitele požadavek vyhodnotili a došli k závěru, že územní plán podmínky pro pěší
a cyklistickou dopravu vytváří a bude záležet především na rozhodování města, jaké priority této dopravě
budou dány.

V tomto smyslu je požadavku namitatelů vyhověno.

K požadavku na protipovodňová opatření pořizovatel konstatuje:

Pořizovatel vyhodnotil požadavek a došel k těmto závěrům:

Požadavek na retenční a vsakovací objekty nebo malé vodní plochy u všech zpevněných návrhových ploch
s kapacitou  min.  pro  60 mm  srážek  patří  do následných  stupňů  projektové  přípravy.  Z tohoto  důvodu
se tomuto konkrétnímu požadavku nevyhovuje.

Územní  plán  navrhuje  účinná  protipovodňová  opatření  –  využití  vodní  nádrže  Mšeno,  stávajících  dvou
protipovodňových  štol  a  vybudování  nové  přepadové  protipovodňové  štoly  z vodní  nádrže  Mšeno
do prostoru Brandlu. Součástí základní vybavenosti ploch zastavěných a zastavitelných bez ohledu na jejich
určené využití je mimo jiné i zajištění ochrany osob a majetku, zejména pozemky, stavby a opatření pro
protipovodňovou,  protierozní,  protihlukovou,  protiexhalační  ochranu.  Součástí  základní  vybavenosti  ploch
nezastavěných  a  nezastavitelných  bez  ohledu  na jejich  určené  využití  je  mimo  jiné  i opatření
pro protipovodňovou,  protierozní,  protihlukovou,  protiexhalační  ochranu  (pokud  nebude  narušeno  hlavní
využití plochy a nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana).

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem došel  k závěru, že územní plán vytváří  podmínky pro realizaci
protipovodňové ochrany v dostatečném rozsahu.

K požadavku,  který se týká revitalizace niv a vodních toků,  ochrany těchto území formou registrovaných
významných krajinných prvků – jako protipovodňová opatření pořizovatel konstatuje:

Pořizovatel  požadavek  posoudil  a  konstatuje,  že územní  plán  respektuje  registrované  VKP.  V rámci
odůvodnění  návrhu  řešení  jsou  vyznačeny  i nové  významné  krajinné  prvky,  které  jsou  doporučeny
k registraci.  Důvodem  doporučení  je  snaha  o vyšší  ochranu  přírodních  společenstev  ve vymezených
krajinných  prvcích  dle  aktuálního  stavu v terénu.  Mimo jiné  se jedná  o prameniště  Mohelky,  rybník  pod
Lesním divadlem a přítok rybníčku v Proseči n.N.

Vodní  toky jsou významným krajinným prvkem ze zákona (č.  114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.)
S ohledem na množství těchto krajinných prvků v území tak rozsáhlém, jakým je Jablonec n.N., není možné
je všechny registrovat, nicméně i na ně se vztahuje ochrana v souladu se zákonem.

V územním plánu je  součástí  základní  vybavenosti  ploch  nezastavěných a  nezastavitelných bez  ohledu
na jejich  určené  využití  mimo  jiné  přípustné  i opatření  pro     protipovodňovou  ,  protierozní,  protihlukovou,
protiexhalační  ochranu (pokud nebude narušeno hlavní  využití  plochy a nebude narušen krajinný ráz  a
protierozní  ochrana).  Tak  jsou  vytvořeny  podmínky  pro  protipovodňová  opatření  i v nezastavěných  a
nezastavitelných plochách.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem došel k závěru, že je námitce z pohledu návrhu řešení územního
plánu vyhověno částečně

K požadavku na řešení retence dešťových vod v zastavitelných plochách nad 0,5ha garantované regulačním
plánem pořizovatel konstatuje:

Regulační plány nejsou v územním plánu taxativně pro území nad 0,5 ha nařízeny, nicméně oproti konceptu
územního plánu vymezuje návrh územního plánu 5 nových regulačních plánů. Součástí územního plánu je
jejich zadání, ve kterých je deklarován požadavek na řešení likvidace dešťových vod. Retence dešťových
vod je dále ošetřena v kapitole D.2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ. Konkrétní řešení budou součástí podrobnější
projektové přípravy.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem požadavek vyhodnotil a konstatuje, že se mu vyhovuje částečně.

K požadavku,  který  se týká  ochrany  okolní  krajiny,  nesouhlasu  s její  zástavbou,  ponechání  dostupnosti
přírody, zachování přístupů a rozhledů na okolní hory pořizovatel konstatuje:

K tomuto bodu se pořizovatel vyjádřil viz výše, a to v následujícím smyslu:

V návrhu  řešení  územního plánu jsou mimo jiné  stanoveny  zásady ochrany  přírodních hodnot  území  a
krajinného rázu (kapitola E.1), které mimo jiné spočívají i v ochraně krajinných horizontů, dominant ve městě
a  celkového  obrazu  města  v krajině.  Tato  problematika  je  podpořena  i nově  zpracovaným  výkresem
„Koncepce  uspořádání  krajiny“,  do kterého  mimo  jiné  byly  vyznačeny  krajinné  dominanty  i významné
vyhlídkové body. Téma výhledů z terénu bude pořizovatel iniciovat v rámci aktualizace územně analytických
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podkladů a lze předpokládat, že následně toto téma bude přebráno do územního plánu v rámci požadavků
vyplývajících ze zprávy o uplatňování územního plánu.

Podrobné požadavky na ochranu okolní krajiny obsahují i podmínky pro zadání územních studií a jsou také
součástí  zadání  regulačních  plánů.  Požadavku namitatelů  ve smyslu  striktního  nesouhlasu se zástavbou
okolní  krajiny  vyhověno není,  nicméně pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem došel  k závěru,
že územní plán vytváří dostatečné podmínky pro zachování propojení města s okolní krajinou.

Zbývající body připomínky uplatněné nad rámec územního plánu pořizovatel předal určenému zastupiteli,
coby představiteli statutárního města Jablonec n.N.

200) NÁMITKA KE KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce 182 podepsaných občanů: P.

Podáno dne: 2. 9. 2011

Název: Prameniště a studánky

Text připomínky:

My níže uvedení a podepsaní občané města Jablonec nad Nisu uplatňujeme tuto připomínku ke konceptu
územního plánu města Jablonec nad Nisou

Hledat pro Jižní obchvat jinou trasu, která nebude likvidovat přirozená prameniště Nad Střelnicí, v lokalitě ul.
Vrkoslavická a Hraničního potoka, nad Pivovarskými rybníky, v lokalitě Dolina a v údolí Černostudničního
potoka, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a k.ú. Vrkoslavice

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 200 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel k podání doložil podpisy 182 občanů Jablonce n.N. Pořizovatel podání posoudil a vyhodnotil ho jako
námitku a přistoupil k jejímu vyhodnocení.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem požadavky posoudil a konstatuje následující:

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,
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.

Návrh  přeložky  silnice  I/10  do trasy  jižního  obchvatu  je  v souladu  s koncepcí  rozvoje  silniční  sítě  a
kategorizací  silnic  do roku  2040.  Je  rovněž  v souladu  se stávajícím  platným  územním  plánem  města.
Od takto situované přeložky silnice I/10 se odvíjí i návrh základního komunikačního systému města.

Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu města je trasa koridoru částečně upravena v místě křížení silnice
II/287 (Pražská ulice) a to tak, aby nebyly potřebné demolice stávajících objektů a byla zachována funkce
Pivovarských  rybníků.  Trasa  jižního  obchvatu  bude  v rámci  vymezeného  koridoru  v územním  plánu
upřesňována v rámci následné projektové přípravy. Případné negativní dopady na přírodní a životní prostředí
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při  realizaci  a provozu vyloučí  nedílná součást  jejich územní  a projektové přípravy – proces SEA, EIA.
Součástí  přípravných prací  bude i hydrogeologický  průzkum,  který  prověří  zásah do pramenišť  v daném
území.

Dále pořizovatel dodává, že 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. SEA, provedená ve smyslu krajinně ekologických souvislostí  v rámci  procesu
pořizování ÚP Jablonec nad Nisou navrhované vedení trasy Jižního obchvatu nevyloučila.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje částečně
– došlo k částečné  úpravě trasy jižního obchvatu.

Pozn.: námitky č.  201 – 372 byly uplatněny v rámci  veřejného projednání  a opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního planu Jablonec nad Nisou a jsou uvedeny v kapitolách K.2 a K.3.

373) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU

Podatel námitky: Stavební bytové družstvo Bižuterie

Vítězslava Nezvala 4498/7a, 466 02 Jablonec nad Nisou

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

Text námitky:

Námitka proti konceptu územního plánu

Stavební bytové družstvo Bižuterie, IČ 00042170, Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonec nad Nisou, PSČ
466 02 jako většinový spoluvlastník a správce objektu Na Výšině č.p. 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240,
v katastrálním území Jablonec nad Nisou podává dle § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. námitku proti
Konceptu  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou.  Nesouhlasíme  s vedením  trasy  silnice  1/14
v bezprostřední blízkosti výše uvedeného objektu.

Odůvodnění námitky:

V důsledku stavebních prací při výstavbě komunikace může dojít k narušení statiky uvedeného objektu. Dále
bude jednoznačně snížena kvalita bydlení v uvedeném objektu, když vlivem provozu na komunikaci 1/14
bude zcela jistě zvýšena hladina hluku a prachu v ovzduší, vykácením stromů dojde ke snížení útlumu hluku
z dalších  přilehlých  komunikací,  tramvajové a  vlakové dopravy.  Rovněž  bude  snížena estetická  stránka
bydlení, ať už vykácením stromů, tak i samotnou existencí komunikace, která jistě nebude patřit k líbivým
doplňkům bydlení.  To vše povede k tomu, že se sníží tržní cena nemovitosti  a Stavební bytové družstvo
Bižuterie  bude jako vlastník  poškozeno.  Rovněž lze očekávat,  že někteří  obyvatelé domů nebudou chtít
v tomto objektu bydlet a bude obtížné uvolněné byty obsadit. Lokalita Žižkův Vrch je zahrnuta do IPRM jako
deprivovaná  zóna.  To,  co  se daří  v rámci  IPRM  napravovat,  tj.  aby  se zvýšila  úroveň  bydlení,  snížilo
se sociální vyloučení, atd. bude nyní výstavbou komunikace 1/14 zcela zmařeno.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 373 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby, dotčených konceptem ÚP Jablonec
nad Nisou – předseda představenstva SBD Bižuterie, IČ 00042170, 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).

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas většinového spoluvlastníka a správce objektu Na Výšině č.p.
3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, v katastrálním území Jablonec nad Nisou s návrhem trasy silnice 1/14
v bezprostřední blízkosti výše uvedeného objektu.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas podatele s vedením trasy silnice 1/14 v bezprostřední blízkosti objektů Na Výšině č.p.
3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stávající bytový dům Na Výšině
č.p. 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, který je umístěn v severní části obytném souboru Žižkův vrch, a to
ve vzdálenosti cca 75 m od vymezeného koridoru Západní tangenty. Objekt tvoří hranici zastavěného území
s přechodem do přírodních ploch sportovně rekreačního areálu „Morseovka“.

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
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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.

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)
ve vzdálenosti  cca  75 m  od předmětného  objektu.  Jedná  se o veřejně  prospěšnou  stavbu  pro  dopravní
infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) narušením statiky uvedeného objektu,
2) zhoršením kvality života – zvýšená hladina hluku a prachu,
3) obavou z vykácení stromů a snížení útlumu hluku z dalších přilehlých komunikací,  tramvajové a

vlakové dopravy,
4) snížením estetické stránky bydlení a snížením tržní ceny nemovitosti.

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu narušení statiky objektu při stavbě silnice pořizovatel konstatuje, že vlastnímu návrhu
dopravní stavby bude předcházet geotechnický průzkum, jehož cílem je vyšetřit zájmové území pozemní
komunikace z inženýrskogeologického hlediska. Cílem je 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. 2) K argumentu zhoršení kvality života – zvýšená hladina hluku pořizovatel dodává, že se ztotožňuje
s názorem podatele námitky, že umístění silnice cca 75 m od bytového 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 zhoršení kvality života – zvýšená hladina 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
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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  bytových  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 vykácení stromů a snížení útlumu hluku z dalších přilehlých komunikací,

tramvajové a vlakové dopravy pořizovatel konstatuje, 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.  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 snížení estetické stránky bydlení a snížení tržní ceny nemovitosti v důsledku trasování
západní  tangenty  daným  územím  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 estetické stránky bydlení a 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.

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  námitku
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.

Na přelomu roku 2014/2015 reagovalo Ředitelství silnic a dálnic na negativní hodnocení trasy tzv. Západní
tangenty ze strany veřejnosti 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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.
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374) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU

Podatel námitky: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

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

Muzeum skla a bižuterie ke konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou namítá, že krom toho že je
jednou z nejvýznamnějších institucí ve městě na poli kultury, cestovního ruchu s roční návštěvností přes 20
tis  návštěvníků, je i institucí národního významu.. Krom běžných turistických návštěv organizuje i akce a
setkání tuzemské i zahraniční odborné i laické veřejnosti. Ta přijíždí navštívit nejen muzeum „ale také město
Jablonec  nad  Nisou  či  další  podnikatele  různých  oborů.  Tito  lidé  k nám  přijíždějí  auty  či  turistickými
zájezdovými  autobusy.  Z minulosti  máme  zaznamenané  časté  stížnosti  jednak  na špatnou  orientaci
ve městě,  a  pak  hlavně  na nemožnost  parkování  v centru  v rozumné  blízkosti  našeho  muzea.  To  je
významné zejména pro věkově starší návštěvníky , kteří do Jablonce často přijíždějí zejména zájezdovými
autobusy.

Za Muzeum skla  a  bižuterie  namítám a  připomínám,  že v konceptu  nového územního  plánu není  nikde
v okolí muzea ani centra počítáno s vymezeným prostorem pro parkování osobních aut návštěvníků a hlavně
zájezdových autobusů.  Se stejným problémem se potýkají  další  instituce v centru města – Eurocentrum,
výstaviště,  knihovna,  Okresní  hospodářská  komora  a  v budoucnu  i bývalá  fara  přeměněná  na památník
manželů Scheybalových.

Odůvodnění námitky:

Vytvoření  takovýchto  ploch  považujeme  ze krajně  důležité  pro  udržení  a  další  rozvoj  cestovního  ruchu
i kongresové turistiky v Jablonci. Stávající plochy na Horním náměstí jsou nedostatečné a zejména pro starší
návštěvníky mimo docházkovou vzdálenost, do kopce a nevhodné.

Navrhujeme proto, aby v územním plánu byly příslušné odstavné plochy vymezeny např. v ulici Lipanské,
v prostoru mezi nynější ulicí Lipanskou a Lužickou Nisou, nebo Lužickou Nisou a ulicí 5. Května.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 374 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  posoudil  návrh  podatele  na vymezení
odpovídajících parkovacích ploch pro potřeby Muzea skla a bižuterie, a to např. v ulici Lipanské, v prostoru
mezi nynější ulicí Lipanskou a Lužickou Nisou, nebo Lužickou Nisou a ulicí 5. Května.

Pořizovatel  nahlédnutím  do konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  zjistil,  že stávající  objekt  Muzea  skla  a
bižuterie,  jež  je  předmětem  námitky,  včetně  navazujícího  okolí,  se nachází  ve stabilizovaných  plochách
zastavěného území kategorie SC6 – 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.  V území,  které  navazuje
z východní strany na objekt Muzea skla a bižuterie a slouží k funkci parkování, koncept ÚP Jablonec nad
Nisou vymezuje nezastavitelnou plochu kategorie VZ – veřejná zeleň, a to jako součást pietního místa –
památníku, který upomíná židovskou synagogu. S ohledem na podanou námitku byla z návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou tato nezastavitelná plochy vypuštěna a nahrazena stabilizovanou plochou zastavěného území
kategorie SC – plochy smíšené centrální.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se námitce 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 těsné  návaznosti  na areál  Muzea  skla  a  bižuterie  se v ploše  kategorie  VK –  veřejná
prostranství – komunikace (přestavbová lokalita VK5) dlouhodobě připravuje 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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375) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU

Podatel námitky: Eliprom s.r.o., Legií 317/19, 460 14 Liberec

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

Text námitky:

Připomínka ke konceptu nového ÚP města Jablonec nad Nisou

Firma ELIPROM spol. s r.o. je vlastníkem skladové haly na stavební parcele ě. 867/2 a parcel č. 867/2 a
867/5 v katastrálním území Rýnovice.

Výše uvedená hala byla postavena jako sklad zemědělských produktů. Naše firma halu koupila v červnu
2006. Od počátku, tj. déle než 5 let objekt, bez problémů a bez výhrad sousedů objekt užíváme jako sklad
nezemědělských materiálů a výrobků.

V konceptu nového Územního plánu města Jablonec nad Nisou jsou parcely č.  867/2 a 867/5 v katastr,
území  Rýnovice  zahrnuty  do ploch „SPI  –  stabilizovaných  ploch",  tzn.  do „ploch  smíšených  obytných  –
příměstských". V hlavním výkresu je lokalita označena SPI.18.

Vzhledem  k tomu,  že zárazem  ploch  výše  uvedených  dvou  parcel  v konceptu  nového  územního  plánu
neodpovídá  skutečnému  současnému  využití  ani  záměru  vlastníka  nadále  tyto  pozemky  využívat  pro
podnikám, nesouhlasíme s jejich zařazením v konceptu nového ÚP a žádáme o provedení změny zařazení
ploch obou parcel, a to na plochy „SA  stabilizované plochy", tzn, na „plochy smíšených aktivit", na kterých
jsou skladové objekty přípustné, a které tedy odpovídají skutečnému stavu.

Za zohlednění naší připomínky děkujeme předem děkujeme.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 375 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, 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 námitku, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a stavby dotčených konceptem ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas podatele námitky se zařazením pozemků a staveb v jeho vlastnictví v konceptu ÚP a
žádost podatele o zařazení ploch obou pozemků do ploch kategorie SA – plochy smíšených aktivit.

Požadavek na vymezení ploch kategorie SA – plochy smíšených aktivit je uplatněn na pozemcích st.p.č.
867/2 a p.č. 867/5 v k.ú. Rýnovice.

Pořizovatel zjistil, že se jedná o stávající stavbou skladového objektu, včetně navazujícího pozemku, která je
včleněna do lokality  rodinných domů realizovaných podél  ulice Na Stráni a ulice Pod Vodárnou.  Lokalita
se nachází v ploše CHKO Jizerské hory.

Pořizovatel prověřil koncept územního plánu a zjistil, že předmětné pozemky a stavba jsou zařazeny mezi
stabilizované plochy zastavěného území kategorie SP1 – plochy smíšené obytné – příměstské. K tomuto
řešení podal námitku vlastník pozemků a stavby s tím, že požaduje provedení změny zařazení ploch obou
parcel,  a  to  na plochy  „SA  stabilizované  plochy",  tzn,  na „plochy  smíšených  aktivit",  na kterých  jsou
skladové objekty přípustné, a které tedy odpovídají skutečnému stavu a záměrům vlastníka.

K dané  problematice  pořizovatel  konstatuje,  že nový  ÚP Jablonec  nad  Nisou  zachovává v dané  lokalitě
kontinuitu  s platným  ÚP  města  Jablonce  nad  Nisou,  kde  jsou  tyto  plochy  dlouhodobě  vymezeny  jako
zastavitelné v kategorii BV – bydlení venkovského charakteru. Požadovaná transformace do ploch kategorie
SA –  plochy  smíšených  aktivit  dle  požadavku  podatele  není  možná,  neboť  tato  kategorie  ploch  byla
komplexně  z ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vypuštěna.  Navržená  kategorie  SP  –  plochy  smíšené  obytné  –
příměstské,  které  byly  v rámci  procesu  pořizování  ÚP transformovány  do ploch  kategorie  BP –  plochy
bydlení  příměstského  plně  odpovídá  charakteru  dané  lokality  a  umožňují  zejména  individuální  bydlení
ve spojení s rozmanitými ekonomickými aktivitami, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje částečně, neboť
plochy  kategorie  BP –  plochy  bydlení  příměstského umožňují  ekonomické  aktivity  slučitelné  s bydlením
(služby,  zemědělství,  nerušící  výroba)  za podmínky prokázání přiměřenosti  dopadů ve vztahu k hlavnímu
využití vymezené ploch z hlediska:
▪ významu v širším území,
▪ narušení hodnoty území, kvality prostředí, resp. pohody bydlení,
▪ zátěže území – kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu,
▪ vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů.
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376) NÁMITKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU

Podatel námitky: Lesy ČR, s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou
Novoveská 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Podání doručené písemně dne 18. 10. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text a odůvodnění námitky:

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, vznáší námitku k návrhu nového Územního
plánu města Jablonec nad Nisou vyvěšenému na internetových stránkách Města Jablonec nad Nisou.

Lesní  správa  Jablonec  nad  Nisou  vznáší  námitku  k těmto  záměrům,  které  se nacházejí  na pozemcích,
ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s. p.:
A) změna OV2, pozemek p. p. č. 1835 k. ú. Proseč nad Nisou, lokalita rozhledna Nad Proseči

Změna  nově  zahrnuje  plochu  do ploch  občanského  vybavení.  Na převážné  části  pozemku
se nachází  lesní  porost  s lesním  (nikoli  příměstským)  charakterem.  Zařazení  plochy  do OV  je
smysluplné pouze u části pozemku, na které se nachází zpevněná plocha u rozhledny.

B) změna VO4.1, pozemky p. p.  č. 442/20, 429/2, 2667, 2340/2 k.  ú. Jablonec nad Nisou, lokalita
překladiště Zelené Údolí
Změna  navrhuje  zařazení  částí  parcel  do ploch  výrobně  obchodních  s využitím  pro  překladiště
komunálního  odpadu.  Lesní  správa  Jablonec  nad  Nisou  opakovaně  nesouhlasila  s realizací
překladiště a s prodejem nebo směnou pozemků v této lokalitě. Změna využití pozemků v ÚP je
proto bezpředmětná, na pozemcích se nachází lesní porost a budou i nadále využívány pro lesní
hospodaření.

C) změny OS 2.1, 2.2, 2.5, pozemky p. p. č. 442/30, 2340/3, 429/3, 2561/1 k. ú. Jablonec nad Nisou,
lokalita Srnčí Důl
Změna  navrhuje  zařazení  částí  parcel  do ploch  občanského  vybavení  –  sport  a  rekreace.
Na pozemcích  se nachází  lesní  porosty  a  jsou  využívány  pro  lesní  hospodaření.  Záměru
přiměřeného rozvoje sportovního areálu Srnčí Důl je Lesní správa Jablonec nad Nisou

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 376 A se vyhovuje.

Námitce č. 376 B se vyhovuje částečně.

Námitce č. 376 C 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož
jej uplatnil podatel s právem hospodaření na předmětných pozemcích – Lesy ČR, s. p.

A)

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas podatele námitky se změnou OV2 na pozemku p.č. 1835 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel zjistil,  že se jedná o částečně zalesněný pozemek navazující na stávající turistickou rozhlednu
Nad Prosečí.

Pořizovatel prověřil koncept územního plánu a zjistil, že předmětný pozemek je vymezen jako stabilizovaná
plocha zastavěného území kategorie OV – plochy občanského vybavení. K tomuto využití uplatnil podatel
námitku  s tím,  že na převážné  části  pozemku  se nachází  lesní  porost  s lesním  (nikoli  příměstským)
charakterem. Zařazení plochy do OV je smysluplné pouze u části pozemku, na které se nachází zpevněná
plocha u rozhledny.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí vyhovuje, neboť v rámci
formulace pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou bylo zpracovateli uloženo v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou redukovat rozsah zastavěného území kategorie OV na pozemku p.č. 1835 v k.ú. Proseč
nad  Nisou na max.  20 m severozápadním směrem a ve zbytku  plochy  pozemku  vymezit  stabilizovanou
plochu kategorie VZ – plochy veřejných prostranství – zeleň. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012 a v jejich duchu byl návrh ÚP upraven.

B)

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na vypuštění zastavitelné plochy kategorie VO – plochy výrobně obchodní – lokalita
VO4.1 na pozemcích p. č. 442/20 – část, 429/2, 2667 – část,  2340/2 k. ú. Jablonec nad Nisou, lokalita
překladiště Zelené Údolí.

Pořizovatel zjistil, že 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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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. K tomuto řešení uplatnil
podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, ve které požadavek
na vypuštění  sběrného a  separačního  dvora  odůvodňuje  skutečností,  že se na pozemcích  nachází  lesní
porost a pozemky budou i nadále využívány pro lesní hospodaření.

K dané problematice  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  byli  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, kdy je
zajištěn  současně  průjezd  do lesního  komplexu  vymezením  zastavitelné  plochy  kategorie  VK  –  plochy
veřejných prostranství komunikace – zastavitelné lokality VK4, VK3, 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.

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, byla transformována do zastavitelných ploch kategorie
VS – plochy výrobně skladovací – zastavitelná lokalita VS4.1 s podmínkou zpracování územní studie.

Svůj  požadavek  na vypuštění  zastavitelné  plochy  potvrdil  podatel  svým vyjádřením v rámci  společného
jednání o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou z  pozice širšího spektra oslovených orgánů a organizací. Podatel
svůj  požadavek  na vypuštění  ploch  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  argumentoval  tím,
že předmětné pozemky slouží jako hlavní přístup k severní části lokality Srnčí Důl a je tudy dopravováno
veškeré dřevo,  vytěžené v této lokalitě.  Z důvodu omezené průjezdnosti  železničního mostu je  nezbytné
skládkování části dřeva v prostoru před železničním mostem. Proti původnímu návrhu územního plánu byla
ve změně  vylišena  přístupová  komunikace,  která  však  neřeší  skládkování  dřeva.  Podatel  proto  žádá
o rozšíření plochy VK.3 o šířku 10 m, které by umožnilo v případě realizace překladiště komunálního odpadu
vybudování skládky dřeva podél komunikace v celém prostoru mezi oběma mosty. Pořizovatel vyhodnotil
požadavky  vyjádření  a  uspořádal  dne  15.  5.  2014  pracovní  jednání,  na kterém  byla  diskutována
problematika zařazení pozemků p.č. 442/20 – část, 429/2, 4340/2, 2668 – část, 2667 – část a 2340/2 v k.ú.
Jablonec nad Nisou do ploch zastavitelných kategorie VS –  plochy výrobně skladovací  a  VK – veřejné
prostranství komunikace. Na plochách VS jsou přípustným využitím mimo jiné funkce: překladiště, sběrné
dvory odpadů, nakládání s odpady, technické služby a současně lesnická výroba a služby. S ohledem na tyto
skutečnosti je požadavek s.p. Lesy ČR na vymezení plochy pro skládkování dřeva v souladu s předmětnými
podmínkami využití ploch kategorie VS. Pro zajištění jistoty splnění požadavků podatele pořizovatel v návrhu
ÚP zajistil upřesnění podmínek územní studie US 21 – Zelené údolí. V rámci této územní studie bude využití
plochy  podrobně  navrženo  i s ohledem na požadavky  hospodaření  na pozemcích  plnících  funkci  lesa  a
v dalším stupni projektové přípravy posouzeno v rámci procesu EIA.

Pořizovatel dále podotýká, že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy k vymezení plochy pro
umístění sběrného a separačního dvora v daném území 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 zvážil  námitku  podatele  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje
částečně a  to  tak,  že zastavitelná  plocha kategorie  VS –  plochy  výrobně skladovací  (lokalita  VS4.1)  je
v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  ponechána,  avšak  rozhodování  o změnách  v předmětném  území  je
podmíněno zpracováním územní studie ÚS21 – Zelené údolí. Obsah, rozsah, cíle a účel této územní studie
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stanoví  pořizovatel  v jejím zadání,  a  to  tak,  že bude  mimo  jiné  povinnost  řešit  zpřístupnění  lesa  mezi
tramvajovou a železniční  tratí  a  řešit  vhodné napojení plochy na komunikaci v ulici  Liberecké (VK.3) vč.
prostoru pro dočasné skládkování vytěženého dřeva.

C)

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  podatele  námitky  se změnou  OS2.1.  OS2.2  a  OS2.5  na pozemcích  p.č.  442/30,
2340/3, 429/3 a 2561/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Z textu podání pořizovatel zjistil, že požadavek na vypuštění plochy kategorie občanská vybavenost – sport
a rekreace je uplatněn na části pozemků p.č. 442/69, 442/70 a 442/30 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že na předmětných částech pozemků je
vymezena plocha kategorie OS – plochy občanské vybavenosti – sport a rekreace

– zastavitelná lokalita OS2.1. Jedná se o přírodní svah se vzrostlým lesem – plochy PUPFL. Proti vymezení
předmětné plochy uplatnil podatel svoji námitku s odůvodněním, že na pozemku nachází lesní porosty a jsou
využívány pro lesní hospodaření.

– zastavitelná lokalita OS2.2. Jedná se o přírodní západní svah se vzrostlým lesem – plochy PUPFL. Proti
vymezení  předmětné plochy uplatnil  podatel  svoji  námitku s odůvodněním, že na pozemku nachází  lesní
porosty a jsou využívány pro lesní hospodaření.

–  zastavitelná  lokalita  OS2.5.  Jedná  se o průsek  v lesním  komplexu  –  plochy  PUPFL.  Proti  vymezení
předmětné plochy uplatnil podatel svoji námitku s odůvodněním, že na pozemku nachází lesní porosty a jsou
využívány pro lesní hospodaření.

Pořizovatel k dané problematice konstatuje, že dané plochy byly v rámci konceptu ÚP vymezeny v souladu
se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, a to jako doplnění sportovně rekreačních aktivit stávajícího
areálu Srnčí Důl (plocha rekreačního lyžování v zimních měsících) ve vazbě na stávající sjezdovku Dobrá
Voda. V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily k vymezení zastavitelných
ploch OS2.1, OS2.2 a OS2.5 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.  Příslušný  orgán  k posouzení  vlivů  na ŽP
se ztotožnil se stanovisky dotčených orgánů.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgán  bylo
domluveno,  že lokality  OS2.1,  OS2.2  a  OS2.5  budou  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vypuštěny.
Na základě  požadavku  Výboru  pro  územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města  uspořádal  pořizovatel
opakované dohodovací jednání dne 5. 12. 2011, ve kterém pořizovatel předložil požadavek na zachování
vymezených sportovně rekreačních ploch v Srnčím dole, a to ve variantách. Příslušné dotčené orgány trvaly
na svých požadavcích.

Pořizovatel vyhodnotil stanoviska příslušných dotčených orgánů a námitky veřejnosti a uložil zpracovateli
v rámci Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vypustit v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
zastavitelné lokality OS2.1, OS2.2, OS2.5. Pokyny byly schváleny v ZM dne 26. 1. 2012 a v jejich duchu byl
návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil obsah podané námitky a rozhodl se námitce vyhovět,
své rozhodnutí současně opírá o výrazný zásah do významného krajinného prvku – les, který je chráněn
ze zákona.
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K.2 NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K VEŘEJNÉMU 
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU A 
JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitky k Návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byly podány v rámci veřejného projednání o 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.

201) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. Z.

Podání doručené písemně dne 9. 9. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Námitka proti  vypuštění zastavitelných ploch v kategorii  BP – plochy bydlení příměstského
z konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou

Nesouhlasíme  s vypuštěním  pozemků  p.č.  60,  61,  62,  44  a  1190  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  z konceptu
Územního plánu Jablonec nad Nisou a požadujeme jejich opětovné zařazení do návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou v kategorii zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných domů.

Odůvodnění námitky:

Jako spoluvlastníci pozemků p.č. 60, 61, 62, 44 a 1190 v k.ú. Proseč nad Nisou jsme dne 24.8.2011 uplatnili
na Oddělení  územního  plánování  MěÚ Jablonec  nad  Nisou  požadavek  na zařazení  předmětných  ploch
do nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou za účelem výstavby  rodinných  domů.  V tomto  duchu  byly  pozemky
zapracovány  do rozvojové  lokality  SP2.71.  Pozemek  p.č.  1190  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  byl  v konceptu
vymezen v kategorii zastavitelné plocha – smíšená, obytná – centrální. Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou jsme zjistili, že tyto pozemky byly z rozvojových ploch vypuštěny. S tímto stavem se nemůžeme
ztotožnit, neboť pozemky hodláme využít pro budoucí výstavbu rodinných domů.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 201 A se nevyhovuje.

 Námitce č. 201 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků dotčených návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Předmětem námitky je nesouhlas spoluvlastníka s vypuštěním pozemků:

A) p.č.  60, 61, 62,  44 a 1190 v k.ú. Proseč nad Nisou z návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou a
požadavek na jejich opětovné zařazení do ÚP Jablonec nad Nisou v kategorii zastavitelné plochy určené pro
výstavbu rodinných domů.

B) p.č. 1190 v k.ú. Proseč nad Nisou z návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou a požadavek na jeho
opětovné zařazení do ÚP Jablonec nad Nisou v kategorii zastavitelné plochy určené pro výstavbu rodinných
domů.

A)

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se v případě pozemků p.č. 60, 61, 62 a 44
v k.ú. Proseč nad Nisou jedná o prudký západní svah porostlý lučními společenstvy, oddělený od obslužné
komunikace Nad Školkou náletovými  dřevinami.  Pozemky  okrajově navazují  na zastavěné  území  místní
části Proseč nad Nisou.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že pozemky p.č. 60, 61, 62 jsou vymezeny jako
nezastavitelné v kategorii VZ – plochy veřejných prostranství – zeleň a pozemek p.č. 44 v k.ú. Proseč nad
Nisou jako zastavitelný pozemek v kategorii VK – plochy veřejných prostranství – komunikace. Proti tomuto
řešení uplatnil spoluvlastník pozemků svoji námitku v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou  s tím,  že nesouhlasí  s jejich  vypuštěním  z návrhových  ploch,  požaduje  jejich  opětovné  zařazení
do funkce bydlení, neboť je hodlá využít pro budoucí výstavbu rodinných domů.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly pozemky p.č.
60, 61 a 62 v k.ú. Proseč nad Nisou na žádost spoluvlastníků pozemků vymezeny jako zastavitelné plochy
kategorie  SP2  –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  součást  rozsáhlé  rozvojové  lokality  SP2.71.
Pozemek  p.č.  44  v k.ú.  Proseč nad Nisou byl  vymezen jako  zastavěná  plocha kategorie  VK –  veřejné
prostranství – komunikace.

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily k rozsahu vymezení zastavitelné
plochy  SP2.71  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
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stanoviska č.j.  OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23.  8.  2011 s tím,  že trvají  na redukci  zastavitelné plochy
na rozsah  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  a  vydané  45.  změny.  Příslušný  orgán
k posouzení vlivů na ŽP požadoval redukci zastavitelných ploch v totožném rozsahu.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgán  bylo
dohodnuto, že lokalita SP2.71 bude redukována na rozsah platného územního plánu města Jablonec nad
Nisou a vydané 45. změny. Toto zásadní rozhodnutí příslušných dotčených orgánů znamenalo v konkrétním
případě podatele námitky vypuštění pozemků p.č. 60, 61, 62 v k.ú. Proseč nad Nisou ze zastavitelných ploch
pro bydlení a jejich transformaci do nezastavitelných ploch kategorie VZ – veřejná prostranství – zeleň. Takto
formulované pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byly schváleny Zastupitelstvem města
dne 26. 1. 2012.

K uplatněné  námitce  pořizovatel  podotýká,  že námitka  byla  projednána  v rámci  dohodovacího  jednání
stanovisek dotčených orgánů k veřejnému projednání dne 17. 12. 2015 se závěrem, že předmětné zařazení
pozemků  do nezastavitelných  ploch  odpovídá  doporučení  Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  a  je
výsledkem dlouhodobého projednávacího procesu. Dotčené orgány na nezastavitelnosti pozemku trvají.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami území,
které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že pozemky p.č. 60 a 62 v k.ú.
Proseč nad Nisou jsou pod ochranou ZPF v V. třídě ochrany (BPEJ 84 067).  Přesto, že se jedná o půdy
podprůměrných produkčních schopností, a to vzhledem k poloze obce a ke konfiguraci jejího terénu, i přes
tuto skutečnost dochází vlivem zástavby u předmětných pozemků ke snížení ekologické stability území a
přírodních  hodnot  ZPF.  Napříč  pozemky  je  trasováno  vrchní  vedení  elektrické  energie  VN  35  kV
s ochrannými a bezpečnostními pásmy. Předmětné pozemky se nacházejí v Ochranném pásmu II. stupně
zdrojů  přírodní  minerální  vody  zřídelní  oblasti  Vratislavice  nad  Nisou,  kde  jsou  požadavky  na likvidaci
odpadních vod velmi striktní (napojení na centrální odkanalizování při větším rozsahu zastavitelné lokality).

Dále pořizovatel dodává, že v roce 2010 byla vydána 45. změna platného územního plánu města Jablonec
nad  Nisou,  která  prověřila  dané  území  z pohledu  umístění  rezidenčního  souboru  pro  funkci  bydlení  –
Futurum. Tato změna vymezila maximální rozsah zástavby, který je s ohledem na hodnoty daného území
akceptovatelný.

Dalším argumentem pro ponechání pozemků v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území.

Pořizovatel na závěr podotýká, že námitka je uplatněna vůči neměněné části územního plánu, neboť územní
plán na možném využití pozemků podatele nic nezměnil a není krácen na svých právech.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť vymezením
zastavitelné plochy by došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot
území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

B)

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o pozemek, který se nachází cca
4 m pod niveletou místní komunikace U Sokolovny. Východní stranu pozemku tvoří strmý, místy skalnatý
západní  sráz  od ulice  U Sokolovny.  Středem  pozemku  meandruje  bezejmenný  vodní  tok.  Na pozemku
se nacházejí  vzrostlé  stromy.  Pozemek v severní  a jižní  části  navazuje na zastavěné území místní  části
Proseč nad Nisou.

Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění se na předmětném pozemku
nachází Významný krajinný prvek (VKP) „ze zákona“ – vodní tok a údolní niva, jenž je definován v § 3, odst.
1, písm. b výše citovaného zákona jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny
utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že pozemek p.č. 1190 v k.ú. Proseč nad Nisou je
vymezen jako nezastavitelná plocha v kategorii VZ – plochy veřejných prostranství – zeleň. Proti  tomuto
řešení uplatnil spoluvlastník pozemků svoji námitku v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou  s tím,  že nesouhlasí  s jeho  vypuštěním  z návrhových  ploch,  požaduje  jeho  opětovné  zařazení
do funkce bydlení, neboť jej hodlá využít pro budoucí výstavbu rodinného domu.

K dané problematice pořizovatel  konstatuje,  že v rámci  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl  předmětný
pozemek na žádost vlastníka vymezen jako zastavitelná plocha pro bydlení, a to v kategorii SC4 – plochy
smíšené centrální – součást lokality SC4.23.

Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  (EKOBAU,07/2011)
konstatuje,  že navržená  funkce –  bydlení  ovlivní  hydrologické  poměry  v území,  urychlí  povrchový  odtok
v horní části povodí a zlikviduje vzrůstající vegetaci. Značně negativně ovlivní již z části dotčenou vodoteč a
významný krajinný prvek – vodoteč. Doporučuje se ponechat stávající přírodní funkci.
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V rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily  k vymezení  zastavitelné plochy
SC4.23 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.  Příslušný  orgán  k posouzení  vlivů  na ŽP  požadoval  vypuštění
zastavitelné plochy v totožném rozsahu.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgány  bylo
s ohledem  na výše  citované  skutečnosti  dohodnuto,  že lokalita  SC4.23  bude  vypuštěna  z návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou.  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 byl v tomto duchu upraven.
Předmětné pozemky byly transformována do ploch kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň.

K uplatněné  námitce  pořizovatel  konstatuje,  že námitka  byla  projednána  v rámci  dohodovacího  jednání
stanovisek dotčených orgánů k veřejnému projednání dne 17. 12. 2015 se závěrem, že předmětné zařazení
pozemků  do nezastavitelných  ploch  odpovídá  doporučení  Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  a  je
výsledkem dlouhodobého projednávacího procesu. Dotčené orgány na nezastavitelnosti pozemku trvají.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami území,
které  by  mohly  mít  vliv  na vyhodnocení  předmětného  pozemku  a  konstatuje,  že vymezení  zastavitelné
plochy koliduje s významnými krajinnými prvky „ze zákona“ – vodní tok a údolní niva. Zastavěním pozemku a
terénními úpravami by došlo k nevratnému ovlivnění hydrologických poměrů v daném území.  Pořizovatel
dodává, že námitka je směřována k neměněné části územního plánu Jablonec nad Nisou, neboť platný ÚP
města Jablonec nad Nisou i nový ÚP Jablonec nad Nisou zařazují pozemek do nezastavitelných ploch.

Dalším argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území.

Pořizovatel je přesvědčen, že pozemek nevykazuje znaky pozemku vhodného k zastavění dle. § 20, odst.4
Vyhlášky č.  501 o obecných požadavcích na využívání území, kdy se pozemek vymezuje tak, aby svými
vlastnostmi,  zejména  velikostí,  polohou,  plošným  a  prostorovým  uspořádáním  umožňoval  využití  pro
navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť vymezením
zastavitelné  plochy  v takto  přírodně  cenném  území  by  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

202) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. K.

Podání doručené písemně dne 9. 9. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Námitka k zařazení pozemku č.p. 1586/6 v ulici V Nivách v k.ú.

Jablonec nad Nisou do skupiny VZ veřejná zeleň. V rámci schvalování nového územního plánu pro Jablonec
nad Nisou bych chtěl tímto požádat o vyřazení pozemku z označení VZ veřejná zeleň a přeřazení do skupiny
BM 2.

Odůvodnění námitky: Do budoucna zvažuji na tomto místě postavit obytný dům.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 202 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou a bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení kategorie BM2 v daném území.

Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení je uplatněn na pozemku p.č. 1586/6 v k.ú. Jablonec
nad  Nisou,  který  navazuje  na zastavěné  území  obce  a  navrhuje  zástavbu  v druhotné  urbanizační  ose.
Pozemek je přístupný z plochy bezejmenné větve nezpevněné komunikace, oddělující se z ulice V Nivách
s výrazným převýšením Západní část pozemku je ovlivněna významným vodním tokem – Novoveský potok.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP Jablonec  nad Nisou a  zjistil,  že pozemek  je  zařazen mezi  nezastavitelné
plochy kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň. Proti tomuto řešení podal opakovanou námitku vlastník
pozemku s tím, že do budoucna zvažuje na tomto místě postavit obytný dům a žádá o zařazení pozemku
do ploch kategorie BM – plochy bydlení.
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Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci
bydlení  v dané  lokalitě  s ohledem na limity  daného  území  a  konstatuje,  že pozemek  p.č.  1586/6  v k.ú.
Jablonec  nad  Nisou  se nachází  z části  v záplavovém  území  Q100  Novoveský  potok  a  vymezování
zastavitelných  ploch  v těchto  územích  je  v rozporu  s Politikou  územního  rozvoje  ČR  2008  ve znění
Aktualizace č.1 z roku 2015 (vymezovat  zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat  do nich
veřejnou infrastrukturu je  možné jen ve zcela  výjimečných a zvlášť  odůvodněných případech).  Výstavba
obytného domu není odůvodněným případem.

S ohledem  na tuto  skutečnost  se pořizovatel  rozhodl  nevyhovět  námitce  a  ponechat  pozemek  jako
nezastavitelný v kategorii VZ – veřejné prostranství – zeleň, a to i přesto, že námitka je podána opakovaně.

Pořizovatel navíc dodává, že předmětná námitka je uplatněna vůči neměněné části územního plánu, neboť
návrh ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku podatele nic nezměnil a vlastník není krácen
na svých právech.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že se jí  nevyhovuje, neboť by
mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

203) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: JiTa – ECO s.r.o., V Pařezinách 539,190 12 Praha – Dolní Počernice

prostřednictvím J. T. – jednatel společnosti
M. B. – jednatel společnosti

Podání doručené písemně dne 14. 9. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Požadavek  na rozšíření  plochy  zastavitelnosti  pro  bydlení  u pozemků
p.č.166/1,165,167,168,169/1, 174/1,173/1,173/2,190 v k.ú. Lukášov.

Odůvodnění námitky:

Jedná se nám o rozšíření  zastavitelné plochy pro bydlení.  Vybudováním nové meziměstské komunikace
Jablonec  –  Liberec  se násobně  sníží  doprava  na stávající  komunikaci,  která  sousedí  s uvažovanými
plochami pro bydlení. Navrhované nové plochy bydlení jsou zároveň oddělené od plánované komunikace
vzrostlým lesem.

Pro  výtvorem  zastavitelné  plochy  bychom  použili  vedlejší  produkty  z budované  komunikace  (zemina  a
kámen ... žádné odpady!!), zpětně by se tyto plochy zatravnily ze stržené ornice. Stávající lesní pozemek
(ppčk. 168) by se v části svahování obnovil, pozemek č.167 by z ostatní plochy mohl být také z vetší části
zalesněný. Pro záměr zastavitelné plochy nepotřebujeme lesní pozemek měnit, naopak zalesnění by území,
myslíme, prospělo.

Pro zásobování uvažované zástavby by byla využita rozvodní síť NN (nedaleká trafostanice ČEZ Distribuce
a.s.) Na pozemcích zástavby máme zjištěné dostatečné zdroje pitné vody. Odkanalizování by bylo řešeno
individuálním  čištěním  odpadních  vod  (ČOV  s certifikací)  a  vsakování  na dostatečně  velkém  pozemku
navrhovaných objektů. Ve stávající zastavitelné části je to řešené shodně.

Grafická příloha: tato vymezuje požadavek na rozšíření zastavitelných ploch na pozemky p.č. 166/1 – střední
a západní část a stp.č.165 v k.ú. Lukášov.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 203 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  náměty  a  připomínky  do nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel
posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního zákona a dospěl
k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků – fy. JiTa – ECO
s.r.o. prostřednictvím J. T. a M. B. (jednatelé společnosti), dotčených návrhem územního plánu Jablonec nad
Nisou. Dotčení pozemků pořizovatel odvozuje z argumentace podatelů, která se vztahuje k novému režimu
řešení daného území. Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
183557 pořizovatel zjistil, že společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.

Dne 23.3.2016 podatel doložil pořizovateli sdělení Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového
úřadu pro LK o tom, že žádost fy. JiTa – ECO s.r.o o směnu pozemku p.č. 166/1 v k.ú. Lukášov se Státním
pozemkovým úřadem byla zaregistrována a postoupena k předběžnému projednání.  Pořizovatel k tomuto
kroku konstatuje, že na způsobu vyhodnocení podání se nic nezměnilo.

Požadavek  na vymezení  nových  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  je  v grafické  části  podání  uplatněn
na pozemky p.č. 166/1 – střední a západní část a stp.č.165 v k.ú. Lukášov, včetně vyznačení paty a vrchní
hrany  nově  uvažovaného  násypu  pro  realizaci  zastavitelné  plochy  pro  bydlení.  Pata,  vrchní  hrana
uvažovaného násypu a vlastní násyp je  vymezen na pozemcích a částech pozemků p.č.  165, 167, 168,
174/1, 190, 166/1, 169/1, 173/1 a 173/2 v k.ú. Lukášov.

SAUL s.r.o 697



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o soubor velmi svažitých pozemků
porostlých náletovými dřevinami okrajově navazujících na zastavěné území v místní části Lukášov. Pozemky
p.č. 166/1 a 165 v k.ú. Lukášov přímo navazují na silnici III/29024.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že předmětné  pozemky  a  jejich  části  jsou
zařazeny mezi nezastavitelné plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné a mezi plochy zastavitelné
kategorie SP – plochy smíšené obytné – příměstské (zastavitelné lokality BP2.35 a BP2.154). Proti tomuto
řešení podal námitku podatel, který vlastní tři z výše uvedených pozemků s tím, že požaduje rozšířit plochy
pro  bydlení  na pozemky,  se kterými  sousedí  a  vytvořit  podél  stávající  silnice  III/29024  nový  násep
se svahováním vhodný pro vymezení zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území, a to částečně
na svých a částečně na sousedních pozemcích Pro násep by se využil materiál – vedlejší produkty z nově
budované přeložky silnice I. třídy I/14 Liberec Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity  a hodnotami území,
které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětných pozemků a konstatuje, že na pozemky p.č. 166/1 a
st.p.č. 165 v k.ú. Lukášov podél komunikace zasahuje ochranné pásmo lesa, a to jak z jižní, tak ze severní
strany. Dále pořizovatel podotýká, že v rámci uvažovaných terénních úprav a svahování lze předpokládat
zasažení  bezejmenné vodoteče v nejnižší  části  členité  rokliny,  čímž  by  došlo  k narušení  hydrologických
poměrů  v daném  území  a  k nežádoucímu  rozšířeni  sídla  mimo  stávající  obrys  ve směru  do volné,
nezastavěné krajiny. Došlo by tak k nevhodnému zásahu do krajinného rámce sídla.

Pořizovatel posoudil záměr z hlediska ovlivnění krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona o ochraně
přírody a krajiny. Dotčené území místní části Lukášov 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 Lukášov.  Pořizovatel  má  za to,
že se jedná  o esteticky  hodnotné  území  pestré  mozaiky  zemědělských  pozemků  (TTP),  drobných  lesů,
množství prvků vzrostlé nelesní zeleně a rozptýlené zástavby v členitém svažitém terénu. MKR je součástí
typu krajiny lesozemědělské v sousedství krajiny urbanizované.

Cílem ochrany krajinného rázu je zachování současného charakteru MKR s minimalizací zástavby, obnova
zdejších  lesů  na stanovištně  původní  struktury  (aktuálně  v naprosté  většině  s nepůvodní  dřevinnou
skladbou)  a  údržba  zemědělských  pozemků.  Ochrana  zachovaných  částí  venkovských  sídel  a  přilehlé
zemědělské  krajiny,  podpora  vhodného  rozvoje,  který  nenaruší  venkovský  charakter  sídel.  Ochrana
porostních plášťů a bezlesních enkláv v okrajích lesů. Navrhovaný požadavek koliduje s těmito cíli.

Dalším argumentem pro ponechání pozemků v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
návrh ÚP Jablonec nad Nisou již částečně vyhověl podateli tím, že vymezil na pozemku p.č. 166/1 v k.ú.
Lukášov (východní část) zastavitelnou plochu pro bydlení (zastavitelná lokalita BP2.154), o kterou podatel
usiluje v rámci směny se Státním pozemkovým fondem. Další zastavitelné plochy pro funkci bydlení jsou
vymezeny na pozemku p.č.  173/1 v k.ú.  Lukášov a částech pozemků p.č.  174/1 a 169/1 v k.ú.  Lukášov
(zastavitelná  lokalita  BP2.154),  které  jsou  ve vlastnictví  podatele.  Pořizovatel  je  přesvědčen,
že vymezováním dalších zastavitelných ploch a realizací masivních terénních úprav v daném území 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.

204) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. K.

S. K.

Podání doručené písemně dne 21. 9. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Požadavek  na přeřazení  pozemků  p.č.  1360/10  a  st.p.č.  1360/8  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou
do ploch s možností výstavby rodinného domu tj. rozšíření ploch BM2.

Odůvodnění námitky: My níže uvedení spoluvlastníci pozemků p.č. 1360/10 a st.p.č. 1360/8 v k.ú. Mšeno
nad Nisou, podáváme námitku k návrhu územního plánu města Jablonec nad Nisou. Naše pozemky jsou
v návrhu územního plánu vedeny jako  zastavitelné v kategorii  RZ (plochy rekreace zahrádkové kolonie).
Vzhledem k tomu, že dané pozemky navazují bezprostředně na plochy BM2, mají samostatný vstup z ulice
9. Května, jsou v dosahu inženýrských sítí,  žádáme tyto pozemky přeřadit  do ploch s možností  výstavby
rodinného domu tj. rozšíření ploch BM2.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 204 se nevyhovuje.
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Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemků dotčených návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou a bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost umístění zastavitelné plochy pro bydlení v daném území, tzn. v okrajové ploše stávající
kolonie zahrádek. Pozemek p.č. 1360/10 a objekt zahradní chatky na pozemku st.p.č. 1360/8 v k.ú. Mšeno
nad Nisou jsou umístěny cca 2 m pod úrovní nivelety přiléhající obslužné komunikace – ulice 9. Května a
představují okrajové pozemky ve stávající kolonii zahrádek Mšeno – jih. Předmětné pozemky jsou součástí
zastavěného území obce v místní části Mšeno nad Nisou.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že pozemky st.p.č. 1360/8 a p.č. 1360/10 v k.ú.
Mšeno nad Nisou jsou zařazeny mezi stabilizované plochy kategorie RZ1 – plochy rekreace – zahrádkové
osady.  Proti  tomuto  řešení  uplatnili  spoluvlastníci  pozemků  svoji  námitku  v rámci  veřejného  projednání
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou s odůvodněním, že jejich pozemky mají samostatný vstup z ulice 9.Května a
jsou v dosahu inženýrských sítí. Žádají o zařazení pozemků do ploch určených pro výstavbu rodinných domů
rozšířením plochy BM2 (plochy bydlení).

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že zařazení předmětných pozemků mezi stabilizované plochy
kategorie  RZ1 –  plochy  rekreace –  zahrádkové osady vyplynulo  z požadavku Českého zahrádkářského
svazu, ZO – Mšeno – jih, uplatněného dne 3. října 2011 v rámci připomínkování konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou. Český zahrádkářský svaz, ZO – Mšeno – jih ve své námitce nesouhlasil s překvalifikováním stávající
zahrádkové kolonie do ploch kategorie BM – plochy bydlení, které nový ÚP Jablonec nad Nisou navrhoval.
Daná problematika byla posouzena ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11.
2011 s tím, že zastupitelstvu města bylo doporučeno stabilizovat zahrádkové osady ve stávajících 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.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil námitku a konstatuje že stabilizace ploch zahrádkových
osad je výsledkem dlouhodobého projednávacího procesu , kdy stabilizace stávající funkce byla provedena
na základě požadavku Českého zahrádkářského svazu, ZO – Mšeno – sever a ZO – Mšeno – jih, a to
v etapě konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, kdy bylo rozhodnuto, které ze zahrádkových kolonií stabilizovat, a
které  transformovat  do ploch  bydlení.  Pořizovatel  k dané  problematice  podotýká,  že zásadní  otázkou  je
transformace  celé  plochy,  né  dílčích  částí.  Jen  takovýto  postup  vede  ke koncepčním úvahám o dalším
směřování ve využití těchto částí města.

Pořizovatel se navíc domnívá, že vlastní charakter pozemku, včetně navazujícího okolí  (snížená niveleta
pozemku  oproti  obslužné  komunikaci  o cca  2 m a  šířkové  uspořádání  obslužné  komunikace  –  ulice  9.
Května) neodpovídá požadavkům § 20, odst.4 Vyhlášky č. 501 o obecných požadavcích na využívání území,
kdy se pozemek vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým
uspořádáním umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní
komunikaci.

Dalším argumentem pro ponechání  pozemků v  plochách kategorie RZ – plochy rekreace – zahrádkové
osady  je  skutečnost,  že dohodnutý  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu
zastavitelných ploch pro bydlení – vymezených v souladu s cíli územního plánování.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  danou námitku  a  konstatuje,  že se jí  nevyhovuje  –
námitka je navíc směřována k neměněné části územního plánu (platný územní plán i návrh ÚP Jablonec nad
Nisou zařazují pozemky do ploch kategorie kolonie zahrádek) a podatel námitky není tudíž krácen na svých
právech.

205) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. O.

Podání doručené písemně dne 29. 9. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Požadavek  na zvýšení  procenta  zastavění  na pozemcích  p.č.  1816/1  a  st.  459,  blok
ohraničený ulicemi Růžová, Malá, Sokolí

Odůvodnění námitky: Místní limit IZP max. 30% těsně znemožňuje výstavbu garáže pro osobní automobil
na mém pozemku 1816/1 u rodinného domu Růžová 280/17 Jablonec nad Nisou. Limity územního plánu
v ploše  BM2  nekorespondují  se skutečnou  zastavěností,  zastavěnost  v uvedeném  bloku  ohraničeném
ulicemi Růžová, Malá a Sokolí je v současné době cca 35% a nachází se zde i vyšší hladina zástavba, než
reguluje navrhovaný územní plán, proto by bylo vhodné uvedenou oblast znovu posoudit a případně převést
do jiné  plochy,  které  se nacházejí  v okolních  oblastech  např.  SC4,  SC2  či  SM2,  kde  je  regulace  IZP
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individuální,  případně změnit  IZP v této ploše na 35%, který alespoň odpovídá realitě a majitelům méně
zastavěných pozemků, dává alespoň částečnou šanci na případnou doplňkovou výstavbu (zádveří, terasy,
garáže atd.),  která je  v současné době nemyslitelná,  přitom by  nijak  negativně neovlivnila  ráz  uvedené
oblasti.  Týká  se to  i mého  pozemku,  kde  mě  limit  znemožňuje  výstavbu  garáže  pro  osobní  automobil
(k výstavbě zbývá cca 18 m2, jsem majitelkou uvedeného pozemku od roku 2014 a v současné době plánuji
velkou a nákladnou rekonstrukci zanedbaného rodinného domu, která pozitivně ovlivní vzhled okolí, při koupi
uvedeného  pozemku  a  rodinného  domu  jsem  bohužel  nevěděla  o místních  regulativech,  jinak  bych  si
uvedený pozemek s nemovitostí ani nezakoupila,  jelikož nemít možnost si  postavit  na vlastním pozemku
u rodinného domu garáž pro osobní automobil, což v současné době považuji za standard, je dosti limitující
a věřím,  že takto  může uvažovat  i dosti  jiných lidi,  při  koupi  či  rekonstrukci  nemovitosti  nemít  možnosti
žádných  úprav  zasahující  nezastavěnou  plochu,  tak  místní  limity  povedou  spíše  ke stagnaci  a  úpadku
nemovitostí v této oblasti.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 205 se vyhovuje.

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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemku dotčen návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou a bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  možnost  navýšení  procenta  zastavění  v bloku  ohraničeném  ulicemi  Růžová,  Malá,  Sokolí.
Na základě místního šetření  pořizovatel zjistil,  že se jedná o stabilizovaný městský blok poměrně malého
plošného rozsahu,  s většinovým zastoupením městských domů a solitérním objektem lidové architektury
v nároží  ulic  Malá  a  Růžová.  Právě  objekt  historické  roubenky,  spolu  s nejbližším  zázemím  prochází
v současné době nákladnou rekonstrukcí.

Požadavek na navýšení procenta zastavění je uplatněn na pozemky p.č. 1816/1 a st. 459 v k.ú. Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že předmětný městský blok je vymezen v kategorii
BM2 – plochy bydlení městského. Podíl  zastavění stavebního pozemku nadzemními stavbami (IZP) činí
max. 30%. Podíl zeleně na stavebním pozemku (IOZ) činí min. 50%. Zbývající část pozemku (rozdíl výměry
zástavby nadzemními stavbami a výměry zeleně), což činí 20%, může být využita pro umístění zpevněných
ploch vstupů a vjezdů, teras, bazénů, skleníků, přístřešků, energetických zařízení obnovitelných zdrojů apod.
Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji námitku s tím, že požaduje navýšit limity IZP v ploše BM2, neboť
stávající  hodnoty  nekorespondují  se skutečnou zastavěností  a  znemožňují  realizaci  výstavby garáže pro
osobní automobil.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  posoudil  požadavek  na navýšení  IZP na předmětných
pozemcích na hodnotu 35% a konstatuje, že s ohledem na uplatnění  totožných požadavků v rámci etapy
veřejného projednání konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou ze strany stavebního úřadu a projekčních
kanceláří bude podateli vyhověno a IZP bude navýšen pro veškeré plochy kategorie BM2 vymezené v ÚP
Jablonec nad Nisou na hodnotu max. 35%.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem je přesvědčen, že navýšená hodnota IZP pro plochy kategorie
BM2  lépe  vystihuje  strukturu  zástavby  ve stabilizovaných  plochách  příslušných  městských  části  a
předmětnou úpravou nedojde k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot
území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů u nových zastavitelných ploch dané
kategorie.

206) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. S.

Podání doručené písemně dne 30. 9. 2015 na Magistrát Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  vlastník  pozemku p.č.  1171  v k.ú.  Proseč nad  Nisou se důrazně  ohrazuji  proti  jeho
začlenění do kolonky nevyužívané plochy. Požaduji začlenění do zastavitelných ploch.

Odůvodnění námitky: v současnosti pozemek užívám jako sad – zahradu a dle mých fyzických a finančních
sil. Pozemek je v zástavbě rodinných domků a trvám na jeho začlenění do ploch výstavby rodinných domu
do budoucna.

Přílohy podání:
▪ žádost o změnu ÚP Jablonec nad Nisou ze dne 28. 7. 2008
▪ námitka proti vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území ze dne 24. 8. 2011
▪ námitka ze dne 15. 4. 2014

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 206 se nevyhovuje.
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Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného  návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Předmětem  námitky  je  nesouhlas  se zařazením  pozemku  p.č.  1171  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou
do nezastavitelných  ploch,  a  to  v návrhu  Územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  a  požadavek  na jeho
opětovné zařazení ÚP Jablonec nad Nisou v kategorii zastavitelné plochy určené pro výstavbu rodinných
domů.

Pořizovatel a určený zastupitel  prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná o nezastavěný pozemek,  který
navazuje na zastavěné území místní části Proseč nad Nisou a nachází se cca 1.5 m pod niveletou místní
komunikace Vrcholová.  Východní  hranu pozemku tvoří  meandrující  bezejmenný  vodní  tok.  Na pozemku
se nachází ovocný sad.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že pozemek p.č. 1171 v k.ú. Proseč nad Nisou je
vymezen jako nezastavitelná plocha v kategorii VZ – plochy veřejných prostranství – zeleň. Proti  tomuto
řešení uplatnil podatel opakovaně svoji námitku s tím, že pozemek užívá jako sad – zahradu, a to dle svých
fyzických  a  finančních  sil.  Požadavek  na vymezení  ploch  pro  výstavu  rodinných  domu  do budoucna
odůvodňuje skutečností, že se pozemek nachází v zástavbě rodinných domků.

K dané problematice pořizovatel  konstatuje,  že v rámci  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl  předmětný
pozemek na žádost vlastníka pozemku a podatele námitky vymezen jako zastavitelná plocha pro bydlení, a
to v jižní části v kategorii SP2 – plochy smíšené obytné – příměstské (součást zastavitelné lokality SP2.68) a
v severní  části  v kategorii  SC4  –  plochy  smíšené  centrální  (součást  lokality  SC4.23  –  čtvrťové  lokální
centrum Horní Proseč).

Vyhodnocení  vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný  rozvoj  území  konstatuje,  že navržená
funkce – zastavitelná plocha pro dané funkce (kategorií SP2 a SC4) ovlivní hydrologické poměry v území,
urychlí  povrchový  odtok  v horní  části  povodí  a  zlikviduje  vzrůstající  vegetaci.  Doporučuje  se ponechat
stávající přírodní – nezastavitelné funkci.

Proti  tomuto doporučení  uplatnil  podatel  svoji  první  námitku  v etapě veřejného projednání  konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou s tím, že nesouhlasí se závěry vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území.

V rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily  k vymezení zastavitelné plochy
SC4.23 a SP2.68 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.  Příslušný  orgán  k posouzení  vlivů  na ŽP
požadoval shodně vypuštění zastavitelných ploch.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgán  bylo
dohodnuto, že lokality SC4.23 a SP2.68 budou vypuštěny z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. 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 je pozemek zařazen mezi plochy
nezastavitelné kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň.

Námitka podatele byla projednána v rámci dohodovacího jednání stanovisek dotčených orgánů k veřejnému
projednání  dne  17.  12.  2015  se závěrem,  že předmětné  zařazení  pozemků  do nezastavitelných  ploch
odpovídá doporučení Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a je výsledkem dlouhodobého projednávacího
procesu. Dotčené orgány na nezastavitelnosti pozemku trvají.

Pořizovatel  posoudil  obě  námitky  z hlediska  střetů  s limity  a  hodnotami  území,  které  by  mohly  mít  vliv
na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že pozemek je pod ochranou ZPF ve IV. třídě ochrany
(BPEJ 8.50.41). Přesto, že se jedná o půdy podprůměrných produkčních schopností, a to vzhledem k poloze
obce a ke konfiguraci jejího terénu, i přes tuto skutečnost dochází vlivem zástavby u předmětných pozemků
ke snížení ekologické stability území a přírodních hodnot ZPF.

Z pohledu  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o ochraně  přírody  a  krajiny  v platném  znění  se ve východní  části
předmětného pozemku nachází Významný krajinný prvek (VKP) „ze zákona“ – vodní tok a údolní niva, jenž
je definován v § 3, odst. 1, písm. b výše citovaného zákona jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že námitka  je  směřována
k neměněné části územního plánu Jablonec nad Nisou, neboť platný ÚP města Jablonec nad Nisou i nový
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  zařazují  pozemek  do nezastavitelných  ploch.  Pořizovatel  dále  podotýká,
že dohodnutý návrh ÚP Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení,
vymezených  v souladu  s cíli  územního  plánování  a  v souladu,  případně  kompromisně  s limity  a  zájmy
ochrany přírody v tomto území.
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť vymezením
zastavitelné  plochy  v takto  přírodně  cenném  území  by  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

207) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. a Š. Š.

Podání doručené písemně dne 5. 9. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastníci pozemku č. 255 k.ú. Kokonín bychom chtěli požádat o změnu zařazení tohoto
pozemku určeného připravovaným územním plánem jako zastavitelná plocha BP2 – bydlení příměstské,
do ploch s přípustností výroby.

Odůvodnění námitky: Odůvodnění tohoto požadavku vychází ze skutečnosti, že jsme majiteli objektu čp. 387
na stpčk. 2668 v k.ú. Rychnov u Jablonce n. N., který přiléhá svojí delší hranicí k uvedenému pozemku č,
255 v katastru Kokonína.

Objekt čp. 387 je rodinným domem s provozovnou truhlářství, stávající ÚP Rychnova u Jablonec n. N. toto
využití umožňuje. Jelikož firma prosperuje, plánujeme rozšíření výrobních prostor, které by umožnily plynulý
logický  chod technologie výroby nábytku bez  náročných manipulačních a dopravních procesů.  K tomuto
účelu by bylo vhodné navazující pozemek č. 255 v k.ú. Kokonín využít, a proto navrhujeme jeho zařazení
do ploch s možností výroby. Vzhledem k umístění pozemku na samé hranici katastrálního území, který svoji
podélnou hranicí navazuje na existující objekt v sousedním k.ú. Rychnova u Jablonec n. N., který výrobu
připouští, další hranice pozemku přiléhá k místní komunikaci a pouze částí své nejkratší hranice navazuje
na plochu  určenou  novým  ÚP pro  bydlení,  domníváme se,  že je  možné  tuto  parcelu  zařadit  do plochy
s přípustností výroby.

Tento záměr je již kladně projednán s vlastníkem sousedního pozemku určeného pro bydlení  ppčk.252/1
k.ú. Kokonín.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 207 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemku dotčeného návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Předmětem námitky je nesouhlas se zařazením pozemku p.č. 255 v k.ú. Kokonín do zastavěných ploch kategorie
BP2 – plochy bydlení příměstského s tím, že požaduje zařazení pozemku do ploch s přípustností výroby.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rovinatý pozemek v zastavěném
území místní části Kokonín v nároží ulic  Studená a Boční,  kde byly v nedávné minulosti  vystavěny nové
rodinné domy. Západní část pozemku tvoří zatrubněná bezejmenná vodoteč. Na pozemku jsou deponovány
stavební sutě a slouží k parkování vozidel.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že pozemek p.č. 255 v k.ú. Kokonín je vymezen
jako stabilizovaná zastavitelná plocha kategorie BP2 – plochy bydlení příměstského. Proti  tomuto řešení
podal námitku vlastník pozemku s tím, že požaduje zařazení pozemku do ploch s přípustností výroby.

K požadavku podatele námitky na zařazení pozemku do ploch s přípustností výroby pořizovatel konstatuje,
že ÚP Jablonec nad Nisou připouští funkci výroby v rámci ploch kategorie SM – plochy smíšené městské a
SO – plochy smíšené městské – kapacitní,  avšak pouze v kategorii  nerušící.  Po konzultaci problematiky
se zpracovatelem  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  došel  pořizovatel  k názoru,  že vymezení  těchto  ploch  je
s ohledem na charakter dané lokality nekoncepční.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že s ohledem
na charakter  daného  území  nelze  námitce  vyhovět  ve smyslu  zařazení  pozemku  p.č.  255  k.ú.  Kokonín
do ploch s přípustností výroby, bez dalšího omezení. Podatel však v případě splnění podmínek slučitelnosti
záměru  s bydlením  může  daný  záměr  realizovat  již  ve vymezených  plochách  kategorie  BP2,  kde
se podmíněně připouští nerušící výroba a nerušící výrobní služby.

208) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. K.

Podání doručené písemně dne 7. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Námitka proti vypuštění zastavitelných ploch v kategorii SP – venkovské bydlení příměstské
u pozemků  p.č.  1049,  1050/1,  1050/2,  1050/3  a  1051  v katastrálním  území  Proseč  nad  Nisou,  a  to
z konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou.
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Odůvodnění námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 1049,1050/1,1050/2, 1050/3 a 1051 v katastrálním území
Proseč  nad  Nisou  jsem  již  dříve  uplatnila  na Oddělení  územního  plánování  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou
požadavek  na zařazení  předmětných  ploch  do nového  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  za účelem  výstavby
rodinného  domu.  Nahlédnutím  do návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  jsme  zjistili,  že tyto  pozemky  byly
z rozvojových ploch vypuštěny.  S tímto stavem se nemůžu ztotožnit,  neboť pozemky hodláme využít  pro
budoucí výstavbu rodinného domu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 208 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků dotčených návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek podatele námitky  na vymezení  zastavitelné  plochy umožňující  výstavbu rodinného
domu v daném území.

Požadavek je uplatněn na pozemky p.č. 1049, 1050/1, 1050/2,1050/3,1051 v katastrálním území Proseč nad
Nisou. Jedná se o soubor rovinnatých nezastavěných pozemků, tvořící proluku v zastavěném území   tzv.
Horní  Proseče,  vymezený místními komunikacemi  Horní  a U Sokolovny.  Jižní  částí  lokality  je  trasováno
nadzemní vedení NN.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že v kontinuitě s platným územním plánem města
Jablonce nad Nisou je soubor pozemků vymezen jako veřejný prostor  – plocha kategorie VK – veřejná
prostranství komunikace. Proti tomuto řešení uplatnil podatel opakovaně námitku s tím, že v daném území
hodlá realizovat výstavbu rodinného domu.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro
funkci  bydlení  na daných  pozemcích  a  konstatuje,  že území  Proseče  nad  Nisou  je  největší  rozvojovou
lokalitou pro bydlení.  Postupná realizace záměrů zvýší počet uživatelů území a vyvolá potřebu zajištění
základních služeb veřejné vybavenosti, pro které se vymezují plochy smíšené obytné – centrální (kategorie
SC) v rámci

tzv.  Horního centra Proseč,  zajištěné zejména přestavbovou plochou na místě původního zemědělského
areálu.  Součástí  navrženého  veřejného  prostoru  je  i soubor  pozemků  ve vlastnictví  podatele  námitky.
Předmětné plochy veřejných prostranství by měly být využity ke stabilizaci prostorové kostry obce – návsi a
ulic, kde veškeré činnosti směřují k bezúplatnému využívání veřejností pro denní rekreaci a relaxaci, běžné
i slavnostní shromažďování.

Pořizovatel konstatuje, že pozemky podatele námitky jsou pro dané území velmi cenné z pohledu vymezení
veřejného prostoru v městské části Proseč nad Nisou s ambicí lokálního příměstského centra – severní část.
S ohledem na tyto skutečnosti se námitce nevyhovuje a doporučuje se v této záležitosti dohoda statutárního
města  Jablonec  nad  Nisou  s vlastníkem  souboru  pozemků  na jejich  výkupu,  či  směně.  V tomto  duchu
probíhají příslušná jednání mezi vlastníkem pozemků a oddělením majetkoprávním MMJN.

209) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. W.

F. W.

Podání doručené písemně dne 7. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Námitka proti návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou

Vážené dámy a pánové, jsme vlastníci pozemkových parcel p. č. 233/3, 233/4, 233/5 a stavební parcely č.
1053, vše k.ú. Jablonec nad Nisou. Celková výměra parcel činí 2 108 m2 a jsou ohraničeny ze západní
strany ulicí V Aleji a ze severní strany ulicí Souběžnou.

Jako  vlastníci  těchto  pozemků  a  staveb,  dotčených  návrhem  Územního  piánu  Jablonec  nad  Nisou
podáváme námitku k podmínkám prostorového uspořádání ploch označené zde jako SM Plochy smíšené
městské ve vztahu k parcelám, které vlastníme, jak výše uvedeno.

Odůvodnění námitky:

Podle  návrhu  Územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  je  celé  území  ploch  ohraničené  ulicemi  V Aleji,
Květinová,  Křížová  a  Souběžná  navrženo  z hlediska  podmínek  prostorového  uspořádání  jako  SM  4  –
výšková hladina zástavby: max. 4 NP + podkroví.

Celá plocha tohoto území je však svým příčným a podélným profilem stávajícího terénu výrazně nesourodá
ve vztahu  k plochám  dopravní  infrastruktury  komunikacím  a  k navazující  přístupnosti  jednotlivých
pozemkových a stavebních parcel na přilehlé komunikace. Celé území postupně od Květinové ulice, podél
ulicí V Aleji a Křížové, výrazně klesá pod niveletu sousedních komunikací až k napojení na Souběžnou ulice.
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Tato skutečnost se výrazně dotýká našich, výše uvedených parcel, které jsou nezastavěné a kde výškový
rozdíl  mezi  stávajícím  terénem  našich  parcel  a  niveletou  navazujících  komunikací  ulicí  V Aleji  a  ulicí
Souběžnou činí 3 – 5 metrů, převedeno do výškové hladiny zástavby činí tento rozdíl až 1,5 – 2 výšky NP.

V podmínkách prostorového uspořádání Územního plánu je u SM4 uvedeno: 4 NP + 1 podkroví. Není zde
uvedeno  a  ani  navrženo  žádné  zohlednění  k výškovým  rozdílům  stávajících  terénů  oproti  niveletám
navazujících komunikací.

Takže např. pokud budeme plánovat výstavbu v návaznosti na Souběžnou ulici, budeme mít 2 NP „utopeny"
pod niveletou Souběžné ulice, vzhledem ke sníženému stávajícímu terénu a podle návrhu ÚP budeme moci
nad niveletou Souběžné ulice postavit max. 2 NP + podkroví.

Považujeme proto podmínky prostorového uspořádání SM4 v návaznosti na naše parcely a okolnosti zde
uvedené za podmínky poškozující naše vlastnická práva, vzhledem k ostatním vlastníkům pozemků, parcel a
stávajících domů podél ulice Souběžné, respektive ulice Křížové.

Žádáme proto o změnu podmínek prostorového uspořádání u pozemkových parcel č. 233/3, 233/4, 233/5 a
stavební parcely č. 1053, vše k.ú. Jablonec nad Nisou, kde jsme vlastníci těchto parcel na:

SM5 – výšková hladina zástavby: max. 5 NP + 1 podkroví.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 209 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemků dotčených návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na úpravu maximální podlažnosti v dané lokalitě.

Požadavek na úpravu podmínek prostorového uspořádání ploch označených jako SM4 – Plochy smíšené
městské je uplatněn na pozemcích p.č. 233/3, 233/4, 233/5 a st.p. č. 1053 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Jedná
se uliční frontu stabilizovaného městského bloku, ohraničeného ulicemi Souběžná a V Aleji. Stávající objekty
– městské vily jsou z větší části dvoupodlažní s podkrovím. Pořizovatel se ztotožňuje s názorem podatele
námitky,  že celá  plocha  předmětného  území  je  svým  příčným  a  podélným  profilem  stávajícího  terénu
výrazně nesourodá ve vztahu k plochám dopravní infrastruktury – komunikacím a k navazující přístupnosti
jednotlivých pozemkových a stavebních parcel na přilehlé komunikace. Celé území postupně od Květinové
ulice,  podél  ulicí  V Aleji  a  Křížové,  výrazně  klesá  pod  niveletu  sousedních  komunikací  až k napojení
na Souběžnou ulici.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že v kontinuitě s platným územním plánem města
Jablonce nad Nisou   je dané území zařazeno do stabilizovaných ploch kategorie SM4 – plochy smíšené
městské s přípustnou maximální podlažností čtyři nadzemní podlaží + podkroví. Proti tomuto řešení uplatnil
vlastník pozemku svoji námitku s požadavkem na vymezení maximální podlažnosti na hodnotu 5.N.P. s tím,
že pokud bude plánovat výstavbu v návaznosti na Souběžnou ulici, bude mít 2 NP „utopeny" pod niveletou
Souběžné ulice, vzhledem ke sníženému stávajícímu terénu a podle návrhu ÚP bude moci nad niveletou
Souběžné ulice postavit max. 2 NP + podkroví. Podatel považuje proto podmínky prostorového uspořádání
ploch kategorie SM4 v návaznosti  na své parcely a okolnosti zde uvedené za podmínky poškozující  jeho
vlastnická práva.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na navýšení  podlažnosti  v dané lokalitě  a
konstatuje, že se námitce nevyhovuje (je bezpředmětná),  neboť výšková hladina zástavby se dle definice
použitých  pojmů  k podmínkám  uspořádání  území  posuzuje  ve sporných  případech  na hlavním  průčelí
objektu ve vztahu k pozici nástupu z veřejného prostranství, tzn. z ulice V Aleji a z ulice Souběžná. Z tohoto
pohledu lze konstatovat, že u existujících dvoupodlažních objektů s podkrovím se jedná o rezervu v rozpětí
1  1,5 podlaží.

210) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. K.

Podání doručené písemně dne 9. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Žádám o změnu nového  ÚP,  respektive  zapracování  reálného stavu pozemků p.č.  187/3;
187/5; 187/7; 187/12; 187/15; 187/16 a st.p.č. 187/24; 187/25; 187/26 v k.ú. Lukášov, tj. zařazení pozemků
výše uvedených do kategorie pozemků určených k podnikání a bydlení – SM.

Odůvodnění námitky: Pozemky v současné době slouží k podnikání a bydlení – prodej nových a použitých
vozidel,  opravy  strojů  a  vozidel,  odstavování  a  parkování  vozidel  a  strojů,  skladování  náhradních  dílů,
materiálu a jejich prodej.

Vyhodnocení: Námitce č. 210 se vyhovuje
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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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků dotčených návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na překvalifikování pozemků ve vlastnictví podatele námitky do ploch kategorie SM –
plochy smíšené – městské.

Požadavek  na překvalifikování  lokality  do ploch  kategorie  SM –  plochy  smíšené –  městské  je  uplatněn
na pozemky  p.č.  187/3;  187/5;  187/7;  187/12;  187/15;  187/16  a  st.p.č.  187/24;  187/25;  187/26  v k.ú.
Lukášov,

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o okrajovou část zastavěného území
v místní části Lukášov, kde je situována široká škála podnikatelských aktivit v kombinaci s bydlením. V rámci
podnikatelských aktivit se jedná o prodej nových a použitých vozidel, opravy strojů a vozidel, odstavování a
parkování vozidel, obytných přívěsů a strojů, skladování náhradních dílů, materiálu a jejich prodej.

K dané problematice pořizovatel  podotýká, že již  ve fázi konceptu řešení byla na tomto území vymezena
stabilizovaná plocha kategorie SA – plochy smíšených aktivit, která v rámci přípustného využití akceptovala
pozemky staveb pro nerušící výrobní služby. Tato kategorie byla v dalších stupních pořizování ÚP Jablonec
nad Nisou globálně vypuštěna a došlo k vymezení ploch kategorie BP – bydlení příměstské, které neodrážejí
reálný stav využití daného území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na překvalifikování lokality do ploch, které by
svým  charakterem  lépe  korespondovaly  se současným  využitím  předmětné  lokality  a  se záměry  které
podatel zvažuje ve smyslu budoucího využití a konstatuje, že se námitce vyhovuje, a to vymezením ploch
kategorie  SM  –  plochy  smíšené  –  městské.  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.

211) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. H.

Podání doručené písemně dne 9. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Žádám o změnu nového UP, respektive zapracování reálného stavu u pozemků p.č. 187/1 –
část, 187/2; 187/8; 187/13; 189 a st.p.č. 188/1; 188/2 v k.ú. Lukášov, tj. zařazení pozemků výše uvedených
do kategorie pozemků určených k podnikání a bydlení – kategorie SM.

Odůvodnění námitky: Pozemky v současné době slouží k podnikání a bydlem – prodej nových a použitých
vozidel,  opravy  strojů  a  vozidel  odstavování  a  parkování  vozidel  a  strojů,  skladování  náhradních  dílů,
materiálu a jejich prodej.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 211 se vyhovuje.

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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků dotčených návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na překvalifikování  pozemků  podatele  námitky  do ploch  kategorie  SM  –  plochy
smíšené – městské.

Požadavek  na překvalifikování  lokality  do ploch  kategorie  SM –  plochy  smíšené –  městské  je  uplatněn
na pozemky p.č. 187/1 – část, 187/2; 187/8; 187/13; 189 a st.p.č. 188/1; 188/2 v k.ú. Lukášov.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území a zjistil,  že se jedná o okrajovou část  zastavěného
území v místní části Lukášov, kde je situována široká škála podnikatelských aktivit v kombinaci s bydlením.
V rámci  podnikatelských  aktivit  se jedná  o prodej  nových  a  použitých  vozidel,  opravy  strojů  a  vozidel,
odstavování a parkování vozidel a strojů, skladování náhradních dílů, materiálu a jejich prodej.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že předmětné  pozemky  a  jejich  části  jsou
zařazeny mezi zastavitelné plochy kategorie BP2 – plochy bydlení – příměstské. Proti tomuto řešení uplatnil
vlastník pozemků svoji námitku s požadavkem na uvedení stávajícího využití území do souladu s novým ÚP
Jablonec nad Nisou.

K dané problematice pořizovatel  podotýká, že již  ve fázi konceptu řešení byla na tomto území vymezena
stabilizovaná plocha kategorie SA – plochy smíšených aktivit, která v rámci přípustného využití akceptovala
pozemky staveb pro nerušící výrobní služby. Tato kategorie byla v dalších stupních pořizování ÚP Jablonec
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nad Nisou globálně vypuštěna a došlo k vymezení ploch kategorie BP – bydlení příměstské, které neodrážejí
reálný stav využití daného území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na překvalifikování lokality do ploch, které by
svým  charakterem  lépe  korespondovaly  se současným  využitím  předmětné  lokality  a  se záměry  které
podatel zvažuje ve smyslu budoucího využití a konstatuje, že se námitce vyhovuje, a to vymezením ploch
kategorie  SM  –  plochy  smíšené  –  městské.  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.

212) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. K.

Podání doručené písemně dne 9. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Požaduji navýšení max. možné podlažnosti v rámci zastavitelných ploch kategorie SC – plochy
smíšené centrální na pozemcích p.č. 830/1, 830/4, 830/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou z SC4 na SC6.

Odůvodnění námitky: Dobrý den, bydlím v Jablonci n. N., ulice U Nisy, č.3. V tomto domě má moje paní také
fyzioterapeutickou ordinaci a rehabilitační provoz. Mám v úmyslu – až vejde v platnost nový územní plán –
požádat o povolení k výstavbě bytového domu s bezbariérovým bydlením na pozemku 830/1 který s domem
přímo souvisí a který je v mém vlastnictví.

Úmysl je, vytvořit bytový komplex s ordinací, fyzioterapií a rehabilitačním centrem. V ideovém návrhu část
těchto funkcí přejímal stávající dům U Nisy 3. Ukazuje se však, že bude nutné některé z těchto obslužných
prostor přemístit do navrhovaného bytového domu a využít min.l raději však 2 podlaží k těmto účelům.

Protože  je  v novém  územním  plánu  tato  plocha  označena  jako  SC4  a  čtyřpodlažní  budova  by  byla
investorsky naprosto nereálná (na byty by zbývaly pouze 2 podlaží), dovoluji si požádat o změnu v územním
plánu na SC6.

Protože v nejbližším okolí uvažovaného bytového domu se službami stojí přes ulici 12 ti podlažní paneláky a
přes park 6 – ti podlažní, mám za to, že tato změna v územním plánu by mohla být přijatelná.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 212 se vyhovuje.

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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků dotčených návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek na překvalifikování pozemků ve vlastnictví  podatele námitky z ploch kategorie SC4
(max. podlažnost 4 N.P. + podkroví) do kategorie SC6 (max. podlažnost 6 N.P. + podkroví). Plochy kategorie
SC – plochy smíšené – centrální.

Požadavek na překvalifikování  lokality  do ploch kategorie SC6 – plochy smíšené – centrální  je  uplatněn
na pozemky p.č. 830/1, 830/4, 830/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná o západní část  stabilizovaného
městského bloku, vymezeného ulicemi U Lávky, U Nisy, Budovatelů, U Balvanu a korytem Lužické Nisy. Blok
je částečně pod úrovní ulic Budovatelů a U Nisy.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že předmětné  pozemky  jsou  zařazeny
do stabilizovaných  ploch  kategorie  SC4  –  plochy  smíšení  –  centrální  s maximální  podlažností  4.N.P.  +
podkroví.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  vlastník  pozemku  svoji  námitku  s požadavkem na překvalifikování
ploch kategorie SC4 na plochy kategorie SC6 – plochy smíšení – centrální s maximální podlažností.6.N.P. +
podkroví  s cílem  realizovat  v daném  území  výstavbu  6 ti  podlažního  bytového  komplexu  s ordinací,
fyzioterapií a rehabilitačním centrem.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na překvalifikování lokality do ploch kategorie
SC6  –  plochy  smíšené  –  centrální  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje,  a  to  v rámci  celého  bloku,
vymezeného  ulicemi  U Lávky,  Vodní,  Budovatelů,  U Balvanu  a  korytem  Lužické  Nisy.  Své  rozhodnutí
pořizovatel  opírá o stávající  charakter lokality  a její  výškové uspořádání,  včetně žádoucího oživení dané
lokality.  Pořizovatel  je  přesvědčen,  že tímto  řešením  nedojde  k neúměrnému  ovlivnění  hygienických,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

706 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

213) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. L.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:  Nesouhlas  vlastníka rodinného domu č.p. 2715, nacházejícího se na parcele, st.p.č. 2623, a
pozemku p. č. 564/3 v k.ů. Jablonec nad Nisou se západní tangentou (DS.2) a umístěním sběrného dvora
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v Brandlu.

Odůvodnění námitky:
▪ snížení  kvality  a  kultury  bydlení,  obě  stavby  jsou  dalšími  zdroji  hluku  a  znečištění  ovzduší

na Žižkově vrchu,
▪ dojde k poklesu cen nemovitostí v celé lokalitě Žižkův vrch,
▪ může dojít ke snížení atraktivity města z hlediska zájmu o trvalé bydlení,
▪ silnice i sběrný dvůr jsou navrženy do velmi rizikového terénu (příkré skalnaté svahy)

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 213 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 213 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  se stavbou Západní  tangenty  (DS2)  a s umístěním sběrného a separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníka  rodinného  domu  č.p.  2715  nacházejícího
se na pozemku st.p.č.  2623 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemku p.č.  564/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou
s návrhem trasy Západní tangenty (DS2) a umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná rodinný dům č.p.
2715,  Ještědská  26  se zahradou  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  236 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a 390 m od vymezeného 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.

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 – 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 236 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení,
2) Poklesem cen nemovitostí
3) Snížením atraktivity města
4) Umístěním silnice v rizikovém terénu (příkré skalnaté svahy)

K argumentům podatele námitky 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
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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 poklesu ceny nemovitosti 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. 3) k argumentu  snížení  konkurenceschopnosti  města  z hlediska  atraktivity  pro  bydlení  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). Doprava je
vždy jenom tam, kde jsou její uživatelé.

Ad. 4) K argumentu  rizikového  terénu  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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 390 m. Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání
návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou,  ve které  požadavek na vypuštění  sběrného a  separačního dvora,  které
odůvodňuje snížením kvality bydlení, zvýšením hluku a znečištěním ovzduší.

K námitce  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.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  hodnotila  samostatná
dokumentace  –  vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,  07/2011).
Pořizovatel konstatuje, že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy v rámci projednávacího
procesu byla souhlasná.

Pořizovatel  k námitce  o snížení  kvality  bydlení  konstatuje,  že v daném  prostoru  jsou  převážně  stávající
plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených nemovitostech lze předpokládat v minimálním
rozsahu,  dále  pořizovatel  dodává,  že 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce

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.

214) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  vlastník  pozemků  st.p.č.  846/1,  1030/5  a  p.č.  1034/1  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou
nesouhlasím s navrženou dopravní spojkou – Výstup Pod Baštou propojením ulic Palackého a Podhorské.
V těsném sousedství této ulice, která spadá do památkové zóny města Jablonec nad Nisou, se nachází starý
rodinný dům se zahradou z roku 1883, který rekonstruuji  a  hodlám v něm trvale bydlet se svou rodinou.
Požaduji, aby návrh této dopravní spojky byl zrušen a doprava do Podhorské byla vedena i dalšími přilehlými
vedlejšími komunikacemi.

Odůvodnění námitky: Vytvoření této dopravní spojky Výstup Pod Baštou v sousedství mého rodinného domu
zásadním způsobem ohrozí kvalitu života v mém domě a na pozemku (zahrada) bezprostředně souvisejícím,
zejména kvůli zvýšení úrovně hluku, prašnosti a narušení soukromí. K porušení práva na soukromí došlo již
v minulosti vytvořením parkovací zóny v této ulici v těsné blízkosti mého domu. Spojka bude mít také značný
vliv na snížení ceny mých nemovitostí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 214 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Požadavek na vypuštění dopravní spojky je uplatněn spoluvlastníkem rodinného domu č.p. 898, Pod Baštou
7 nacházejícího se na pozemku st.p.č. 846/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemků p.č. 1030/5 a p.č.1034/1
v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o stávající  rodinný  dům
se zahradou, který leží v těsné blízkosti místní komunikace Pod Baštou ve vyhlášené Městské památkové
zóně Jablonec nad Nisou. Tato stávající komunikace v šířce 7 m s oboustrannými chodníky je v současné
době zatížena jednosměrným provozem ve směru z Palackého ulice do ulice Smetanova.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že v ulici Pod Baštou je vymezeno obousměrné
dopravní  propojení  ulic  Palackého  a  Podhorská  s návazností  na dopravní  koridory  VK.12  –  plocha  pro
okružní křižovatku místní obslužné komunikace Pod Baštou včetně napojení podzemního parkovacího domu
pod Horním náměstím a mimoúrovňového propojení  do ul.  Hasičské a VK.13 – plocha místní  obslužné
komunikace  Smetanova  –  Mlýnská,  kdy  se jedná  o úpravu  trasování,  vylepšení  parametrů  a  řešení
křižovatek se stávajícími místními komunikacemi. V obou případech se jedná o veřejně prospěšné stavby,
pro které lze uplatnit předkupní právo. K navrhovanému dopravnímu propojení ulic Palackého a Podhorské
tzv.  "Výstup  Pod  Baštou"  podal  námitku  spoluvlastník  sousedních  pozemků  a  staveb  s tím,  že dojde
k ohrožení  kvality  života  v domě  a  na pozemku  podatele  námitky  (hluk,  prašnost  a  narušení  soukromí
v důsledku vytvoření parkovací zóny v této ulici v těsné blízkosti domu), včetně snížení ceny nemovitostí.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že platný  územní  plán  města  Jablonec  nad  Nisou  uvažoval
s propojením ulic Palackého a Podhorská od doby vydání, tzn. od roku 1998, a to jako s obalovou trasou
městského jádra. Součástí tohoto dopravního propojení byl nový dopravní koridor pro stavbu „Výstup Pod
Baštou – spojnice ulic Mlýnská a Smetanova. Dne 11. 11. 2004 došlo ke schválení VIII. změny platného
územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou,  která  řešila  mimo  jiné  vypuštění  tohoto  koridoru  z platné
územně plánovací dokumentace, a to s ohledem na majetkoprávní vztahy. Dne 23. 6. 2016 byl dopravní
koridor „Výstup pod Baštou“ do platného ÚP města Jablonec nad Nisou opětovně zapracován a to formou
pořízení  a  vydání  změny  č.  74  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  (usnesení  č.
ZM/138/2016).

K argumentům podatele  námitky  pořizovatel  uvádí,  že návrh  tohoto  dopravního  propojení  je  odůvodněn
nutností  odstranění  neúnosných  zátěží  stávající  zástavby  negativními  účinky  z dopravy  ve stávajícím
propojení ulic Palackého a Podhorské v trase: průjezd přes Horní náměstí a dále ulicemi Emilie Floriánové a
Jungmannova přes náměstí  Dr.  Farského a úsekem ulice  Podhorské ke křižovatce Podhorská/Mostecká
v nevyhovujících parametrech s řadou kolizních bodů.

Trasa  tohoto  dopravního  propojení  v předmětné  souvislosti  námitky  zahrnuje  využití  úseku  stávající
komunikace  v ulici  Pod  Baštou  –  zahrnutý  úsek  navržené  komunikace  je  vymezen  mimo  prostorovou
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souvislost s nemovitým majetkem podatele námitky. Pořizovatel dále dodává, že jiná možnost v existující
komunikační  síti  zastavěného  území  se složitými  geomorfologickými  poměry  není  bez  rozsáhlých
demoličních zásahů k dispozici.

Podatel  v námitce oznamuje, že objekt  RD prochází  rekonstrukcí  a právě rekonstrukční zásahy by měly
respektovat známé skutečnosti:
▪ návrh dopravního propojení je vymezen v platném územním plánu,
▪ úseky dopravního propojení uvnitř MPZ Jablonec n.N nemění vymezení historické uliční sítě,
▪ na fasádě  přiléhající  ke komunikaci  je  v současné  době  do uličního  profilu  pod  opěrnou  zdí,

vyrovnávající úrovně komunikace a Horního náměstí, otevřeno minimum stavebních otvorů,
▪ stavební  úpravy  by  měly  respektovat  sousedství  s existující  komunikací  –  měly  by  zahrnovat

odpovídající  úpravu  dispozičního  řešení  vč.  technických  opatření  proti  negativním  účinkům
z dopravy na existující přilehlé komunikaci,

▪ zvýšení  dopravní  intenzity  na přilehlé  místní  komunikaci  se svými  účinky  na pohodu  bydlení
nepochybně projeví – musí být realizována taková opatření, která vyloučí překročení únosné míry
obecných oprávněně požadovatelných standardů, odpovídajících poloze stavby v centru města,

▪ parkování  v ulici  před  domem  na komunikaci,  která  není  ve vlastnictví  namitatelů  nelze  zřejmě
pokládat za narušení soukromí – výklad práva na soukromí není předmětem ÚP.

K argumentu  snížení  hodnoty  nemovitosti  pořizovatel  dodává,  že předmětný  rodinný  dům  je  součástí
stabilizovaného městského území,  kdy se počítá s využitím stávající  komunikační sítě mimo prostorovou
souvislost s nemovitým majetkem podatele námitky. 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.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil nesouhlas s nově navrženou dopravní spojkou – Výstup
Pod Baštou – propojení ulic Palackého a Podhorská a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť tímto
řešením dojde k významnému zklidnění dopravy v centrální části města. Jedná se o ulice Smetanova, Emílie
Floriánové, Jungmannova a Hasičská. s vysokým podílem bytových jednotek. Ze závěrů zpracované hlukové
studie Výstup Pod Baštou (Ekomod, 08/2015) vyplývá, že sice dojde k nárůstu hlukové zátěže v nové trase
výstupu Pod Baštou (kde se nachází jen minimum chráněných objektů),  ale zároveň dojde k výraznému
snížení  stávající  hlukové zátěže mnohem většího  počtu chráněných objektů v současné dopravní  trase.
Pořizovatel  opírá  své  rozhodnutí  o skutečnost,  že komunikace  Pod  Baštou  splňuje  svými  šířkovými
parametry  nároky na obousměrný provoz a veřejný  zájem na užívání  dopravní  infrastruktury  by  měl  být
v tomto případě nadřazen zájmům osobním.

215) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. S.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 846/1, 1030/5 a 1034/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou nesouhlasím
s navrženou dopravní  spojkou – Výstup Pod Baštou propojením ulic  Palackého a Podhorské.  V těsném
sousedství této ulice, která spadá do památkové zóny města Jablonec nad Nisou, se nachází starý rodinný
dům se zahradou z roku 1883, který rekonstruuji a hodlám ho užívat se svou rodinou. Požaduji, aby návrh
této  dopravní  spojky  byl  zrušen  a  doprava  do Podhorské  byla  vedena  i dalšími  přilehlými  vedlejšími
komunikacemi.

Odůvodnění námitky: Vytvoření této dopravní spojky Výstup Pod Baštou v sousedství mého rodinného domu
zásadním způsobem ohrozí kvalitu života v mém domě a na pozemku (zahrada) bezprostředně souvisejícím,
zejména kvůli zvýšení úrovně hluku, prašnosti a narušení soukromí. K porušení práva na soukromí došlo již
v minulosti vytvořením parkovací zóny v této ulici v těsné blízkosti mého domu. Spojka bude mít také značný
vliv na snížení ceny mých nemovitostí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 215 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Požadavek na vypuštění dopravní spojky je uplatněn spoluvlastníkem rodinného domu č.p. 898, Pod Baštou
7 nacházejícího se na pozemku st.p.č. 846/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemků p.č. 1030/5 a p.č.1034/1
v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o stávající  rodinný  dům
se zahradou, který leží v těsné blízkosti místní komunikace Pod Baštou ve vyhlášené Městské památkové
zóně Jablonec nad Nisou. Tato stávající komunikace v šířce 7 m s oboustrannými chodníky je v současné
době zatížena jednosměrným provozem ve směru z Palackého ulice do ulice Smetanova.
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Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že v ulici Pod Baštou je vymezeno obousměrné
dopravní  propojení  ulic  Palackého  a  Podhorská  s návazností  na dopravní  koridory  VK.12  –  plocha  pro
okružní křižovatku místní obslužné komunikace Pod Baštou včetně napojení podzemního parkovacího domu
pod Horním náměstím a mimoúrovňového propojení  do ul.  Hasičské a VK.13 – plocha místní  obslužné
komunikace  Smetanova  –  Mlýnská,  kdy  se jedná  o úpravu  trasování,  vylepšení  parametrů  a  řešení
křižovatek se stávajícími místními komunikacemi. V obou případech se jedná o veřejně prospěšné stavby,
pro které lze uplatnit předkupní právo. K navrhovanému dopravnímu propojení ulic Palackého a Podhorské
tzv.  "Výstup  Pod  Baštou"  podal  námitku  spoluvlastník  sousedních  pozemků  a  staveb  s tím,  že dojde
k ohrožení  kvality  života  v domě  a  na pozemku  podatele  námitky  (hluk,  prašnost  a  narušení  soukromí
v důsledku vytvoření parkovací zóny v této ulici v těsné blízkosti domu), včetně snížení ceny nemovitostí.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že platný  územní  plán  města  Jablonec  nad  Nisou  uvažoval
s propojením ulic Palackého a Podhorská od doby vydání, tzn. od roku 1998, a to jako s obalovou trasou
městského jádra. Součástí tohoto dopravního propojení byl nový dopravní koridor pro stavbu „Výstup Pod
Baštou – spojnice ulic Mlýnská a Smetanova. Dne 11. 11. 2004 došlo ke schválení VIII. změny platného
územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou,  která  řešila  mimo  jiné  vypuštění  tohoto  koridoru  z platné
územně plánovací dokumentace, a to s ohledem na majetkoprávní vztahy. Dne 23. 6. 2016 byl dopravní
koridor „Výstup pod Baštou“ do platného ÚP města Jablonec nad Nisou opětovně zapracován a to formou
pořízení  a  vydání  změny  č.  74  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  (usnesení  č.
ZM/138/2016).

K argumentům podatele  námitky  pořizovatel  uvádí,  že návrh  tohoto  dopravního  propojení  je  odůvodněn
nutností  odstranění  neúnosných  zátěží  stávající  zástavby  negativními  účinky  z dopravy  ve stávajícím
propojení ulic Palackého a Podhorské v trase: průjezd přes Horní náměstí a dále ulicemi Emilie Floriánové a
Jungmannova přes náměstí  Dr.  Farského a úsekem ulice  Podhorské ke křižovatce Podhorská/Mostecká
v nevyhovujících parametrech s řadou kolizních bodů.

Trasa  tohoto  dopravního  propojení  v předmětné  souvislosti  námitky  zahrnuje  využití  úseku  stávající
komunikace  v ulici  Pod  Baštou  –  zahrnutý  úsek  navržené  komunikace  je  vymezen  mimo  prostorovou
souvislost s nemovitým majetkem podatele námitky. Pořizovatel dále dodává, že jiná možnost v existující
komunikační  síti  zastavěného  území  se složitými  geomorfologickými  poměry  není  bez  rozsáhlých
demoličních zásahů k dispozici.

Podatel  v námitce oznamuje, že objekt RD prochází rekonstrukcí  a právě rekonstrukční  zásahy by měly
respektovat známé skutečnosti:
▪ návrh dopravního propojení je vymezen v platném územním plánu,
▪ úseky dopravního propojení uvnitř MPZ Jablonec n.N nemění vymezení historické uliční sítě,
▪ na fasádě  přiléhající  ke komunikaci  je  v současné  době  do uličního  profilu  pod  opěrnou  zdí,

vyrovnávající úrovně komunikace a Horního náměstí, otevřeno minimum stavebních otvorů,
▪ stavební  úpravy  by  měly  respektovat  sousedství  s existující  komunikací  –  měly  by  zahrnovat

odpovídající  úpravu  dispozičního  řešení  vč.  technických  opatření  proti  negativním  účinkům
z dopravy na existující přilehlé komunikaci,

▪ zvýšení  dopravní  intenzity  na přilehlé  místní  komunikaci  se svými  účinky  na pohodu  bydlení
nepochybně projeví – musí být realizována taková opatření, která vyloučí překročení únosné míry
obecných oprávněně požadovatelných standardů, odpovídajících poloze stavby v centru města,

▪ parkování  v ulici  před  domem na komunikaci,  která  není  ve vlastnictví  namitatelů  nelze  zřejmě
pokládat za narušení soukromí – výklad práva na soukromí není předmětem ÚP.

K argumentu  snížení  hodnoty  nemovitosti  pořizovatel  dodává,  že předmětný  rodinný  dům  je  součástí
stabilizovaného městského území,  kdy se počítá s využitím stávající  komunikační sítě mimo prostorovou
souvislost s nemovitým majetkem podatele námitky. 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.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil nesouhlas s nově navrženou dopravní spojkou – Výstup
Pod Baštou – propojení ulic Palackého a Podhorská a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť tímto
řešením dojde k významnému zklidnění dopravy v centrální části města. Jedná se o ulice Smetanova, Emílie
Floriánové, Jungmannova a Hasičská. s vysokým podílem bytových jednotek. Ze závěrů zpracované hlukové
studie Výstup Pod Baštou (Ekomod, 08/2015) vyplývá, že sice dojde k nárůstu hlukové zátěže v nové trase
výstupu Pod Baštou (kde se nachází jen minimum chráněných objektů),  ale zároveň dojde k výraznému
snížení  stávající  hlukové zátěže mnohem většího  počtu chráněných objektů v současné dopravní  trase.
Pořizovatel  opírá  své  rozhodnutí  o skutečnost,  že komunikace  Pod  Baštou  splňuje  svými  šířkovými
parametry  nároky na obousměrný  provoz  a veřejný  zájem na užívání  dopravní  infrastruktury  by  měl  být
v tomto případě nadřazen zájmům osobním.
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216) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 3174, 846/2, 2965, 1030/9, 1034/3 a 846/4 v k.ú. Jablonec nad
Nisou  nesouhlasím  s navrženou  dopravní  spojkou  Výstup  Pod  Baštou  propojením  ulic  Palackého  a
Podhorské. V sousedství této ulice, která spadá do památkové zóny města Jablonec nad Nisou, se nachází
rodinný domek se zahradou,  ve kterém trvale žiji  se svou manželkou.  Požaduji,  aby návrh této dopravní
spojky byl zrušen a doprava do Podhorské byla vedena i dalšími přilehlými vedlejšími komunikacemi.

Odůvodnění námitky: Vytvoření této dopravní spojky Výstup Pod Baštou v sousedství mého rodinného domu
zásadním způsobem ohrozí kvalitu života v mém domě a na pozemku (zahrada) bezprostředně souvisejícím,
zejména kvůli zvýšení úrovně hluku a narušení soukromí. Spojka bude mít také značný vliv na snížení ceny
mých nemovitostí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 216 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků dotčených návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na vypuštění nově navržené dopravní spojky – Výstup Pod Baštou – propojení ulic
Palackého a Podhorské.

Požadavek na vypuštění dopravní spojky je uplatněn vlastníkem rodinného domu č.p. 599, Pod Baštou 7A,
nacházejícím se na pozemku st.p.č.3174, garáží na pozemcích st.p.č. 846/2, 846/3, jiné stavby na pozemku
st.p.č. 846/4 v k.ú. Jablonec nad Nisu a pozemků p.č. 2965, 1030/9 a 1034/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o stávající  rodinný  dům
se zahradou, garážemi a účelovým objektem, který leží cca 20 m východně od komunikace Pod Baštou. Tato
komunikace v šířce 7 m s oboustrannými chodníky je v současné době zatížena jednosměrným provozem
z ulice Palackého do ulice Smetanova.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že v ulici Pod Baštou je vymezeno obousměrné
dopravní  propojení  ulic  Palackého  a  Podhorská  s návazností  na dopravní  koridory  VK.12  –  plocha  pro
okružní křižovatku místní obslužné komunikace Pod Baštou včetně napojení podzemního parkovacího domu
pod Horním náměstím a mimoúrovňového propojení  do ul.  Hasičské a VK.13 – plocha místní  obslužné
komunikace  Smetanova  –  Mlýnská,  kdy  se jedná  o úpravu  trasování,  vylepšení  parametrů  a  řešení
křižovatek se stávajícími místními komunikacemi. V obou případech se jedná o veřejně prospěšné stavby,
pro které lze uplatnit předkupní právo. K navrhovanému dopravnímu propojení ulic Palackého a Podhorské
tzv.  "Výstup  Pod  Baštou"  podal  námitku  spoluvlastník  sousedních  pozemků  a  staveb  s tím,  že dojde
k ohrožení  kvality  života  v domě  a  na pozemku  podatele  námitky  (hluk,  prašnost  a  narušení  soukromí
v důsledku vytvoření parkovací zóny v této ulici v těsné blízkosti domu), včetně snížení ceny nemovitostí.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že platný  územní  plán  města  Jablonec  nad  Nisou  uvažoval
s propojením ulic Palackého a Podhorská od doby vydání, tzn. od roku 1998, a to jako s obalovou trasou
městského jádra. Součástí tohoto dopravního propojení byl nový dopravní koridor pro stavbu „Výstup Pod
Baštou – spojnice ulic Mlýnská a Smetanova. Dne 11. 11. 2004 došlo ke schválení VIII. změny platného
územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou,  která  řešila  mimo  jiné  vypuštění  tohoto  koridoru  z platné
územně plánovací dokumentace, a to s ohledem na majetkoprávní vztahy. Dne 23. 6. 2016 byl dopravní
koridor „Výstup pod Baštou“ do platného ÚP města Jablonec nad Nisou opětovně zapracován a to formou
pořízení  a  vydání  změny  č.  74  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  (usnesení
č. ZM/138/2016).

K argumentům podatele  námitky  pořizovatel  uvádí,  že návrh  tohoto  dopravního  propojení  je  odůvodněn
nutností  odstranění  neúnosných  zátěží  stávající  zástavby  negativními  účinky  z dopravy  ve stávajícím
propojení ulic Palackého a Podhorské v trase: průjezd přes Horní náměstí a dále ulicemi Emilie Floriánové a
Jungmannova přes náměstí  Dr.  Farského a úsekem ulice  Podhorské ke křižovatce Podhorská/Mostecká
v nevyhovujících parametrech s řadou kolizních bodů.

Trasa  tohoto  dopravního  propojení  v předmětné  souvislosti  námitky  zahrnuje  využití  úseku  stávající
komunikace  v ulici  Pod  Baštou  –  zahrnutý  úsek  navržené  komunikace  je  vymezen  mimo  prostorovou
souvislost s nemovitým majetkem podatele námitky. Pořizovatel dále dodává, že jiná možnost v existující
komunikační  síti  zastavěného  území  se složitými  geomorfologickými  poměry  není  bez  rozsáhlých
demoličních zásahů k dispozici.
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Podatel  v námitce oznamuje, že objekt RD prochází rekonstrukcí  a právě rekonstrukční  zásahy by měly
respektovat známé skutečnosti:
▪ návrh dopravního propojení je vymezen v platném územním plánu,
▪ úseky dopravního propojení uvnitř MPZ Jablonec n.N nemění vymezení historické uliční sítě,
▪ na fasádě  přiléhající  ke komunikaci  je  v současné  době  do uličního  profilu  pod  opěrnou  zdí,

vyrovnávající úrovně komunikace a Horního náměstí, otevřeno minimum stavebních otvorů,
▪ stavební  úpravy  by  měly  respektovat  sousedství  s existující  komunikací  –  měly  by  zahrnovat

odpovídající  úpravu  dispozičního  řešení  vč.  technických  opatření  proti  negativním  účinkům
z dopravy na existující přilehlé komunikaci,

▪ zvýšení  dopravní  intenzity  na přilehlé  místní  komunikaci  se svými  účinky  na pohodu  bydlení
nepochybně projeví – musí být realizována taková opatření, která vyloučí překročení únosné míry
obecných oprávněně požadovatelných standardů, odpovídajících poloze stavby v centru města,

▪ parkování  v ulici  před  domem na komunikaci,  která  není  ve vlastnictví  namitatelů  nelze  zřejmě
pokládat za narušení soukromí – výklad práva na soukromí není předmětem ÚP.

K argumentu  snížení  hodnoty  nemovitosti  pořizovatel  dodává,  že předmětný  rodinný  dům  je  součástí
stabilizovaného městského území,  kdy se počítá s využitím stávající  komunikační sítě mimo prostorovou
souvislost s nemovitým majetkem podatele námitky. 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.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil nesouhlas s nově navrženou dopravní spojkou – Výstup
Pod Baštou – propojení ulic Palackého a Podhorská a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť tímto
řešením dojde k významnému zklidnění dopravy v centrální části města. Jedná se o ulice Smetanova, Emílie
Floriánové, Jungmannova a Hasičská. s vysokým podílem bytových jednotek. Ze závěrů zpracované hlukové
studie Výstup Pod Baštou (Ekomod, 08/2015) vyplývá, že sice dojde k nárůstu hlukové zátěže v nové trase
výstupu Pod Baštou (kde se nachází jen minimum chráněných objektů),  ale zároveň dojde k výraznému
snížení  stávající  hlukové zátěže mnohem většího  počtu chráněných objektů v současné dopravní  trase.
Pořizovatel  opírá  své  rozhodnutí  o skutečnost,  že komunikace  Pod  Baštou  splňuje  svými  šířkovými
parametry  nároky na obousměrný  provoz  a veřejný  zájem na užívání  dopravní  infrastruktury  by  měl  být
v tomto případě nadřazen zájmům osobním.

217) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. Š.

Podání doručené písemně dne 14.10.2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 846/1, 1030/5 a 1034/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou nesouhlasím
s navrženou dopravní  spojkou – Výstup Pod Baštou propojením ulic  Palackého a Podhorské.  V těsném
sousedství této ulice, která spadá do památkové zóny města Jablonec nad Nisou, se nachází starý rodinný
dům se zahradou z roku 1883, který rekonstruuji a hodlám v něm trvale bydlet se svou rodinou. Požaduji,
aby  návrh  této  dopravní  spojky  byl  zrušen  a  doprava  do Podhorské  byla  vedena  i dalšími  přilehlými
vedlejšími komunikacemi.

Odůvodnění námitky: Vytvoření této dopravní spojky Výstup Pod Baštou v sousedství mého rodinného domu
zásadním způsobem ohrozí kvalitu života v mém domě a na pozemku (zahrada) bezprostředně souvisejícím,
zejména kvůli zvýšení úrovně hluku, prašnosti a narušení soukromí. K porušení práva na soukromí došlo již
v minulosti vytvořením parkovací zóny v této ulici v těsné blízkosti mého domu. Spojka bude mít také značný
vliv na snížení ceny mých nemovitostí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 217 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Požadavek na vypuštění dopravní spojky je uplatněn spoluvlastníkem rodinného domu č.p. 898, Pod Baštou
7 nacházejícího se na pozemku st.p.č. 846/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemků p.č. 1030/5 a p.č.1034/1
v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o stávající  rodinný  dům
se zahradou, který leží v těsné blízkosti místní komunikace Pod Baštou ve vyhlášené Městské památkové
zóně Jablonec nad Nisou. Tato stávající komunikace v šířce 7 m s oboustrannými chodníky je v současné
době zatížena jednosměrným provozem ve směru z Palackého ulice do ulice Smetanova.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že v ulici Pod Baštou je vymezeno obousměrné
dopravní  propojení  ulic  Palackého  a  Podhorská  s návazností  na dopravní  koridory  VK.12  –  plocha  pro
okružní křižovatku místní obslužné komunikace Pod Baštou včetně napojení podzemního parkovacího domu
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pod Horním náměstím a mimoúrovňového propojení  do ul.  Hasičské a VK.13 – plocha místní  obslužné
komunikace  Smetanova  –  Mlýnská,  kdy  se jedná  o úpravu  trasování,  vylepšení  parametrů  a  řešení
křižovatek se stávajícími místními komunikacemi. V obou případech se jedná o veřejně prospěšné stavby,
pro které lze uplatnit předkupní právo. K navrhovanému dopravnímu propojení ulic Palackého a Podhorské
tzv.  "Výstup  Pod  Baštou"  podal  námitku  spoluvlastník  sousedních  pozemků  a  staveb  s tím,  že dojde
k ohrožení  kvality  života  v domě  a  na pozemku  podatele  námitky  (hluk,  prašnost  a  narušení  soukromí
v důsledku vytvoření parkovací zóny v této ulici v těsné blízkosti domu), včetně snížení ceny nemovitostí.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že platný  územní  plán  města  Jablonec  nad  Nisou  uvažoval
s propojením ulic Palackého a Podhorská od doby vydání, tzn. od roku 1998, a to jako s obalovou trasou
městského jádra. Součástí tohoto dopravního propojení byl nový dopravní koridor pro stavbu „Výstup Pod
Baštou – spojnice ulic Mlýnská a Smetanova. Dne 11. 11. 2004 došlo ke schválení VIII. změny platného
územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou,  která  řešila  mimo  jiné  vypuštění  tohoto  koridoru  z platné
územně plánovací dokumentace, a to s ohledem na majetkoprávní vztahy. Dne 23. 6. 2016 byl dopravní
koridor „Výstup pod Baštou“ do platného ÚP města Jablonec nad Nisou opětovně zapracován a to formou
pořízení  a  vydání  změny  č.  74  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  (usnesení  č.
ZM/138/2016).

K argumentům podatele  námitky  pořizovatel  uvádí,  že návrh  tohoto  dopravního  propojení  je  odůvodněn
nutností  odstranění  neúnosných  zátěží  stávající  zástavby  negativními  účinky  z dopravy  ve stávajícím
propojení ulic Palackého a Podhorské v trase: průjezd přes Horní náměstí a dále ulicemi Emilie Floriánové a
Jungmannova přes náměstí  Dr.  Farského a úsekem ulice  Podhorské ke křižovatce Podhorská/Mostecká
v nevyhovujících parametrech s řadou kolizních bodů.

Trasa  tohoto  dopravního  propojení  v předmětné  souvislosti  námitky  zahrnuje  využití  úseku  stávající
komunikace  v ulici  Pod  Baštou  –  zahrnutý  úsek  navržené  komunikace  je  vymezen  mimo  prostorovou
souvislost s nemovitým majetkem podatele námitky. Pořizovatel dále dodává, že jiná možnost v existující
komunikační  síti  zastavěného  území  se složitými  geomorfologickými  poměry  není  bez  rozsáhlých
demoličních zásahů k dispozici.

Podatel  v námitce oznamuje, že objekt  RD prochází  rekonstrukcí  a právě rekonstrukční zásahy by měly
respektovat známé skutečnosti:
▪ návrh dopravního propojení je vymezen v platném územním plánu,
▪ úseky dopravního propojení uvnitř MPZ Jablonec n.N nemění vymezení historické uliční sítě,
▪ na fasádě  přiléhající  ke komunikaci  je  v současné  době  do uličního  profilu  pod  opěrnou  zdí,

vyrovnávající úrovně komunikace a Horního náměstí, otevřeno minimum stavebních otvorů,
▪ stavební  úpravy  by  měly  respektovat  sousedství  s existující  komunikací  –  měly  by  zahrnovat

odpovídající  úpravu  dispozičního  řešení  vč.  technických  opatření  proti  negativním  účinkům
z dopravy na existující přilehlé komunikaci,

▪ zvýšení  dopravní  intenzity  na přilehlé  místní  komunikaci  se svými  účinky  na pohodu  bydlení
nepochybně projeví – musí být realizována taková opatření, která vyloučí překročení únosné míry
obecných oprávněně požadovatelných standardů, odpovídajících poloze stavby v centru města,

▪ parkování  v ulici  před  domem  na komunikaci,  která  není  ve vlastnictví  namitatelů  nelze  zřejmě
pokládat za narušení soukromí – výklad práva na soukromí není předmětem ÚP.

K argumentu  snížení  hodnoty  nemovitosti  pořizovatel  dodává,  že předmětný  rodinný  dům  je  součástí
stabilizovaného městského území,  kdy se počítá s využitím stávající  komunikační sítě mimo prostorovou
souvislost s nemovitým majetkem podatele námitky. 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.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil nesouhlas s nově navrženou dopravní spojkou – Výstup
Pod Baštou – propojení ulic Palackého a Podhorská a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť tímto
řešením dojde k významnému zklidnění dopravy v centrální části města. Jedná se o ulice Smetanova, Emílie
Floriánové, Jungmannova a Hasičská. s vysokým podílem bytových jednotek. Ze závěrů zpracované hlukové
studie Výstup Pod Baštou (Ekomod, 08/2015) vyplývá, že sice dojde k nárůstu hlukové zátěže v nové trase
výstupu Pod Baštou (kde se nachází jen minimum chráněných objektů),  ale zároveň dojde k výraznému
snížení  stávající  hlukové zátěže mnohem většího  počtu chráněných objektů v současné dopravní  trase.
Pořizovatel  opírá  své  rozhodnutí  o skutečnost,  že komunikace  Pod  Baštou  splňuje  svými  šířkovými
parametry  nároky na obousměrný provoz a veřejný  zájem na užívání  dopravní  infrastruktury  by  měl  být
v tomto případě nadřazen zájmům osobním.
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218) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. L. za výbor občanského sdružení Natura Horní Proseč 

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: námitka se týká požadavku na vyjmutí části území – pozemků p.č.809 a část p.č.788 v k.ú.
Proseč nad Nisou (východní část lokality BP2.75) ze zastavitelných ploch z důvodu zachování rázu krajiny a
významného  krajinného  prvku.  Pozemek  je  v majetku  "Města  Jablonec  nad  Nisou  a  nachází
se v katastrálním území Proseč nad Nisou. Viz přílohy.

Odůvodnění námitky:

Toto  území  vytváří  významný  krajinotvorný  prvek  a  přirozeně  odděluje  zastavitelné  plochy
od nezastavitelných. Hranu těchto pozemku vytváří stromořadí navazující na registrovaný významný krajinný
prvek  "  Zachovalé  krajinné  struktury  na Horní  Proseči".  Toto  stromořadí  by  bylo,  v případě  že zůstane
na zastavitelném  území,  ohroženo  likvidací  a  zástavbou.  Tím  dojde  k narušení  přirozené  hrany
zastavitelného a nezastavitelného území ve stavebně velmi exponovaném místě.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 218 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky  dle  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,  že podání  je  námitkou  dle  stavebního
zákona, jelikož ji uplatnilo Občanské sdružení Natura Horní Proseč, o.s. založené za účelem péče o lokalitu
v oblasti  ochrany  přírody,  zeleně  a  krajiny,  veřejného  zdraví  a  tvorby  bezpečného  prostředí  z hlediska
dopravy, včetně snahy o zachování kvality bydlení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na vypuštění části území – pozemků p.č. 809 a 788 – část v k.ú. Proseč nad Nisou
(východní část lokality BP2.75) ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou ze zastavitelných ploch
z důvodu zachování rázu krajiny a významného krajinného prvku.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná o mírný  jižní  svah ohraničený
ze severní strany starou úvozovou cestou, navazující na zastavěné území v místní části Proseč nad Nisou.
Území  je  porostlé  lučními  společenstvy,  úvozová  cesta  i remízek  v jižní  části  pozemků  jsou  porostlé
vzrostlými dřevinami s keřovým patrem.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že předmětné pozemky jsou
zařazeny do zastavitelných ploch kategorie BP2 – plochy bydlení příměstského – součást lokality BP275, a
to v rozsahu 22. změny platného ÚP města Jablonec nad Nisou, která byla schválena 12.10.2006. Proti
tomuto řešení uplatnilo Občanské sdružení Natura Horní Proseč svoji námitku s požadavkem na vypuštění
východního zastavitelného cípu s cílem zachování rázu krajiny a významného krajinného prvku.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  posoudil  požadavek  na vypuštění  východní  části  zastavitelné
lokality  BP2.75  z hlediska  střetů  s limity  a  hodnotami  území,  které  by  mohly  mít  vliv  na vyhodnocení
předmětných pozemků a konstatuje, že se námitce vyhovuje, neboť v  roce 2013 rozhodl Magistrát města
Jablonec  nad  Nisou  Oddělení  ŽP  a  státní  památkové  péče  o registraci  významného  krajinného  prvku
"Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči". Předmětem ochrany je liniová zeleň převážně v místech
bývalých  dnes  již  fyzicky  zaniklých  úvozových cest  na Horní  Proseči  nad  ulicí  Horní.  Celkově  se jedná
o cenný krajinný segment, který charakterizuje přirozený krajinný ráz lokality a představuje kvalitní přírodní
biotop.  Tento pás zeleně zastává funkci přirozeného biokoridoru a zároveň funkci  protierozního opatření
chrání pod svahem položenou zástavbu ulice Horní. Vypuštění pozemků p.č. 809 a 788 – část v k.ú. Proseč
nad  Nisou (východní  část  lokality  BP2.75)  ze zastavitelných ploch přispěje  k posílení  přírodních  hodnot
daného území.

219) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: R. D.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: připomínka proti vymezení zastavitelné lokality BP1.14

Odůvodnění připomínky:
▪ zvážit výhodnost investice pro město v záměru odkanalizování dané – uvedené cílové lokality
▪ tato  plocha  –  niva  zastává  velmi  významnou  funkci  vodní  regulace  s hojným  výskytem  různé

květeny

Po uplynutí termínu k podání námitek a připomínek předal podatel osobně na oddělení územního plánování
MMJN přílohu k připomínce k ÚP podané dne 14. 10. 2016, jež je odůvodněním k lokalitě BP1.14,

Pozemky 1406/3, 140/7, 1406/1, 1406/2 v k. u Mšeno nad Nisou jsou změnou UP navrhovány do kategorie
zastavitelných  ploch.  V uplynulých  letech  k tomuto  probíhala  diskuze.  Posuzování  se zúčastnila  také
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organizace  CHKO  JH.  Ta  se však  zabývala  pouze  pohledem  na vegetaci  vyskytující  se na pozemcích.
Považuji za důležité, aby byl proveden průzkum zejména v jarních měsících, kdy dochází ke zvodnění terénu
všech dotčených pozemků. Louky jsou prakticky pod úrovní vody z tajícího sněhu. Fungují jako poldr, kde
se voda zadrží, zasakuje a nezmizí ve vodoteči a následně v moři.

Budoucí stavebník jistě dokáže tento přírodní poldr odvodnit, vysušit a zmeliorovat. To je však právě ten
problém, na který chci upozornit. Po celé republice probíhají  za nemalých nákladů výstavby poldrů právě
za účelem  zpomalení  odtoku  vody  ze srážek  či  z tajícího  sněhu  z území  ČR  za účelem  zasakování
do spodních  vod  a  zamezení  povodní.  V uvedené  lokalitě  na zmíněných  pozemcích  taková  situace  je
vytvořena přírodou, má jednoznačná pozitiva svého fungování, není žádným umělým pokusem o vytvoření
nějakého ideálního stavu. Navržená změna UP všechny tyto výhody boří. Jsou mnohem vhodnější místa pro
výstavbu na území Jablonce n/N.

Na funkci popsaného ekotonu navazuje i výskyt vegetace, u které byla v minulém období průzkumem CHKO
JH prokázána její jedinečnost, ve které své podání odůvodňuje.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 219 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na vypuštění zastavitelné lokality BP1.14, a to ve vazbě na hodnoty území a investice
do technické infrastruktury.

Nesouhlas se zastavitelnou lokalitou BP1.14 je směřován k částem pozemků p.č. 1406/1, 1406/2, 1406/3,
1406/6, 1406/7 v k.ú. Mšeno nad Nisou, které se nacházejí v sousedství pozemků a staveb ve vlastnictví
podatele  námitky.  Pozemky  se nachází  v ploše  Chráněné  krajinné  oblasti  Jizerské  hory  –  IV.  zóna
odstupňované ochrany.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o nezastavěné území – proluku
v okrajové části Mšena nad Nisou. Daná lokalita tvoří širokou údolní nivu podél bezejmenné vodoteče a
historicky je zde umístěn cca 10 m od vlastní vodoteče objekt jizerskohorské chalupy ve vlastnictví podatele
námitky. V proluce, která je mezi tímto objektem a okolním zastavěným územím je dlouhodobě evidován
zájem o vymezení zastavitelných ploch pro funkci bydlení. Žádost o změnu územního plánu města Jablonce
nad Nisou původního vlastníka pozemků se datuje k listopadu 2007.

Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel  zjistil,  že na částech pozemků p.č  .  1406/1,
1406/2,  1406/3,  1406/6,  1406/7  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou,  které  jsou  předmětem  námitky  je  vymezena
zastavitelná lokalita kategorie BP1 – plochy bydlení příměstského – lokalita BP1.14. Proti  tomuto řešení
uplatnil vlastník sousedních pozemků a staveb námitku se žádostí o zvážení výhodnosti investice pro město
v záměru  odkanalizování  dané  –  uvedené  cílové  lokality.  Podatel  ve své  námitce  též  upozorňuje
na skutečnost,  že předmětná  plocha  –  niva  zastává  velmi  významnou  funkci  vodní  regulace  s hojným
výskytem různé květeny. Dále se podatel domnívá, že se jedná o poldr.

K dané problematice pořizovatel  konstatuje,  že rozvojová lokalita pro bydlení  na předmětných pozemcích
vychází z žádosti původního vlastníka pozemků, kterou uplatnil v rámci sumarizace požadavků do nového
ÚP Jablonec nad Nisou (zaevidováno pod položkou č. 15). V tomto duchu byla v konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou vymezena zastavitelná plocha kategorie SP2 – plochy smíšené obytné příměstské – lokalita SP2.14, a
to v rozsahu pozemků p.č  1400,  1401/1,  1401/2,  1405,  1406/1,1406/2,  1406/3,  1406/4,  1406/6,  1406/7,
1406/8, 1406/9 a 1406/10 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP na udržitelný  rozvoj  území  (EKOBAU,  07/2011)  charakterizovalo  danou
lokalitu jako plochu v nivě potoka s lučním biotopem proměnlivého charakteru a kvality se značnou místní
degradací.  Naopak  severní  část  byla  vyhodnocena  jako  zachovalá  (zde  zjištěn  zvláště  chráněný  druh
Platanthera chlorantha – vemeník zelenavý). Závěr vyhodnocení konstatoval, že novou funkcí – vymezením
zastavitelné  plochy  pro  bydlení  bude  zlikvidován  přírodní  biotop  s výskytem  zvláště  chráněného  druhu
rostliny  v rámci  VKP nivy  potoka.  Bylo  doporučeno plochu ponechat  stávající  funkci,  v krajním případě,
pokud budou souhlasit orgány ochrany přírody, by bylo možné tolerovat doplnění řady objektů podél západní
hranice, v jižní polovině plochy.

V rámci veřejného projednání konceptu řešení uplatnil k rozsahu zastavitelné plochy negativní stanovisko
příslušný  dotčený  orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  –  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny  Správa CHKO
vyjádřením č.j. SR/0628/JH/2011 8 ze dne 24. 8. 2011. Negativní stanovisko uplatnil též Příslušný dotčený
orgán  k posouzení  vlivů  na ŽP se ztotožnil  se stanovisky  dotčených orgánů  ochrany  přírody  a  krajiny  a
s doporučením vyplývajícím z vyhodnocení SEA.

S ohledem  na tuto  skutečnost  uspořádal  pořizovatel  dohodovací  jednání  s CHKOJH  dne  4.  1.  2012
s příslušným  dotčeným  orgánem  ochrany  přírody  –  AOPK  Správa  CHKO  JH.  Na tomto  jednání  bylo
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dohodnuto, že v souladu s doporučeními vyhodnocení SEA bude zastavitelná lokalita zásadně redukována a
zastavitelná plocha bude ponechána pouze podél západní hranice v jižní části lokality při místní komunikaci
Arbesova, včetně nové parcelace. V tomto smyslu pořizovatel formuloval návrh pokynů, které byly schváleny
v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012. V jejich rozsahu byl návrh ÚP upraven.

V rámci společného jednání o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil k redukci zastavitelné plochy SP2.14
souhlasné stanovisko příslušný dotčený orgány ochrany přírody a krajiny  – Agentura  ochrany přírody a
krajiny Správa CHKO vyjádřením č.j.  SR/0628/JH/2011 – 13 ze dne 2. 11. 2012 za podmínky, že plocha
bude zařazena do kategorie SP1 – důvodem byla stabilizace plochy zahrádkářské osady v daném území
(oproti konceptu ÚP, který navrhoval konverzi do ploch bydlení kategorie SP2).

V rámci dohodovacího jednání dne 27. 2. 2013, které pořizovatel uspořádal pro příslušné dotčené orgány
bylo dohodnuto, že lokalita SP2.14 bude překvalifikována do ploch kategorie SP1, tzn. bude snížena max.
podlažnost na 1.N.P. + obytné podkroví. V tomto duchu byly formulovány instrukce pro úpravu návrhu ÚP
Jablonec  nad  Nisou.  Dohodnutý  a  upravený  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  vymezoval  v západní  části
pozemků p.č. 1406/3, 1406/7, 1406/1 a 1406/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou redukovanou zastavitelnou lokalitu
BP1.14 (překvalifikování ploch SP1 na BP1).

K požadavku  podatele  námitky  na zvážení  ekonomické  stránky  záměru  na odkanalizování  dané  lokality
ze strany  města  pořizovatel  uvádí,  že záměry  města  Jablonec  nad  Nisou ve smyslu  přípravy projektové
dokumentace  na výstavbu  kanalizačního  sběrače  v ulici  Arbesova,  směřují  ke komplexnímu  řešení
problematiky odkanalizování širšího území městské části Mšeno nad Nisou, a to v rozsahu všech větví této
ulice (Studie odkanalizování oblasti Arbesovy ulice, Gevos/XII.20113).

K argumentu  zachování  přírodního  poldru  v daném  území  pořizovatel  konstatuje,  že poldr  je
vodohospodářským pojmem, nejedná se o přírodní prvek, který by byl chráněný podle zákona o ochraně
přírody a krajiny. V tomto duchu pořizovatel oslovil příslušný vodoprávní úřad Magistrátu města Jablonec nad
Nisou, který je v tomto duchu kompetentní rozhodovat. Dle jeho názoru se nepovažuje předmětná plocha
za poldr, kterým je vodní dílo ve smyslu paragrafu 55 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (dále
jen „vodní zákon“) a slouží k zachycování povodňových vod, má většinou hráz a vypouštěcí zařízení.

K dalším obavám podatele  o narušení  odtokových poměrů v dané lokalitě  pořizovatel  podotýká,  že podíl
zastavění stavebních pozemku – IZP pro danou plochu BP1.14 je ten nejnižší, a to max. 20 % pro stavby a
20% pro zpevněné plochy. Zbývající část (60%) zůstane v nezpevněných plochách, a proto by nemělo dojít
k zásadnímu narušení odtokových poměrů z území.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a rozhodl se jí nevyhovět, a to zejména
s ohledem na skutečnost,  že redukovaný rozsah zastavitelné lokality  BP1.14 je výsledkem dlouhodobého
projednávacího procesu, který vycházel jak z doporučení Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, tak
ze stanovisek a dohodovacích jednání dotčených orgánů. V průběhu procesu pořizování došlo k významné
redukci zastavitelné plochy, a to z 11 501 m2 na cca 3 370 m2 a k přehodnocení kategorie zastavitelných
ploch do kategorie BP1 – plochy bydlení příměstské s nižší podlažností  a menším procentem zastavění.
Výsledné  vymezení  rozsahu  zastavitelných  ploch  předmětné  lokality  nemohlo  být  redukováno  ani
v souvislosti podaného zrušení žádosti původního žadatele o změnu ÚP ze dne 16. 5. 2016, neboť podání
bylo uplatněno po termínu odevzdání pokynů pro úpravu návrhu pro opakované veřejné projednání.  Dle
pořizovatele došlo k nalezení kompromisního řešení mezi soukromými a veřejnými zájmy.

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil  podatel námitku proti
 vymezení zastavitelné lokality  BP1.14 a připomínku k rozšíření stabilizované plochy, na které se nachází
nemovitost  v jeho  vlastnictví.  S ohledem  na skutečnost,  že námitka  i připomínka  byly  uplatněny  vůči
nezměněné části ÚP Jablonec nad Nisou, nebylo k nim přihlédnuto.

220) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. V.

J. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako majitelky RD st. p.č. 2351 a zahrady na pozemku p.č. 1002 v k.ú. Jablonec nad Nisou
v ulici Na Čihadle, které jsou využívány k trvalému bydlení, zásadně nesouhlasíme s návrhem silnice II. třídy
(II/614) do ulice Na Čihadle a jejím průchodem přes park Vrchlického sady plochou DS.10 a tímto podáváme
dle § 52 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
námitku  proti  výše  uvedenému  návrhu  územního  plánu.  Trváme  na řešení,  které  bylo  zapracováno
v konceptu  ÚP Jablonce nad Nisou,  které  vychází  ze stávající  dopravní  situace a  je  jednoznačně lepší
z hlediska urbanismu, z hlediska vlivu veřejnou zeleň, vlivu na životní prostředí dotčených obyvatel i vlivu
na počet  přímo  dotčených  obyvatel.  Upozorňujeme,  že tuto  námitku,  jsme  preventivně  uplatnili  již
ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, protože jsme se obávali, že řešení z konceptu ÚP Jablonec nad Nisou,
se kterým jsme souhlasili,  bude na základě tlaku různých aktivistů, kteří  zde leckdy ani  nežijí  a  řešením
nejsou přímo dotčeni, změněno.
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Odůvodnění  námitky:  Změnou  stávající  místní  komunikace  na silnici  II.  třídy  a  jejím  průchodem  přes
Vrchlického  sady  dojde  zásadním  způsobem  ke zhoršení  pohody  bydlení  a  bezprostředního  životního
prostředí nás i všech místních obyvatel. Jednak bude zásadním způsobem zvýšen hluk a emise z dopravy,
které omezí možnost využití naší zahrady a zvýší i hluk v našem domě, a jednak dojde ke zničení tradičního
veřejného prostoru – parku Vrchlického sady. Jsme si vědomi, že územní plán Jablonec n/N nepředjímá
technické řešení. Pokud však ÚP nestanovuje, zda bude křižovatka úrovňová či mimoúrovňová, tak je třeba
počítat s naprosto standardním řešením, které spočívá v úrovňovém řešení, neboť tunelová varianta není
v podmínkách ČR na silnici II.  třídy naprosto reálná a není nikde v ČR v takovémto rozsahu realizována.
Z tohoto je zřejmé, že je třeba počítat s tím, že navržená silnice II. třídy povede plochou DS.10 skrz park
Vrchlického  sady  a  bude  na něj  mít  zásadně  negativní  vliv.  Podotýkáme,  že faktické  stávající  dopravní
řešení, které bylo zapracováno a rozvíjeno v konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou je lepší než
řešení,  které  je  aktuálně  navrhováno  v návrhu  ÚP Jablonce  nad  Nisou.  Aktuálně  doprava  funguje  tak,
že doprava je od kruhového objezdu u Lidlu do Palackého ulice rozptýlená. Převážná část aut sice jede ulicí
Riegrova,  ale  nejen  v dopravních  špičkách využívá  podstatná  část  řidičů  i ulici  Na Čihadle  a  ulici  Petra
Bezruče.  Domníváme se,  že nové řešení  naopak  povede ke koncentraci  dopravy  a  nasávacím efektem
soustředí dopravu do ulice Na Čihadle.

Umístění silnice II. třídy do nové trasy v ulici Na Čihadle pokládáme za urbanisticky špatné řešení, neboť
rozdělí  stávající  kompaktní  klidnou  zástavbu  RD  ze začátku  minulého  století.  Řešení  z konceptu  ÚP
Jablonec  n/N  bylo  z tohoto  pohledu  lepší  neboť  umísťovalo  silnici  II.  třídy  logicky  na okraj  kompaktní
zástavby RD, mezi tuto zástavbu RD a průmyslové areály bývalého Jablonexu. Pokládáme za logické, aby
silnice II. třídy byly vedeny v těsném okolí průmyslových areálů, které mají obsluhovat, a nikoliv průtahem
přes bloky zástavby rodinných domů, které budou rozdělovat. Silnice II. třídy v ulici Riegrova může přímo
obsluhovat nejen areál bývalého Jablonexu, ale je lepší i pro obsluhu areálu TRW v ulici Na Roli.

Z naší  znalosti  území  vyplývá,  že silnice  II.  třídy  v ulici  Na Čihadle  a  Vrchlického  sady  zásadně  ovlivní
o čtvrtinu  více  obyvatel,  než  kdyby  byla  umístěna  do ulice  Riegrova,  tak  jak  to  navrhoval  koncept  ÚP
Jablonec  nad  Nisou.  Za zásadní  ovlivnění  pokládáme  vzdálenost  obydlí  do 50 m  od osy  (koridoru)
navrhované silnice. Nevíme, na základě čeho byl menší počet obyvatel ulice Riegrovy upřednostněn na úkor
většího počtu obyvatel ulice Na Čihadle a Vrchlického sady.

Upozorňujeme na skutečnost, že prostorové uspořádání RD na parcelách v ulici Riegrova je takové, že mají
většinu  zahrady  umístěnou  až za domem  a  směrem  do ulice  mají  jenom  menší  část  zahrady.  Naopak
uspořádání některých RD v ulici Na Čihadle včetně toho našeho je takové, že většina zahrady přímo sousedí
s navrhovanou silnicí II. třídy, která naši zahradu zásadně znehodnotí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 220 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako námitku, pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky dle § 52 odst. 2 stavebního zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona,
jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemků dotčených návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  s návrhem silnice II.  třídy  II/614 do ulice Na Čihadle a jejím průchodem přes park
Vrchlického sady (plocha DS.10).

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  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že v návrhu  ÚP  je  vymezena  plocha
dopravní infrastruktury – silniční DS.10 – plocha pro řešení křižovatky Palackého x U Přehrady jako součást
městského okruhu.  Proti  tomuto řešení  uplatnili  podatelé  opakovanou námitku,  ve které trvají  na řešení,
které bylo zapracováno v konceptu ÚP Jablonce nad Nisou, které vychází ze stávající dopravní situace a je
jednoznačně  lepší  z hlediska  urbanismu,  vlivu  na veřejnou  zeleň,  vlivu  na životní  prostředí  dotčených
obyvatel i vlivu na počet přímo dotčených obyvatel. Námitku odůvodňuje:
▪ zhoršením pohody bydlení a bezprostředního životního prostředí (zvýšení hluku a emisí z dopravy),
▪ negativním vlivem silnice  na park  Vrchlického  sady  při  využití  úrovňového standardního  řešení

silnice II. třídy v podmínkách ČR,
▪ výhodností původního řešení z konceptu – vhodné rozptýlení dopravy a trasování silnice na okraji

kompaktní zástavby RD a areálem Jablonexu,
▪ obavou z koncentrace dopravy a nasávacím efektem do ulice Na Čihadle,
▪ vyšším počtem negativně ovlivněných obyvatel,
▪ nevýhodným situování odpočinkových ploch směrem k budoucí silnici.

Pořizovatel k dané problematice 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.
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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 ulicí). 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. Jedná se veřejně prospěšnou stavbu pro
dopravní infrastrukturu.

K argumentům  uvedeným  v námitce  pořizovatel  konstatuje,  že je  nutné  pohlížet  na danou  problematiku
i z pohledu širších vztahů, neboť Politika územního rozvoje ČR zahrnuje město Jablonec n. N. do rozvojové
oblasti  republikového  významu  OB7  Liberec.  Zásady  územního  rozvoje  Libereckého  kraje  v rámci  této
rozvojové  oblasti  upřesňují  význam,  vztahy  a  vazby  města  Jablonec  n.  N.  na okolní  sídelní  strukturu.
V hierarchii sídelní struktury libereckého kraje má město Jablonec n. N. význam regionálního centra osídlení.
Na úrovni rozvoje dopravní infrastruktury z toho mimo jiné vyplývá nutnost zajištění optimálních dopravních
vazeb v rámci předmětné oblasti / regionu, dopravní dostupnosti všech částí území města a prostupnosti
jeho územím.

Koncepce  dopravní  infrastruktury  ÚP  je  posuzována  v kontextu  celoměstských  a  silniční  síť
i v nadměstských souvislostech.  Původní  dopravní  síť  v řadě případů již  nevyhovuje  zvýšeným nárokům
na ní  kladeným,  vyplývajícím mimo jiné  z výše uvedené úlohy města  v síti  osídlení.  Je třeba předeslat,
že jakékoliv  zásahy  do dopravní  sítě  v existující  městské zástavbě  mohou být  doprovázeny  přiměřeným
nárůstem negativních dopadů při realizaci i v provozování.

Autor námitky správně vnímá možnosti územního plánu ve smyslu předmětného jevu. ÚP vymezuje plochu
DS.10 (VPS) pro řešení záměru – nepředjímá technické řešení (vymezená plocha umožní řešení křižovatky
úrovňové i mimoúrovňové). Tunelová varianta na silnici II. třídy není v podmínkách ČR reálná, ale plošné
vymezení ÚP ani toto řešení nevylučuje.

Toto řešení bylo navrženo už v platné ÚP města Jablonec n. N. a severozápadní úsek – ulice Harrachovská
je již realizován.

Nový  ÚP  zachovává  kontinuitu  s platným  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou,  neboť  předmětný  záměr  je
z hlediska širších souvislostí logický. Odstraní dopravní závadu v zatíženém a komplikovaném úseku mezi
křižovatkami Palackého/U Přehrady a Palackého/Riegerova – zjednoduší a urychlí prostupnost touto částí
území města. Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby a jejího provozu potvrdí nebo
vyloučí nedílná součást projektové přípravy – posouzení vlivů na ŽP. SEA pořízená v rámci přípravy nového
ÚP tento záměr nevyloučila.

Následný  návrh  stavby  bude  respektovat  sousedství  s existující  obytnou  zástavbou  a  musí  zahrnovat
odpovídající  zejména  technická  opatření  proti  negativním  účinkům  z dopravy,  která  vyloučí  překročení
únosné míry obecných oprávněně požadovatelných standardů, odpovídajících poloze staveb v centrálním
prostoru města – náklady na jejich realizaci uhradí investor stavby.

Negativní  účinky z dopravy budou zmírněny realizací  dalších dopravních záměrů na území města mimo
předmětnou  lokalitu  (zejména  vyloučení  tranzitní  dopravy  prostřednictvím  jižního  obchvatu  a  západní
tangenty).

Tvrzení, že stávající komplikované dopravní řešení na důležité městské trase je lepší než řešení navrhované
v návrhu ÚP Jablonce n.  N.  rozhodně neobstojí.  Prostorové uspořádání  staveb do bloků je  ve struktuře
městské zástavby přirozené – společně využívané plochy nebo zahrady za domy uvnitř vnitrobloků poskytují
klidový prostor pro zajištění pohody bydlení.
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Obsluha  areálu  bývalého  Jablonexu,  areálu  TRW  v ulici  Na Roli  aj.  nebude  navrhovaným  řešením  ÚP
omezena.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  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 návrhu ÚP a konstatuje, že se námitce nevyhovuje a v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou bude ponechán dopravní koridor Vrchlickými sady jako dlouhodobě připravovaný záměr
města.  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“.

221) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Podáváme  námitku  k návrhu  územního  plánování  obce  Jablonec  nad  Nisou  –  konkrétně
k návrhu  na změnu  využití  území  ozn.  VS2.17  –  na plochu  výroby  a  skladování.  Žádáme  aby  Odd.
Územního plánování Odboru územního a hosp. Rozvoje Magistrátu města Jablonec nad Nisou ještě před
schválením Návrhu ÚP ověřilo  veškeré technické a legislativní  možnosti  silničního  napojení  území  ozn.
VS2.17 na hlavní  komunikaci  I/14  (Jablonec  n.  N.  –  Liberec).  V případě,  že nebude možné napojit  tuto
navrhovanou průmyslovou zónu na rekonstruovanou hl. silnici I/14 (nebude možné vytvořit nové křížení pro
tuto zónu) – žádáme aby změna na využití tohoto území na průmyslovou a skladovou zónu, byla zrušena.
Podáváme námitku proti  využívání ulice Zemědělská pro dopravní obslužnost navrhované průmyslové a
skladové  zóny  VS2.17.  A v případě  odsouhlasení  území  pro  průmysl  a  skladování  –  aby  při  vedení
stavebních řízení s případnými zájemci – investory byla podmínka dopravní obslužnosti pouze ze strany hl.
silnice I/14 jasně deklarována.

Odůvodnění námitky: Vedou nás k tomu zkušenosti z již fungujících firem, např. kovovýroba v těsné blízkosti
rodinného domu Zemědělská 8, nebo projíždějící nákladní automobily s kontejnery na odpad. Výrazně to
zhoršilo kvalitu bydlení v rodinných domech a samozřejmě i snížilo cenu těchto nemovitostí. Žádáme, aby
byl respektován popis Lukášova v Návrhu ÚP: „Lukášov část města v okrajové poloze s převahou venkovské
zástavby  bez  zjevných  náznaků  regulace  zástavby  v předchozím  vývoji.  Příměstský  prostor
na severozápadním okraji  městské  části  je  charakteristicky  relativně  vysokou  intenzitou  využíváni  ploch
na přechodu  města  k volné  krajině.  Vzhledem  k poloze  a  terénním  podmínkám  je  určen  zejména  pro
přiměřený  rozvoj  obytné  funkce.''  Odstěhovali  jsme  se z centra  Jablonce  n.  N.  (ulice  Máchova  10)
do Lukášova z důvodu kvality klidného příměstského bydlení. Nechceme být součástí průmyslové zóny skrz
využívání Zemědělské ulice pro průmyslové a skladové prostory.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 221 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 je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků dotčených návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas podatele námitky s vymezením zastavitelné plochy kategorie VS – plochy výroby a
skladování  –  lokalita  VS2.17  v místní  části  Lukášov  a  nesouhlas  proti  využívání  ulice  Zemědělská  pro
dopravní obslužnost navrhované průmyslové a skladové zóny VS2.17.

Pořizovatel  konstatuje,  že nesouhlas  s vymezením výrobně  skladovacích  ploch  je  směřován  do rovinaté
lokality v zastavěném území místní části Lukášov, přiléhající z jižní strany k budoucí přeložce silnice I. třídy
I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou a z druhé strany k místní komunikaci – ulici Zemědělské. Lokalita tvoří
nezastavěnou  proluku  v kontaktu  se stávající  obytnou  zástavbou.  Stávající  šířkové  parametry  ulice
Zemědělské,  na které  je  poukázáno  v podání,  jsou  dle  hodnocení  Oddělení  dopravního  a  silničního
Magistrátu města Jablonec nad Nisou odpovídající pro obsluhu stabilizovaných ploch bydlení. Nová dopravní
zátěž z lokality kategorie VS – plochy výrobně skladovací by znamenala výrazné zhoršení pohody bydlení
v dané lokalitě. V současné době je v dotyku s daným územím realizován záměr Ředitelství silnic a dálnic
ČR – přeložka silnice I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou severní stopou s ukončením v okružní křižovatce
Lukášov.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že v kontinuitě s platným ÚP města Jablonec nad
Nisou je na pozemcích p.č. 3/3 a 5/1 v k.ú. Lukášov vymezena zastavitelná plocha kategorie VS – plochy
výroby a skladování – zastavitelná lokalita VS2.17. Proti tomuto zařazení podal námitku vlastník rodinného
domu č.p. 46, Zemědělská ulice 12. Podatel námitky nesouhlasí s vymezením zastavitelné plochy kategorie
VS  –  plochy  výroby  a  skladování  –  lokalita  VS2.17  v místní  části  Lukášov  a  požaduje,  aby  Oddělení
územního plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje Magistrátu města Jablonec nad Nisou ještě
před schválením Návrhu ÚP ověřilo  veškeré technické a legislativní  možnosti  silničního napojení  území
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označeného VS2.17 na hlavní  komunikaci  I/14 (Jablonec n.  N.  – Liberec).  V případě,  že nebude možné
vytvořit nové křížení pro tuto zónu, podatel žádá, aby změna na využití předmětného území na výrobně –
skladovací zónu byla zrušena.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem posoudil  požadavek  na vypuštění  zastavitelné  lokality  VS2.17
z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a  konstatuje,  že námitka je  uplatněna vůči  neměněné části  územního
plánu, neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití předmětných pozemků nic nezměnil. K požadavku
podatele  námitky  ve smyslu  zajištění  dopravní  obslužnosti  zastavitelné  lokality  VS2.17  za podmínky
vyloučení  ulice  Zemědělské  pořizovatel  konstatuje,  že mu  lze  vyhovět,  a  to  částečně  –  podmíněním
rozhodování  o změnách  v předmětném  území  zpracováním  územní  studie.  Tento  úkol  byl  uložen
zpracovateli  ÚP  v rámci  pokynů  pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  pro  opakované  veřejné
projednání.  Zpracovatel  vymezil  nad zastavitelnou lokalitou  VS2.17  a okolními  stabilizovanými  plochami
mezi budoucí okružní křižovatkou Lukášovská a místní obslužnou komunikací – ulice Cihelná územní studii
ÚS27  průmyslová zóna Rýnovice – severozápad.

Pořizovatel  dále  podotýká,  že z  podmínek  nově  vymezené  územní  studie  ÚS27,  které  jsou  součástí
výrokové části ÚP Jablonec nad Nisou, vyplývají mimo jiné okruhy řešení:
▪ optimalizovat  dopravní  dostupnost  lokality  –  řešit  jiné  vhodné  napojení  na komunikaci  I/14  bez

negativních vlivů dopravy na sousední obytnou zástavbu,
▪ řešit způsob eliminace možných negativních vlivů výroby na sousední obytnou zástavbu na ploše

původce negativních vlivů .

Pořizovatel  zvážil  námitku  podatele  a  konstatuje,  že se námitce  vyhovuje  částečně  a  to  následujícím
způsobem. Podateli se nevyhovuje ve smyslu vypuštění zastavitelné lokality VS2.17 z návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou. Tato zastavitelná lokalita zůstává v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vymezena. Podateli námitky
se vyhovuje  v tom smyslu,  že rozhodování  o změnách  v předmětném území  je  podmíněno  zpracováním
územní studie ÚS27. Obsah, rozsah, cíle a účel této územní studie stanoví pořizovatel v jejím zadání, a to
tak,  že bude  mimo  jiné  povinnost  řešit  jiné  vhodné  napojení  na komunikaci  I/14  bez  negativních  vlivů
dopravy  na sousední  obytnou zástavbu v ulici  Zemědělské,  tím se rozumí  napojení  do uzlového bodu –
okružní křižovatka Lukášovská, či na existující místní komunikaci – ulice Cihelná). Pořizovatel je přesvědčen,
že tímto  řešením  nedojde  v daném  území  k neúměrnému  ovlivnění  hygienických,  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

222) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. B.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  V návrhu  ÚP  je  plocha  –  pozemek  p.č.  1051  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  označena  jako
nezastavitelná  –  plochy  smíšené  krajinné.  Nesouhlasím  s tímto  návrhem  a  požaduji  rozšířit  sloučit
se sousední plochou BM1.32

Odůvodnění námitky:

Pozemek je dopravně napojitelný s možností vybavení technickou infrastrukturou, vhodně doplní stávající
zástavbu BP 1 bez narušení krajinné plochy s možností výstavby objektu k bydlení.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 222 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas podatele námitky s vymezení nezastavitelné plochy – plochy zemědělské na pozemku
p.č. 1015 v k.ú. Proseč nad Nisou v jeho vlastnictví.

Pořizovatel  zjistil,  že pozemek,  jež  je  předmětem námitky,  je  prolukou v zastavěném území  místní  části
Proseč nad Nisou, je mírně svažitý a porostlý lučními společenstvy.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že pozemek
je zařazen do nezastavitelných ploch kategorie ZP – plochy zemědělské. Tímto vymezením je zachována
kontinuita  s platným územním plánem města  Jablonec  nad Nisou.  Proti  tomuto  zařazení  podal  námitku
vlastník předmětného pozemku s tím, že požaduje rozšířit – sloučit pozemek se sousední plochou BM1.32.
K tomuto  požadavku  pořizovatel  dodává,  že zastavitelná  lokalita  BM1.32  byla  vymezena  v návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou pro první veřejné projednání v místní části Rýnovice, severně sídliště Janovská, tzn.,
že nemohla mít s předmětem námitky jakoukoliv souvislost.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity  a hodnotami území,
které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že pozemek p.č. 1015 v k.ú.
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Proseč nad Nisou je pod ochranou ZPF (I. třída ochrany, BPEJ 83421). Půdy zařazené v této třídě ochrany
jsou bonitně nejcennější a odejmout je ze ZPF lze pouze výjimečně, a to převážně na záměry související
s obnovou ekologické stability  krajiny,  případně pro liniové stavby zásadního významu. Konkrétní  záměr
podatele  námitky  na výstavbu  rodinného  domu  nenaplňují  důvody,  pro  které  je  možno  půdy  ze ZPF
odejmout.  Dále  je  předmětným  pozemkem  trasován  VTL  plynovod  Jablonec  nad  Nisou  –  Liberec
s ochrannými a bezpečnostními pásmy.

Dalším argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  konstatuje,  že námitce  se nevyhovuje.  Námitka  je
uplatněna vůči neměněné části územního plánu a vlastník pozemku není krácen na svých právech, neboť
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na možném  využití  pozemku  podatele  námitky  nic  nezměnil.  Pořizovatel  je
přesvědčen, že vymezením zastavitelné plochy by došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

223) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  V návrhu  ÚP je  plocha  –  pozemek  p.č.  1700/1  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  označena  jako
nezastavitelná plocha. Nesouhlasím s tímto návrhem a požaduji změnit způsob využití na plochy sportu a
rekreace případně zahrádkové osady, případně i hospodářské využití pro zemědělskou výrobu s možností
výstavby zázemí.

Odůvodnění námitky: Pozemek má vhodnou klidovou polohu, umožňující navrhované využití. Zemědělské
využití nezastavitelnou možností je v dnešní době nereálné.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 223 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemku dotčený návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel upozorňuje na rozpor mezi textovým a grafickým vymezením území dotčeného námitkou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 1700/1 v k.ú. Proseč nad Nisou (v grafické
příloze vymezena jižní polovina předmětného pozemku, v textové části podání je námitka vztažena k celému
pozemku)  na plochy  sportu  a  rekreace případně  zahrádkové  osady,  případně  i hospodářské využití  pro
zemědělskou výrobu s možností výstavby zázemí (rozsah nespecifikován). V zájmu upřesnění požadavku
námitky pořizovatel dvakrát telefonicky inicioval pracovní schůzku na Oddělení územního plánování. Dne 11.
5.  2016  byl  Ing.  Plechatému  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 obsah podání
vyhodnotil pořizovatel požadavek na vymezení zastavitelné lokality v jižní části pozemku p.č. 1700/1 v k.ú.
Proseč nad Nisou.

Pořizovatel konstatuje, že jižní polovina pozemku p.č. 1700/1 v k.ú. Proseč nad Nisou představuje mírně
svažitý,  zemědělsky  obhospodařovaný  pozemek  v nezastavěné  části  Horní  Proseč  v patě  Prosečského
hřebene.  Pozemek  nenavazuje  na zastavěné  území  obce  a  není  napojen  na dopravní  ani  technickou
infrastrukturu.  Přístup  k danému  pozemku  je  po účelové  nezpevněné  cestě.  Pořizovatel  zastává  názor,
že současný přístup k předmětnému pozemku nesplňuje nároky na vymezení nové zastavitelné plochy pro
bydlení a na dopravní obsluhu dané lokality.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil,  že na pozemku p.č. 1700/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou je vymezena nezastavitelná plocha kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti  tomuto řešení podal
vlastník pozemku v rámci veřejného projednání návrhu řešení opakovaně námitku s tím, že pozemek má
vhodnou klidovou polohu, umožňující navrhované využití a že zemědělské využití bez možnosti zástavby je
v dnešní době nereálné. Tato námitka byla uplatněna opakovaně – v etapě veřejného projednání konceptu
řešení  uplatnil  podatel  námitku  požadavek  na vymezení  zastavitelné  plochy  v kategorii  plochy  bydlení
v jihozápadní části pozemku – námitce nebylo vyhověno.

Pořizovatel  nejprve  posoudil  požadavek  na změnu  funkčního  využití  pozemku  z plochy  zemědělské
na plochy sportu a rekreace, případně plochu zahrádkové osady 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. Z hlediska urbanistické koncepce územního plánu se jedná o pozemky mimo
zastavěné území obce situované ve volné krajině s okrajovou návaznosti na stávající strukturu zástavby.
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Návrh ÚP Jablonec nad Nisou vymezuje dvě kategorie, odpovídající  požadavku podatele námitky – tzn.
plochy OS – plochy občanského vybavení sport rekreace a kategorie RZ – plochy rekreace – zahrádkové
kolonie. V obou případech se jedná o plochy zastavitelné.

Plochy OS – plochy občanského vybavení sport rekreace připouští
▪ sportovní  a  tělovýchovné  aktivity  provozované  převážně  v uzavřených  objektech  –  zejména

stadióny,  haly,  tělocvičny,  sokolovny,  plavecké  bazény,  akvaparky,  krytá  hřiště  se zvláštním
vybavením

▪ sportovní a tělovýchovné aktivity provozované převážně na otevřených plochách – zejména
stavebně upravená hřiště, sportovní tratě a dráhy, lyžařské areály, golfové areály, jezdecké areály,
▪ hromadné rekreační aktivity zpravidla s účelovým vybavením – zejména kempy, autokempy,
chatové tábory, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, pláže, solaria, rekreační pobytové louky.

Plochy kategorie RZ připouští výstavbu zahradních chatek.

Pořizovatel posoudil požadavek na změnu funkčního využití jižní poloviny pozemku p.č. 1700/1 v k.ú. Proseč
nad Nisou z ploch zemědělských na plochu bydlení z pohledu střetů s limity daného území a konstatuje,
že předmětný pozemek je pod ochranou ZPF, a to v I. třídě ochrany (BPEJ 83421). Půdy zařazené v této
třídě ochrany jsou bonitně nejcennější a odejmout je ze ZPF lze pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Konkrétní
záměr podatele námitky na plochy sportu a rekreace, případně plochu zahrádkové osady nenaplňují důvody,
pro které je možno půdy ze ZPF odejmout.

Pořizovatel dále posoudil požadavek na způsob využití plochy pro zemědělskou výrobu s možností výstavby
zázemí, kdy podatel námitky nespecifikoval pojem "zázemí". V odůvodnění podatel námitky argumentuje,
že zemědělské  využití  ploch  bez  možnosti  zástavby  je  v dnešní  době  nereálné.  K danému  argumentu
pořizovatel dodává že plochy kategorie ZP – plochy zemědělské jsou určeny pro zemědělské hospodaření
způsobem, který nebude znečišťovat  půdu škodlivými látkami,  ohrožujícími  zdraví lidí  a  existenci  živých
organismů, podmíněně se připouštějí realizaci přístřešků a staveb pro zemědělské hospodaření – zejména
letní stáje a objekty pro uskladnění zemědělských surovin a produktů. V tomto smyslu lze ze strany podatele
námitky nakládat s předmětným pozemkem. Pokud by námitka směřovala k vymezení ploch zemědělských
farem  s integrací  funkce  bydlení  pořizovatel  konstatuje,  že ÚP  Jablonec  nad  Nisou  takové  plochy
nevymezuje, neboť ve schváleném zadání ÚP Jablonec nad Nisou nebyl takový úkol zpracovateli ÚP uložen.

Pořizovatel  dále  dodává,  že podatel  námitky  v textové  části  uplatňuje  námitku  vůči  celému  pozemku
pp.č.1700/1 v k.ú. Proseč nad Nisou, v grafické příloze pak specifikuje jižní část.  Pro úplnost pořizovatel
konstatuje, že severní část pozemku se nachází v ochranném pásmu lesa, jsou na ni provedené investice
do půdy  za účelem  zlepšení  půdní  úrodnosti  –  meliorace),  dále  je  střední  částí  trasován  vysokotlaký
plynovod Kořenov – Liberec s ochrannými a bezpečnostními pásmy.

Nakonec pořizovatel posoudil záměr 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 vhledem 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. Požadavek
koliduje s těmito cíli.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí nevyhovuje a domnívá
se, že vymezením zastavitelných ploch pro sport a rekreaci, případně ploch zahrádkových osad by v daném
území  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Námitka je navíc uplatněna k neměněné
části územního plánu a vlastník pozemku není krácen na svých právech, neboť ÚP Jablonec nad Nisou
na možném využití pozemku podatele námitky nic nezměnil.

224) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  V návrhu  ÚP  je  plocha  –  pozemky  p.č.  1081/2  a  1090  v k.ú.  Rýnovice  označena  jako
nezastavitelná  –  plochy  smíšené  krajinné.  Nesouhlasím  s tímto  návrhem  a  požaduji  rozšířit  sloučit
se sousední plochou BM 1.32.

Odůvodnění námitky: Oba pozemky vhodně doplní a rozšíří navrženou plochu BM 1.32 ke zlepšení zázemí
bydlení.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 224 se nevyhovuje.
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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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků dotčených návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na změnu funkčního využití  pozemků p.č.  1081/2  a 1090 v k.ú.  Rýnovice  z ploch
nezastavitelných na plochy určené pro bydlení.

Pozemky p.č.1081/2 a 1090 v k.ú. Rýnovice představují jižní svažitou plochu – přechod okraje lesa do louky
s převahou  kulturních  travin  v nezastavěné  části  Rýnovic.  Pozemky  nenavazují  na zastavěné  území  a
nejsou přístupné z místní obslužné komunikace.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že na předmětných pozemcích  je  vymezena
nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené krajinné. Proti tomuto řešení podal vlastník pozemku
námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu řešení s tím, že oba pozemky vhodně doplní a rozšíří
navrženou plochu BM 1.32 ke zlepšení zázemí bydlení. Tato námitka byla v případě pozemku p.č. 1081/2
v k.ú. Rýnovice uplatněna opakovaně – v etapě veřejného projednání konceptu řešení – námitce nebylo
vyhověno.

Pořizovatel posoudil požadavek na změnu funkčního využití z nezastavitelné plochy na plochu zastavitelnou
pro bydlení z pohledu střetů s limity daného území a konstatuje, že předmětné pozemky p.č. 1081/2 a 1090
v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  se nacházejí  celou  plochou  v ochranném  pásmu  lesa  (max.  šířka  pozemku
v nejširším místě je cca 25 m). Předmětné plochy mimo jiné tvoří ekotonové pásmo – přechod okraje lesa
do louky s převahou kulturních travin pro zajištění migrace větších druhů savců.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí nevyhovuje a domnívá
se,  že vymezením  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  by  v daném  území  došlo  k neúměrnému  ovlivnění
přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních
právních předpisů.

225) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: V návrhu ÚP je plocha – pozemek p.č. 530 v k.ú. Lukášov označena jako nezastavitelná –
plochy smíšené krajinné.

Nesouhlasím  s tímto  návrhem  a  požaduji  jako  zástupce  spoluvlastníků  změnit  využití  pozemků
na zastavitelné,  jako  plochy  bydlení  příměstské  s možností  doplnění  na občanské  vybavení  –  sport  a
rekreace.

Odůvodnění  námitky:  Pozemek  je  dopravně  napojitelný  s možností  vybavení  technickou  infrastrukturou,
vhodně doplní návrhové plochy BP 2.31 a zastavěnou plochu BP 2.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 225 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemku dotčeného návrhem
řešení  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou.  Podatel  námitky  konstatuje,  že vystupuje  jako  zástupce
spoluvlastníků,  součástí  podání  není  však  doloženo  zplnomocnění  podatele  námitky.  Podatel  byl
pořizovatelem dvakrát telefonicky vyzván k doložení potřebných náležitostí. Dne 11. 5. 2016 byl podateli –  P.
zaslán doporučený dopis č.j. 42058/2016 s výzvou k podání vysvětlení uplatněných námitek a připomínek.
Podatel na tyto výzvy nereagoval.

Pořizovatel upozorňuje na rozpor mezi textovým a grafickým vymezením území dotčeného námitkou.

Požadavek  na vymezení  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  příměstské  s možností  doplnění  na občanské
vybavení – sport a rekreace je uplatněn dle grafické části pro střední a jižní část pozemku p.č. 530 v k.ú.
Lukášov  (dle  textové  části  podání  je  vymezení  území  dotčené  námitkou  vztaženo  va  celý  pozemek).
S ohledem na obsah podání  vyhodnotil  pořizovatel  požadavek na vymezení  zastavitelné  lokality  v jižní  a
střední části pozemku p.č. 530 v k.ú. Lukášov.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o mírně svažitou produkční louku
v okrajové části místní části Lukášov, která představují přechod zastavěného území do volné krajiny. Lokalita
navazuje  okrajově  na zastavěné  území,  je  dostupná  z místní  kapacitně  nevyhovující  komunikace,  sítě
technické infrastruktury nejsou v dosahu.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že předmětný  pozemek  je  vymezen  jako
nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšen krajinné, a to v kontinuitě s platným územním plánem
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města Jablonec  nad Nisou.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  opakovaně svoji  námitku (první  uplatnil
ve fázi veřejného projednání konceptu řešení) s tím, že požaduje, aby pozemek byl zastavitelný pro funkci
bydlení  příměstské s možností  doplnění  na občanské  vybavení  –  sport  a  rekreace  s argumentem,  že je
dopravně napojitelný s možností vybavení technickou infrastrukturou a vhodně doplní návrhové plochy BP
2.31 a zastavěnou plochu BP 2.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami území,
které  by  mohly  mít  vliv  na vyhodnocení  předmětného  pozemku  a  konstatuje,  že na jižní  část  pozemku
zasahuje  ochranné  pásmo  trasy  vrchního  vedení  VN  35  kV.  Tato  trasa  byla  limitem  při  vymezení
zastavitelných ploch, které se nacházejí mezi pozemkem podatele námitky a zastavěným územím místní
části Lukášov (lokalita BP2.31), a to ze strany příslušných dotčených orgánů. Zmíněná zastavitelná lokalita
BP2.31  byla  navíc  v průběhu  projednávacího  procesu  redukována  v ploše,  to  znamená,  že by  logická
návaznost zastavitelných ploch byla splněna pouze částečně.

K argumentu  podatele  námitky,  že lokalita  je  dopravně  napojitelná  s možností  vybavení  technickou
infrastrukturou, pořizovatel dodává, že jižní část pozemku je sice napojena na komunikaci, ta však svými
šířkovými  parametry  neodpovídá  požadavkům  na dopravní  obsluhu  zastavitelné  lokality  požadovaného
rozsahu.  K využitelnosti  sítí  technické infrastruktury  pořizovatel  dodává,  že trasa veřejného vodovodního
řadu je umístěna v ulici  Lukášovské,  tzn. ve vzdálenosti  cca 130 m od dané lokality.  K objektu č.p.  4929
Lukášov,  který  je  nově  postaven  v úrovni  požadované  zastavitelné  lokality  vede  z ulice  Lukášovské
vodovodní přípojka, která nemůže být využita pro předmětnou zastavitelnou lokalitu. Veřejná kanalizace, ani
veřejný plynovodní řad se v dané lokalitě nenachází.

Dalším argumentem pro ponechání pozemků v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v dosahu kapacitní dopravní a technické infrastruktury.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje  že se jí  nevyhovuje  neboť
vymezováním dalších zastavitelných ploch 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.  Námitka  je  uplatněna  vůči  neměněné  části  územního  plánu  a  vlastník
pozemku není krácen na svých právech.

226) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: V návrhu ÚP je severní část pozemku p.č. 267 v k.ú. Lukášov oddělena od stávající zástavby a
označena jako nezastavitelná – plochy smíšené krajinné. "Nesouhlasím s tímto návrhem a požaduji sloučení
celého pozemku do ploch zastavěných a zastavitelných, umožňující stavbu objektu k bydlení.

Odůvodnění  námitky:  Pozemek  je  dopravně  napojitelný  s možností  vybavení  technickou  infrastrukturou,
vhodně doplní stávající zástavbu BP 1 bez narušení krajinné plochy s možností výstavby objektu k bydlení.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 226 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na změnu  funkčního  využití  severní  části  pozemku  p.č.  267  v k.ú.Lukášov  v k.ú.
Lukášov z ploch nezastavitelných na plochy určené pro bydlení.

Pozemek p.č.267 v k.ú. Lukášov představuje jižní svažitou plochu – přechod okraje lesa do louky s převahou
kulturních travin v nezastavěné části Lukášov. Pozemek navazuje na zastavěné území.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že na předmětném  pozemku  je  vymezena
nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené krajinné.  Proti  tomuto řešení  uplatnil  opakovanou
námitku vlastník pozemku (první námitka byla podána v etapě veřejného projednání konceptu řešení) s tím,
že nesouhlasí s tímto návrhem a požaduje sloučení celého pozemku do ploch zastavěných a zastavitelných,
umožňující  stavbu  objektu  k bydlení.  Námitku  argumentuje  tím,  že pozemek  je  dopravně  napojitelný
s možností vybavení technickou infrastrukturou, vhodně doplní stávající zástavbu BP 1 bez narušení krajinné
plochy s možností výstavby objektu k bydlení.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku z hlediska střetů s limity a hodnotami území,
které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že severní část předmětného
pozemku se nachází v ochranném pásmu lesa a tvoří  ekotonové pásmo – přechod okraje lesa do louky
s převahou kulturních travin pro zajištění migrace větších druhů savců. Ve východní části je situována trasa

726 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

nadzemního vedení VN 35 kV s ochranným pásmem.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že se jí  nevyhovuje, pozemek
sice  navazuje  na stávající  zástavbu,  není  však  přímo  napojitelný  z komunikace  a  není  v dosahu
inženýrských  sítí.  Pořizovatel  se domnívá,  že vymezením  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  by  v daném
území  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Námitka je navíc uplatněna k neměněné
části územního plánu a vlastník pozemku není krácen na svých právech. Koncept územního plánu Jablonec
nad Nisou vymezil  nad rámec platného Územního plánu na daném pozemku plochu zastavěného území
kategorie  plochy  smíšeného bydlení  příměstského,  a  to  ve východní  části  v dotyku  s místní  komunikací
o rozloze cca 820 m2.

227) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: RYČI invest. s.r.o., Na Pískovně 667/44, Liberec 460 14

L. P. – jednatel společnosti

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Nesouhlasím s tímto návrhem na pozemku p.č.  535/1 v k.ú. Lukášov a požaduji zachování
původního využití dle současného územního plánu., popř. bydlení městské 3NP.

Odůvodnění: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 227 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ji uplatnil vlastník pozemku dotčený návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou – fy. Ryči invest. s.r.o. prostřednictvím jednatele společnosti – pana L.
P. Z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17758 je k datu
podání námitky pan L. P. jednatelem fy. Ryči invest. s.r.o. s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Požadavek na zachování  původního využití  dle současného územního plánu,  popřípadě zařazení  celého
pozemku  do ploch  bydlení  městského  3.N.P.  je  uplatněn  pro  pozemek  p.č.  535/1  v k.ú.  Lukášov
ve vlastnictví fy. Ryči invest. s.r.o.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřili  stav  v území  a  zjistili,  že se jedná  o svažitou  produkční  louku
v okrajové části místní části Lukášov. Lokalita navazuje na zastavěné území, je dostupná z místní kapacitně
nevyhovující komunikace, sítě technické infrastruktury nejsou v dosahu.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  prověřil  návrh  ÚP  Jablonec  ad  Nisou  a  konstatuje,
že západní  část  pozemku  je  vymezena  jako  zastavitelná  plocha  kategorie  BP2  –  plochy  bydlení
příměstského,  součást  lokality  BP2.31.  Zbývající  část pozemku je vymezena jako nezastavitelná  plocha
kategorie SK – plochy smíšené krajinné, a to v kontinuitě s platným územním plánem města Jablonec nad
Nisou. Proti vymezení redukované zastavitelné lokality v západní části pozemku p.č. 535/1 v k.ú. Lukášov
uplatnil  podatel  svoji  námitku s tím, že požaduje zachování  původního využití  dle současného územního
plánu., popř. bydlení městské 3NP.

K požadavku  podatele  námitky  pořizovatel  konstatuje,  že si  námitka  obsahově  protiřečí,  neboť  na jedné
straně  podatel  nesouhlasí  s redukovanou  zastavitelnou  plochou  a  na druhé  straně  požaduje  zachování
původního využití dle současného územního plánu. Současně platný ÚP města Jablonce nad Nisou však
vymezuje na předmětném pozemku rezervní plochu pro bydlení.

Z celkového kontextu požadavku námitky na zachování původního využití dle současného územního plánu
jasně vyplývá, že podatel námitky chápe rezervní plochy kategorie BV jako plochy zastavitelné. Toto není
pravdou – rezervní plochy mohou být transformovány do ploch zastavitelných až pořízením změny územního
plánu.

V zájmu oboustranného vysvětlení pohledu na danou problematiku pořizovatel dvakrát telefonicky inicioval
pracovní schůzku na Oddělení územního plánování. Dne 11. 5. 2016 byl P. zaslán doporučený dopis č.j.
42058/2016 s výzvou k podání  vysvětlení  k uplatněným námitkám a připomínkám. Podatel  na tyto výzvy
nereagoval.

K požadavku  podatele  námitky  na vymezení  celého  pozemku  p.č.  535/1  v k.ú.  Lukášov  do ploch
zastavitelných pořizovatel dodává, že tato možnost byla prověřena v rámci projednání konceptu ÚP, kde byl
předmětný pozemek zařazen na základě žádosti vlastníka, uplatněné k sumarizaci podnětů do nového ÚP
Jablonec nad Nisou do zastavitelných ploch kategorie SP2 – plochy smíšené obytné – příměstské – součást
lokality SP2.31.
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V rámci  veřejného projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou uplatnil  k vymezení  zastavitelné  plochy
SP2.31  negativní  stanovisko  příslušný  orgán ochrany  ZPF,  a  to  v rámci  koordinovaného stanoviska  č.j.
OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011 s tím, že požaduje redukci zastavitelné lokality na části,  které
přiléhají ke stávající funkční cestní síti. Svůj názor argumentoval skutečností, že lokalita částečně zasahuje
do vysoce chráněné zemědělské půdy.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgány  bylo
domluveno,  že lokalita  SP2.31  bude  zásadně  redukována  s ohledem  na ochranu  ZPF,  a  to  na plochy
přiléhající ke stávajícím obslužným komunikacím. V tomto duchu byly formulovány Pokyny pro zpracování
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  požadavek  na zastavitelnost  celého  pozemku  p.č.
535/1 v k.ú. Lukášov z hlediska střetů s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení
předmětného pozemku a konstatuje, že pozemek je pod ochranou ZPF (BPEJ 8.34.21, 8.34.01 – I. třída
ochrany,  8.34.24 – III.  třída  ochrany,  8.34.41,  8.50.14 – V.  třída  ochrany).  Jedná se z větší  části  o třídy
nejvyšší ochrany. Půdy zařazené v této třídě ochrany jsou bonitně nejcennější a odejmout je ze ZPF lze
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové  stavby  zásadního  významu.  Konkrétní  záměr  podatele  námitky  na výstavbu  rodinného  domu
nenaplňují  důvody,  pro  které  je  možno půdy  ze ZPF odejmout.  Dále  jsou daným pozemkem trasována
nadzemní vedení elektrické energie VN 35 kV s ochrannými pásmy.

Jedním z argumentů pro ponechání části pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý
návrh ÚP Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje  že se jí  nevyhovuje  neboť
vymezováním dalších zastavitelných ploch 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.

228) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: V návrhu ÚP je způsob využití pozemků p.č. 1757/1, 1756, 1758/1, 1764/1, 1759, 1760, 1761
v k.ú. Proseč nad Nisou navržen jako plochy SK – plochy smíšené krajinné, a PP plochy přírodní.

Nesouhlasím  s tímto  návrhem  a  požaduji  změnit  způsob  využití  na plochy  pro  sport  případně  plochy
rekreace.

Odůvodnění námitky: Vzhledem k tomu, že přes pozemky vedou sítě technické infrastruktury a s tím spojena
ochranná pásma a  jižní  část  je  přírodně  zajímavá,  je  využití  pozemků  omezené.  Přesto  se domnívám,
že v návrhu by mělo být využití pozemků v souladu s mým návrhem.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 228 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 a 3 stavebního zákona a dospěl k názoru,
že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemku dotčený návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Požadavek na zařazení  pozemků  mezi  zastavitelné  plochy pro  sport,  případně rekreaci  je  uplatněn pro
soubor pozemků 1757/1, 1756, 1758/1, 1764/1, 1759, 1760, 1761 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistil, že se jedná o mírně svažité produkční louky
v okrajové části Proseče nad Nisou, ohraničené z jižní strany vyhlášeným významným krajinným prvkem
„Zachovalé  krajinné  struktury  na Horní  Proseči",  ze západní  strany  remízkem  se vzrostlými  náletovými
dřevinami a z východní a severní strany lesním komplexem Prosečského hřebene.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem zjistil,  že v rámci  návrhu ÚP Jablonec  nad  Nisou jsou
předmětné pozemky vymezeny jako nezastavitelné plochy kategorie SK – plochy smíšen krajinné a plochy
kategorie PP – plochy přírodní, to vše v kontinuitě s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou.
Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji námitku opakovaně (v etapě konceptu řešení) s tím, že nesouhlasí
s tímto  návrhem a  požaduje  změnit  způsob využití  na plochy  pro  sport  případně plochy  rekreace,  a  to
s ohledem na skutečnost, že přes pozemky vedou sítě technické infrastruktury s ochrannými pásmy a jižní
část je přírodně zajímavá. Z tohoto pohledu je využití pozemků omezené.

Pořizovatel posoudil nejprve záměr 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
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OKR 02 – Liberecko, podoblasti POKR 02 – 1 Liberecká kotlina a místa krajinného rázu MKR Nad Prosečí,
Pod hřebenem. Pořizovatel má za to, že vhledem 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. Požadavek
koliduje s těmito cíli.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku také z hlediska  střetů s limity  a  hodnotami
území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětných pozemku a konstatuje, že pozemky jsou zčásti
pod  ochranou  ZPF  z valné  většiny  v nejvyšší  třídě  ochrany  (BPEJ  8.34.21,  8.34.01),  dále  se nacházejí
v ochranném pásmu lesa z jižní, východní a severní strany a jsou na nich trasována nadzemní vedení VVN
110 kV a vysokotlaký plynovod Kořenov – Jablonec nad Nisou s vymezenými ochrannými a bezpečnostními
pásmy. Podél  západní hrany pozemků je vyhlášen orgánem ochrany přírody a krajiny MMJN Významný
krajinný prvek VKP „Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči".

Pořizovatel  uvádí,  že plochy,  které  by  naplňovaly  požadavky podatele námitky  representují  v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou:
▪ zastavitelné plochy kategorie OS – plochy občanského vybavení – sport a rekreace. Přípustným

využitím těchto ploch jsou stavby a zařízení pro různé druhy tělovýchovných, sportovních aktivit,
provozované jak v uzavřených, tak v otevřených plochách. Dále stavby pro hromadné rekreační
aktivity  se zvláštním  účelovým  vybavením.  Tento  typ  plochy  byl  v konceptu  řešení  vymezen
v navazujícím  pozemku  p.č.  1742/3  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  –  lokalita  OS2.14  a  byl  odmítnut
v rámci  veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou zejména příslušnými dotčenými
orgány  ochrany  přírody  s ohledem  na výskyt  vzácného  druhu  živočicha  –  chřástala  polního  a
s ohledem na skutečnost,  že navrhované využití  by  zásadně změnilo  krajinný rámec stávajícího
sídla  a  krajiny.  S ohledem  na limity  daného  území  definované  výše  pořizovatel  konstatuje,
že vymezení zastavitelných ploch je neakceptovatelné.

▪ nezastavitelné plochy kategorie VZ – plochy veřejných prostranství zeleň, podmíněně přípustným
využitím  těchto  ploch  jsou  sportovně  rekreační  pobytové  plochy,  dětská  hřiště,  hřiště
s nezpevněným povrchem stavby a zařízení pro různé druhy tělovýchovných, sportovních aktivit,
provozované jak v uzavřených, tak v otevřených plochách. Dále stavby pro hromadné rekreační
aktivity se zvláštním účelovým vybavením. Případné vymezení nezastavěných, či nezastavitelných
ploch  kategorie  VZ  –  veřejná  prostranství  –  zeleň  s funkcí  „veřejný  prostor“  vykazuje  určité
požadavky na dopravní  obsluhu a zajištění  základní hygienické vybavenosti,  což v dané lokalitě
nelze zabezpečit a navíc to není žádoucí.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  neboť
vymezení ploch kategorie PP – plochy přírodní a kategorie SK – plochy smíšené krajinné plně odpovídá
charakteru daného území a jiným využitím 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.

229) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: RYČI invest. s.r.o., Na Pískovně 667/44, Liberec 460 14

 L. P. – jednatel společnosti

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: V návrhu ÚP je způsob využití těchto pozemků navržen jako plochy zemědělské ZP.

Nesouhlasím s tímto návrhem a požaduji změnit způsob využití na plochy pro venkovské bydlení, sportu a
rekreace případně zahrádkové osady, případně i hospodářské využití pro zemědělskou výrobu s možností
výstavby hospodářského zázemí a bydlení.

V platném (v současném) ÚP je p.p.č.  1734/1 vedena jako navrhované plochy bydlení rezervní.  Požaduji
alespoň ponechat toto využití, popřípadě převést na plochy bydlení.

Odůvodnění  námitky:  Předmětné pozemky p.č.  1734/1,  1735,  1736,  1003/2 a 1766/2 v k.ú.  Proseč nad
Nisou mají vhodnou polohu pro mnou navržené využití a přirozeně by rozšířily propojením návrhové plochy
BP 2.149, BP 2.74, BP 1.42 a plochy stávající zástavby BP 2 území, vhodné pro mnou navržené využití.
Navržené  využití  v ÚP  je  nereálné,  pokud  nebude  umožněno  bydlení  pro  budoucí  vlastníky,  kteří  by
se o pozemky starali s péčí řádného hospodáře.

Návrh rozhodnutí:  Námitce č. 229 A se nevyhovuje.

 Námitce č. 229 B se vyhovuje
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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 námitkou dle stavebního zákona pouze u pozemku p.č. 1734/1 v k.ú. Proseč nad Niso, jelikož ji
uplatnil  vlastník pozemku dotčený návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou – fy.  Ryči invest.  s.r.o.
prostřednictvím  jednatele  společnosti  –  pana  L.  P.  Z obchodního rejstříku,  vedeného  Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17758 je k datu podání námitky pan L. P. jednatelem fy. Ryči invest. s.r.o.
s právem jednat jménem společnosti samostatně.

Ostatní pozemky p.č.  1735, 1736, 1003/2 a 1766/2 v k.ú. Proseč nad Nisou jsou vyhodnoceny v režimu
samostatné námitky č.281, neboť nejsou ve vlastnictví fy. RYČI invest. s.r.o., Na Pískovně 667/44, Liberec
460  14,  kdy  dotčení  pozemků  pořizovatel  odvozuje  z argumentace  podatele,  která  se vztahuje
k souvislostem řešení daného území.

Požadavek na zařazení pozemku mezi zastavitelné plochy je uplatněn pro část pozemku p.č. 1734/1 v k.ú.
Proseč nad Nisou (v grafické příloze dopřesněn požadovaný rozsah pozemku na jeho střední  a západní
část).

Pořizovatel  zjistil,  že střední  a  západní  část  pozemku  p.č.  1734/1  v k.ú.  Proseč  nad Nisou  představuje
kulturní louku situovanou v horní části  plochého hřebene v Horní Proseči. Plocha navazuje na zastavěné
území  místní  části  Horní  Proseč  –  částečně  na areál  bývalého  zemědělského  družstva  a  částečně
na stabilizované plochy bydlení v rodinných domech.

Pořizovatel dále prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že v jihozápadní části pozemku p.č.
1734/1  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  BP2  –  plochy  bydlení
příměstského – součást zastavitelné lokality  BP2.149 a zbývající  část pozemku je vymezena v plochách
nezastavitelných kategorie ZP – plochy zemědělské.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji námitku, ve které požaduje vymezení ploch pro:
A) zastavitelné plochy pro bydlení venkovské, nebo plochy sportu a rekreace, nebo zahrádkové osady,
B) hospodářské  využití  pro  zemědělskou  výrobu  s možností  výstavby  hospodářského  zázemí  a

bydlení.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že požadavek  na vymezení  zastavitelných  ploch  pro  bydlení
na pozemku  p.č.  1734/1  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  byl  zapracován  do konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou
z vlastního podnětu města, a to v rozsahu nedokončené 31. změny platného ÚP (rozsah kopíroval rezervní
plochy pro bydlení  v platné územně plánovací  dokumentaci).  V jihozápadní  části  předmětného pozemku
došlo k vymezení zastavitelné plochy kategorie CS – plochy smíšené centrální – součást lokality SC2.20 a
dále ve střední části pozemku k vymezení zastavitelných ploch kategorie SP – plochy smíšené obytné –
příměstské  –  součást  lokality  SP1.42.  Mezi  zastavitelnými  lokalitami  SC2.20  a  SP1.42  byla  vymezena
nezastavitelná ploch kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň – součást lokality VZ 17.

Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau  07/2011)
doporučuje  zastavitelnou  lokalitu  SP1.42  ponechat  ve stávající  funkci  louky,  neboť  lokalita  zasahuje
do biotopu chřástala polního a křepelky polní – oba druhy jsou zákonem chráněny v kategorii silně ohrožený.
Vyhodnocení doporučuje k zástavbě případně použít plochu lokality VZ.17.

V rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily  k vymezení  zastavitelné plochy
SP1.42 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,  požadavek  na dohodnutí  zastavitelných  ploch  vyjádřil  v témže
koordinovaném  stanovisku  i orgán  ochrany  ZPF.  Negativní  stanovisko  uplatnil  i příslušný  orgán
k vyhodnocení vlivů na ŽP, který požadoval ponechat plochu ve stávající funkci.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 6. 9. 2011, jejichž závěrem bylo lokalitu SP1.42 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zásadně redukovat.
Tato redukce se zohlednila vypuštěním zastavitelných ploch – lokality SP1.42 ze střední části pozemku p.č.
1734/1 v k.ú. Proseč nad Nisou. Úbytek zastavitelných ploch pro bydlení byl nahrazen na tomtéž pozemku
konverzí ploch kategorie SC – plochy smíšené centrální do ploch kategorie SP – plochy smíšené obytné
příměstské, součást lokality SP2.149. Nezastavitelná plocha VZ.17 do ploch bydlení transformována nebyla,
neboť ji limituje bezpečnostní a ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu. V tomto duchu byl zpracován
návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny v zastupitelstvu města
dne 26. 1. 2011. V rozsahu schválených pokynů byl návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven. V další etapě
pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  transformovaná  zastavitelná  plocha  kategorie  SP2.149
překvalifikována do zastavitelných ploch kategorie BP2.149.
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K požadavkům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

A) k vymezení ploch pro bydlení venkovské, ploch sportu a rekreace, nebo ploch zahrádkových osad

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem  vyhodnotil  požadavek  na další  vymezení  zastavitelných  ploch
z hlediska střetů s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného území a
konstatuje, že pozemek p.č. 1734/1 v k.ú. Proseč nad Nisou je pod ochranou ZPF, a to v nejvyšší první třídě
ochrany (BPEJ 8.34.21). Půdy zařazené v této třídě jsou bonitně nejcennější a odejmout je ze ZPF lze pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové
stavby zásadního významu. Konkrétní  záměry podatele námitky na výstavbu rodinných domů, vymezení
ploch sportu a rekreace,  ploch zahrádkových osad a ploch hospodářského zázemí s bydlením ve vazbě
na zemědělskou výrobu nenaplňují důvody, pro které je možno půdy ze ZPF odejmout.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  požadavek  na zařazení  střední  části  předmětného
pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení venkovské, nebo plochy sportu a rekreace, nebo zahrádkové
osady a konstatuje, že námitce nebude vyhověno, neboť takto rozsáhlá zastavitelná plocha by zásadním
způsobem změnila strukturu krajiny a sídla, navíc ve vizuálně exponované poloze. Pořizovatel dále dodává,
že plocha představuje biotop chřástala polního a křepelky polní a zastavěním daných ploch by mohlo dojít
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.  Dalším z argumentů pro ponechání  části  pozemku
v nezastavitelných  plochách  je  skutečnost,  že dohodnutý  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje
dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených v souladu s cíli územního plánování a
v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody v tomto území.

B) k vymezení plochy pro zemědělskou výrobu s možností výstavby hospodářského zázemí a bydlení

Pořizovatel  se domnívá,  že podateli  námitky  bylo  vyhověno,  a  to  v požadavku  na vymezení  ploch
hospodářského zázemí s bydlením ve vazbě na zemědělskou výrobu tím, že návrh ÚP Jablonec nad Nisou
vymezil v západní části pozemku p.č. 1734/1 v k.ú. Proseč nad Nisou zastavitelnou plochu kategorie BP2 –
plochy bydlení příměstského – součást lokality BP2.149, neboť podmíněně přípustným využitím této plochy
je  funkce  rodinných  farem  v návaznosti  na intenzivně  obhospodařované  plochy  zemědělského  půdního
fondu.

230) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  V návrhu  ÚP  je  plocha  pozemku  p.č.  1658  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  označena  jako
nezastavitelná – plochy smíšené krajinné. Nesouhlasím s tímto návrhem a požaduji změnit způsob využití
na plochy sportu a rekreace případně zahrádkové osady, případně i hospodářské využití pro zemědělskou
výrobu.

Odůvodnění  námitky:  Pozemek  se nachází  u plochy  zemědělské  v blízkosti  je  plocha  vodní  a
vodohospodářská  a  proto  pozemek  je  možno  využívat  s případným  sloučením  se stávající  zastavěnou
plochou BP1.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 230 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného  návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 1658 v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví
podatele námitky z plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné na plochy sportu a rekreace případně
zahrádkové osady, případně i hospodářské využití pro zemědělskou výrobu.

Pozemek p.č. 1658 v k.ú. Proseč nad Nisou představuje mírně svažitou louku v nezastavěné části Horní
Proseč,  porostlou  lučními  společenstvy.  Západní  část  pozemku  je  obklopena lesními  komplexy.  Přístup
na pozemek je po nezpevněné účelové komunikaci, pozemek není v dosahu technické infrastruktury.

Pořizovatel  prověřil  návrh  územního  plánu  a  zjistil,  že pozemek  p.č.  1658  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  je
vymezen jako nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené krajinné. Proti tomuto řešení uplatnil
vlastník pozemku opakovanou námitku, ve které požaduje změnit způsob využití pozemku na plochy sportu
a  rekreace  případně  zahrádkové  osady,  případně  i hospodářské  využití  pro  zemědělskou  výrobu  s tím,
že pozemek  se nachází  u plochy  zemědělské  v blízkosti  je  plocha  vodní  a  vodohospodářská  a  proto
pozemek je možno využívat s případným sloučením se stávající zastavěnou plochou BP1.

Pořizovatel posoudil nejprve záměr 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
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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 vhledem 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. Požadavek
koliduje s těmito cíli.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil požadavek na vymezení zastavitelné plochy z hlediska
střetů s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného území a konstatuje,
že pozemek se z větší části nachází v ochranném pásmu lesa. Dále pořizovatel konstatuje, že pozemek je
pod ochranou ZPF, a to z větší části v nejvyšší první třídě ochrany (I.třída ochrany, BPEJ 8.34.21). Půdy
zařazené v této třídě jsou bonitně nejcennější a odejmout je ze ZPF lze pouze výjimečně, a to převážně
na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Konkrétní  záměry  podatele  námitky  na vymezení  ploch  sportu  a  rekreace  a  ploch  zahrádkových  osad
nenaplňují důvody, pro které je možno půdy ze ZPF odejmout. Menší část pozemku je zařazena do IV. třídy
ochrany ZPF (BPEJ 8.34.41).  Jedná se v daném klimatickém regionu o půdy s podprůměrnou produkční
schopností  a  středním stupněm ochrany,  které  je  v územním plánování  pro  eventuální  výstavbu možné
využít. Požadavek na zařazení některé části předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy pro sport a
rekreaci,  případně  zahrádkové  osady,  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 do požadovaných ploch (kategorie OS –  plochy občanského vybavení  – sport  a
rekreace, či kategorie RZ – plochy rekreace – zahrádkové osady) 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.

K požadavku  podatele  námitky  na vymezení  plochy  pro  hospodářské  využití  pro  zemědělskou  výrobu
pořizovatel  dodává,  že předmětný  pozemek  je  v kontinuitě  s platným  ÚP  města  Jablonce  nad  Nisou
vymezen  do ploch  zeleně,  zajišťující  mimoprodukční  funkce  krajiny,  na které  veškeré  činnosti  směřují
k zajištění ekologicko stabilizačních a krajinně estetických funkcí. Cílem je zachování lučních ekosystémů
(v některých případech s výskytem zvláště chráněných druhů).

Pořizovatel posoudil  požadavek na změnu funkčního využití  daného území z ploch smíšených krajinných
na zastavitelné plochy sportu a rekreace, popřípadě plochy zahrádkových osad, či plochy pro zemědělskou
výrobu 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.  Z hlediska
urbanistické koncepce územního plánu se jedná o pozemky mimo zastavěné území obce situované ve volné
krajině bez návaznosti na stávající strukturu zástavby.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí nevyhovuje a domnívá
se, že vymezením zastavitelných ploch sportu a rekreace, popřípadě ploch zahrádkových osad,  či  ploch
zemědělské  výroby  by  v daném  území  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Námitka je
navíc uplatněna k neměněné části územního plánu a vlastník pozemku není krácen na svých právech.

231) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: V návrhu ÚP je plocha – pozemek p.č. 1355 v k.ú. Proseč nad Nisou označena jako plocha
bydlení, souhlasíme s návrhem, požaduji zastavěnost pozemku Podobnou jako je v současném ÚP, tj min. 2
nadzemní podlaží.

Odůvodnění  námitky:  Na pozemek  byla  vypracována  zastavovací  studie  a  zahájena  projektová
dokumentace ke stavebnímu povolení.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 231 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na změnu  podmínek  prostorového  uspořádání  plochy  pro  bydlení,  vymezených
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na pozemku p.č. 1355 v k.ú. Proseč nad Nisou

Pozemek p.č. 1355 v k.ú. Proseč nad Nisou představuje západní poměrně prudký svah údolí Lužické Nisy,
který tvoří proluku mezi zastavěnými částmi Proseče nad Nisou. Pozemek je porostlý lučními společenstvy a
je přístupný odbočkou z ulice Prosečské.

Platný územní plán města Jablonce nad Nisou vymezuje na pozemku zastavitelnou plochu S2 – plochy
smíšené, které slouží rovnoměrně pro bydlení a podnikatelské činnosti v liniích podél komunikací s funkcí
lokálního a čtvrťového centra. Přípustným využitím je bydlení v bytových domech a podmíněně přípustným
využitím je výstavba rodinných domů dle individuálního posouzení.  V dané ploše je vymezena přípustná
podlažnost  min.  2N.P.  –  max.  4  N.P.  a  max.  index  zastavění  pozemku  IZP 50%.  V případě  realizace
rodinného  domu,  který  by  nesplňoval  min.  podlažnost  2.N.P.  se podmíněně  připouští  dle  individuálního
posouzení IZP v rozmezí 18%, 25% a 35% a podlažnost v rozmezí 1,5, 2 a 2,5 N.P. pro jednotlivé kategorie
B1, B2 a B3.

Pořizovatel prověřil návrh územního plánu a zjistil, že daný pozemek je zastavěnou plochu kategorie BP2 –
plochy bydlení příměstského – zastavitelná lokalita BP2.60. Plochy kategorie BP jsou určeny zejména pro
individuální  bydlení  ve spojení  s rozmanitými ekonomickými  aktivitami,  které nesnižují  kvalitu  prostředí  a
pohodu bydlení a pro rodinnou rekreaci. Hlavním využitím ploch je bydlení příměstské – přípustným využitím
je bydlení v rodinných domech, podmíněně přípustným využitím je bydlení v bytových domech.

Podmínky prostorového uspořádání ploch kategorie BP2 připouštějí intenzitu využití stavebního pozemku
v následujícím rozsahu:

IZP – podíl zastavění pozemku nadzemními stavbami max. 20%,

IOZ – podíl zeleně na stavebním pozemku min. 60%.

Zbývajících 20% plochy pozemku může být využito pro umístění zpevněných ploch vstupů a vjezdů, teras,
bazénů, skleníků, přístřešků, energetických zařízení obnovitelných zdrojů apod. Maximální výšková hladina
zástavby je stanovena 2. N.P. + podkroví. Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, ve které sice souhlasí
s vymezením plochy pro bydlení, požaduje zastavěnost pozemku podobnou jako je v současném ÚP, tj. min.
2 nadzemní podlaží. V zájmu upřesnění požadavku podatele na vymezení „zastavěnosti pozemku podobné
jako  je  v současném  ÚP,  tj.  min.  2  nadzemní  podlažnosti“  byl  tento  pořizovatelem  dvakrát  telefonicky
kontaktován a dne 11. 5. 2016 písemně vyzván dopisem č.j. 42101/2016 k podání vysvětlení k uplatněným
námitkám a připomínkám. Podatel na tyto výzvy nereagoval.

S ohledem na tuto skutečnost pořizovatel konstatuje, že došlo k vyhodnocení požadavku podatele ve smyslu
funkčního využití plochy, výškové hladiny zástavby a ve smyslu intenzity využití stavebních pozemků.

Posouzením  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  a  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
pořizovatel  konstatuje,  že obě  plochy  jsou  určeny  pro  bydlení  ve spojení  s rozmanitými  ekonomickými
aktivitami.  Z porovnání  závazných  regulativů  platného  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou  a  podmínek
prostorového uspořádání dle návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je evidentní, že jsou srovnatelné, neboť v dané
ploše  lze  realizovat  výstavbu  rodinných domů se srovnatelnou  podlažností  –  max  2,5  N.P,  což  splňuje
i požadavek podatele na min. 2. nadzemní podlaží. Maximální podíl zastavění je v obou dokumentacích též
srovnatelný, dochází pouze k preciznímu rozdělení max. intenzity využití pozemku v návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou, a to dělením na nadzemní stavby a zpevněné plochy, přístřešky a pod.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že bez bližšího vysvětlení nelze
požadavek  na zastavěnost  pozemku  podobnou  jako  je  v současném  ÚP (tj.  min.  2  nadzemní  podlaží)
podrobněji posoudit a konstatuje, že se námitce nevyhovuje.

232) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. a V. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Námitka proti návrhu územního plánu města Jablonec nad Nisou

Jakožto majitelé pozemků č. 1742/5 žádáme o přehodnocení rozhodnutí nezahrnout jihozápadní část tohoto
pozemku (viz žádost o změnu územního plánu) do zastavitelného území.

Odůvodnění námitky: Jak jsme se dozvěděli, uvedený pozemek byl vyřazen z konceptu nového územního
plánu, kde byl zakreslen jako zastavitelný, z důvodu zamítavého stanoviska dotčeného orgánu, konkrétně
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Výše zmiňovaná část pozemku je ve stávajícím územním plánu vedená jako rezerva pro výstavbu po roce
2010 a proto, když jsme podávali žádost o změnu územního plánu, tak jsme horní hranici ve výkresu, který
jsme k žádosti  přiložili,  zakreslili  v souladu s tímto  plánem.  Z tohoto důvodu má uvedená část  pozemku
rozlohu  několika  tisíc  metrů  čtverečných.  Nám  se však  nejedná  o převedení  takto  velkého  území
na zastavitelné,  neboť  nezamýšlíme  jeho  rozparcelování  a  následný  prodej,  nýbrž  se nám jedná  pouze
o možnost stavby jednoho RD + hospodářské budovy.
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V případě  výstavby  jednoho  RD  +  hospodářské  budovy  by  se tedy  jednalo  o zábor  cca  tří  set  metrů
čtverečných zemědělské půdy, a to včetně příjezdové komunikace. Vzhledem k tomu, že v uvedené lokalitě
vlastníme více jak 110 tisíc metrů zemědělské půdy, je to podle našeho názoru zcela minimální požadavek.

Věříme, že když jsme takto vyjasnili náš požadavek, mohl by orgán ochrany zemědělského půdního fondu
na základě těchto nových informací své zamítavé stanovisko přehodnotit.

Závěrem dodáváme, že netrváme na tom, aby zastavitelné území bylo takových rozměrů, jak jsme uvedli
v žádosti o změnu plánu a jak bylo zakresleno v konceptu nového územního plánu. Souhlasíme s omezením
„horní linie zástavby" dle vašich požadavků, ale tak, aby bylo možné na vzniklém pozemku postavit výše
zmiňované stavby s ohledem na ochranné pásmo vysokého napětí  35 kW, které přesto,  že v mapách je
nakresleno  na jiném  místě,  vede  po spodní  hranici  našeho  pozemku,  u kterého  žádáme  změnu
na zastavitelný.

Doufáme, že po celkovém zhodnocení dané situace bude naše námitka zohledněna a naše žádost o změnu
územního plánu, byť s případným omezením, bude vyřešena kladně.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 232 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemku dotčeného návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na zahrnutí  jihozápadní  části  pozemku  p.č.  1742/5  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou
ve spoluvlastnictví podatelů námitky do zastavitelných ploch pro bydlení.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná kulturní louku v horní části plochého
hřebene  Horní  Proseče  v silně  pohledově  exponované  poloze.  Plocha  navazuje  na zastavěné  území
Proseče nad Nisou a je přístupná z nezpevněné účelové komunikace. V dané lokalitě není dostupná veřejná
technická infrastruktura.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem  prověřil  návrh  územního  plánu  a  zjistil,  že předmětná
jihozápadní část pozemku p.č.  1742/5 v k.ú.  Proseč nad Nisou je  vymezena jako nezastavitelná plocha
kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti tomuto řešení uplatnili spoluvlastníci pozemku svoji námitku s tím,
že nesouhlasí s vyřazením pozemku ze zastavitelných ploch   konceptu ÚP Jablonec nad Nisou z důvodu
zamítavého stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.  Poukazují  na zařazení  předmětné
části pozemku do rezervních ploch platného ÚP města Jablonec nad Nisou a na záměr výstavby jednoho
rodinného  domu  a  hospodářské  budovy  (zábor  cca  300  m2 včetně  příjezdové  komunikace).  Souhlasí
s redukcí původních požadavků na zástavbu daného pozemku a s vymezením „horní linie zástavby“.

K uvedeným  požadavkům  a  argumentům  pořizovatel  konstatuje,  že v platném  územním  plánu  města
Jablonce  nad Nisou je  jihozápadní  část  pozemku  p.č.  1742/5  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  vymezena  jako
rezervní plocha kategorie B2 – bydlení v rodinných domech městského charakteru – tudíž nezastavitelná
plocha. S ohledem na tuto skutečnost a na základě žádosti vlastníka byla na jihozápadní části pozemku p.č.
1742/5 v k.ú. Proseč nad Nisou vymezena zastavitelná plocha pro bydlení kategorie SP1 – plochy smíšené
obytné – příměstské (součást lokality SP1.42).

Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau  07/2011)
charakterizuje předmětnou lokalitu jako plochu zasahující do biotopu chřástala polního a křepelky polní. Oba
druhy jsou zákonem chráněny v kategorii  silně ohrožený. Tyto druhy potřebují  ke svému životu rozsáhlé
plochy  luk,  kde  nebudou rušeny  ve svém přirozeném vývoji.  Vyloučení  z prostoru  Horní  Proseče,  popř.
výrazná redukce jedinců bude mít zásadní vliv na populaci druhu v celém řešeném území Jablonce. Plochu
SP1.42 doporučuje ponechat ve stávající funkci louky.

Proti výše citovanému doporučení uplatnili spoluvlastníci pozemku svoji první námitku ve smyslu ponechání
zastavitelné plochy v rozsahu rezervních ploch platného územního plánu.

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily negativní stanovisko k vymezení
zastavitelné lokality SP1.42 příslušné 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 (oba uplatnily požadavek na vypuštění zastavitelné lokality). Požadavek
na dohodnutí  zastavitelných  ploch  vyjádřil  v témže  koordinovaném  stanovisku  i orgán  ochrany  ZPF.
Příslušný  dotčený  orgán  k vyhodnocení  SEA  se ztotožnil  s dílčími  názory  dotčených  orgánů  ve svém
vyjádření č.j. KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011.

S ohledem na výše citované skutečnosti uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011 dohodovací jednání dotčených
orgánů a zpracovatele vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány
k formulaci předmětných stanovisek. S ohledem na výskyt zvláště chráněného druhu živočicha – chřástala
polního, exponovanost polohy lokality, kvalitu předmětných půd a obavy z narušení krajinného rámce bylo
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dohodnuto zásadně redukovat zastavitelnou lokalitu SP1.42 a ponechat v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
zastavitelnou plochu pouze ve východní části, až po vrchní vedení VVN.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem rozhodl  vyhovět  námitce  vlastníka  pozemku v etapě konceptu
řešení  a  formuloval  návrh  pokynů  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou v rozsahu  vymezení
redukované zastavitelné plochy lokality SP1.42 v rozsahu rezervních ploch platného ÚP města Jablonec nad
Nisou.  V takovémto  rozsahu  byly  Pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.

S navrženým řešením nesouhlasil v rámci společného jednání ani příslušný dotčený orgán ochrany ZPF, ani
příslušný  orgán  k vyhodnocení  SEA.  Oba  trvaly  na vymezení  redukované  zastavitelné  plochy  dle
dohodovacího jednání ze dne 6. 9. 2011 (k trase nadzemního vedení VVN – cca 2 400 m2 zastavitelných
ploch).

Pořizovatel  svolal  dohodovací  jednání  dotčených orgánů  dne 5.  2.  2013,  na kterém bylo  konstatováno,
že dotčené orgány na svých stanoviscích trvají. Dále bylo ve věci provedeno další terénní šetření dne 23. 4.
2013,  které  potvrdilo  závěry  dohodovacího  jednání,  tzn.  Vypuštění  zastavitelných  ploch  pro  bydlení
v jihozápadní  části  pozemku  p.č.  1742/5  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  a  transformaci  pozemku  do ploch
nezastavitelných kategorie ZP – plochy zemědělské. V tomto duchu byly formulovány instrukce k úpravě
návrhu ÚP pro veřejné projednání.

Pořizovatel nejprve posoudil rozšíření zastavitelných ploch z pohledu střetů s limity území, které by mohly
mít vliv na vyhodnocení námitky a konstatuje, že se jedná o pozemek pod ochranou ZPF, a to v nejvyšší I.
třídě ochrany (BPEJ 8.34.21). Půdy zařazené v této třídě ochrany jsou bonitně nejcennější a odejmout je
ze ZPF lze pouze výjimečně, a to převážně na záměry související  s obnovou ekologické stability  krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu. Konkrétní záměr podatele námitky na výstavbu rodinného
domu nenaplňují důvody, pro které je možno půdy ze ZPF odejmout.

Dalším argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  konstatuje,  že námitce  se nevyhovuje.  Námitka  je
uplatněna vůči neměněné části územního plánu a vlastník pozemku není krácen na svých právech, neboť
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na možném  využití  pozemku  podatele  námitky  nic  nezměnil.  Pořizovatel  je
přesvědčen, že vymezením zastavitelné plochy by došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

233) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. B.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Žádám o přehodnocení návrhu a zvětšení plochy BP2.112 tak, aby se zde dal postavit RD více
v zahradě a ne přímo na hranici s obecní komunikací. Netrvám na stavbě plotu na jižní straně pozemku p.č.
252/1 v k.ú. Kokonín.

Odůvodnění námitky: Sloučením pozemků p.č. 252/1 a 249 v k.ú. Kokonín do budoucna uvažuji se stavbou
RD vznikne pozemek o rozloze cca 1 400 m2. Navrhovaná změna BP2.112 mi tuto plochu zmenší na 880 m2

určených pro výstavbu to však nestačí na předepsaných 1 000 m2.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 233 se vyhovuje.

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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků dotčených návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na zvětšení  zastavitelné  lokality  BP2.112 tak,  aby se zde dal  postavit  RD v ploše
zahrady a né přímo na hranici s obecní komunikací.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o mírně svažité území, vymezené
mezi bezejmennou vodotečí a ulicí Studenou na samé hranici správního území Jablonce nad Nisou v místní
části Kokonín. Kolem bezejmenné vodoteče je mokřad s náletovými olšinami, jižní část je navážkou, severní
okraj pozemku je porostlý náletovými dřevinami. Pozemky ve vlastnictví podatele námitky – p.č. 252/1 a 249
v k.ú. Kokonín jsou dostupné z místní obslužné komunikace – ulice Studené.

Pořizovatel nahlédnutím do  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zjistil,  že pozemek p.č. 249 a východní část
pozemku p.č. 252/1 v k.ú. Kokonín jsou plochami zastavitelnými v kategorii BP2 – plochy bydlení příměstské
– součást lokality BP2.112. V západní části pozemku p.č. 252/1 v k.ú. Kokonín je vymezena nezastavitelná

SAUL s.r.o 735



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

plocha  kategorie  SK  –  smíšená  krajinná  zeleň.  K tomuto  řešení  uplatnil  vlastník  pozemků  námitku
s požadavkem na přehodnocení návrhu a zvětšení plochy BP2.112 tak, aby se zde dal postavit rodinný dům
a byly splněny podmínky prostorového uspořádání, které u ploch změn kategorie BP2 požadují minimální
velikost  pozemků  1  000  m2.  Svůj  požadavek  odůvodnil  nesrovnalostí  ve vymezení  katastrální  hranice
pozemku a faktického trasování ulice Studené. V grafické příloze ÚP Jablonec nad Nisou je sice vymezena
zastavitelná ploch o velikosti 1 000 m2, ve skutečnosti se jedná o využitelnou plochu cca 880 m2.

Pořizovatel prověřil rozsah vymezených zastavitelných ploch na pozemcích ve vlastnictví podatele a zjistil,
že nesplňuje limit minimální velikosti stavebního pozemku pro kategorii BP2 (1 000 m2), navíc posouzením
průmětu ortofotomapy a katastrální mapy bylo prokázáno tvrzení podatele o vymezení obslužné komunikace
–  ulice  Studené  na částech  jeho  pozemků.  S ohledem  na uvedené  skutečnosti  a  rozsah  uplatněných
stanovisek, námitek a připomínek uspořádal pořizovatel dne 17. 12. 2015 dohodovací jednání pro dotčené
orgány,  na kterém  bylo  dohodnuto,  že příslušný  orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  OŽP  MMJN  souhlasí
s rozšířením zastavitelné  plochy  za podmínky,  že bude  okolo  vodního  toku  vymezen  nezastavitelný  pás
o šířce min 6 m. Na základě dalšího místního šetření bylo dohodnuto, že dotčené orgány nevylučují možnost
výstavby rodinného domu. Podél vodoteče bude na základě požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny
vymezena  nezastavitelná  plocha  v šířce  6 m  a  výstavba  na předmětném  pozemku  bude  posouzena
individuálně na základě podrobnější projektové přípravy.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku, posoudil  limity daného území a konstatuje,
že se námitce vyhovuje – zastavitelná plocha lokality BP2.112 je na pozemcích podatele rozšířena tak, aby
vyhovovala požadavkům podmínek prostorového uspořádání ploch kategorie BP2. Zároveň je akceptován
požadavek  na nezastavitelnost  6 ti  metrového  pásu  kolem bezejmenné  vodoteče.  Umístění  konkrétního
rodinného domu na předmětných pozemcích bude posouzeno individuálně v rámci podrobnější projektové
přípravy.  Pořizovatel  je  přesvědčen,  že tímto  řešením nedojde  k nepřiměřenému střetu  s limity  území  a
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

234) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: K. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 3006, nacházejícího se na parcele st.p.č. 2944 a pozemků
p.č 576/17, 576/14 a 574/4 k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou a nesouhlasím se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Došlo by ke zvýšení úrovně hluku, prachu a zplodin a tím k ohrožení mého zdraví i zdraví mé rodiny (mých 4
dětí).  Všechny tyto výše uvedené důvody,  potažmo i umístění  sběrného dvora,  by  měly  vliv  a došlo by
ke snížení  hodnoty mého pozemku a pod.  Dopad na životní  prostředí.  Podatel  navíc  zvýraznil  negativní
dopady 1 a 7.
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
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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.

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
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 234 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 234 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas se stavbou Západní  tangenty  (DS2)  a s umístěním sběrného a separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3006 na pozemku st.p.č.
2944 a spoluvlastníka pozemků p.č.  576/14, 576/17 a 574/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty (DS2) a umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
č.p.  3006 Panenská ulice  56  se zahradou  v západní  části  Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca 65 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a 260 m od 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.

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
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Králové, přes Ostravu na hranici se Slovenskem. Pořizovatel je přesvědčen, že se jedná o stávající silnici
I/14 a své přesvědčení dovozuje z textu námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 – 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 65 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zvýšením úrovně hluku,
2) zvýšením exhalací z provozu (prach a zplodiny) a tím k ohrožení mého zdraví,
3) snížením hodnoty pozemku,
4) dopadem na životní prostředí,
5) snížením kvality a kultury bydlení
6) požadavkem zachovat trasování podle platného územního plánu, se západní tangentou vedenou

podél železniční trati tunelem

K argumentům podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hluku  z vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele
námitky, že umístění silnice cca 65 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 byl 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  exhalací  z 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  poklesu hodnoty  nemovitosti  a  pozemku  pořizovatel  dodává,  že návrh  dopravního
koridoru  v trase  západní  tangenty  je  vymezen  v odstupu  a  ve snížené  terénní  úrovni  mimo  pozemky
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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. 4) K argumentu zhoršení životního prostředí 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 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. 6) 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.
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele  námitky.  Vzdálenost  navržené  plochy  dvora  je  od uvedených
nemovitostí cca 260 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  opakovanou  námitku,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou,  ve které  požadavek na vypuštění  sběrného a separačního dvora odůvodňuje hlukem,
prachem a dopadem na životní prostředí.

K námitce 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 námitce  o potencionálním zvýšení  hlukové zátěže a  znečištění  ovzduší  (zápach ze sběrného
dvora) konstatuje, že v daném prostoru jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení
v uvedených nemovitostech lze předpokládat v minimálním rozsahu, dále pořizovatel dodává, že 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.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí
samostatná dokumentace – vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011).
Pořizovatel  konstatuje,  že stanoviska  příslušných  dotčených  orgánů  státní  správy  v rámci  projednávacího
procesu byla souhlasná.
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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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

235) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Z. D.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  vlastník  pozemku  p.č.  574/4  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou
nesouhlasím se stavbou silniční komunikace západní tangenta (DS.2)  s kapacitou 15 000 vozidel  denně
ve vzdálenosti cca  m od rodinného domu č.p

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  jejich  případnému
dotřídění a k demontáži ve vzdálenosti cca . m od domu.

Výše uvedené pozemky a budovu využívá podatel k trvalému bydlení.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Podatel zvýraznil negativní dopady 1 a 7.
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
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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.

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.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.
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 235 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 235 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemku dotčeného návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas se stavbou Západní  tangenty  (DS2)  a s umístěním sběrného a separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka pozemku p.č. 574/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou
s návrhem trasy Západní tangenty a vymezením sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o zahradu k rodinnému domu č.p.
3006  Panenská  ulice  56  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  65 m  od vymezeného
koridoru Západní tangenty a 260 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.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 – 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 65 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  opakovaně  námitku,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou. Podatel použil v námitce odůvodnění v rozsahu cyklostylovaného materiálu podatelů
námitek, označil však pouze dva z výše uvedených argumentů. Požadavek na vypuštění Západní tangenty
odůvodňuje:
1) snížením kvality a kultury bydlení,
2) požadavkem zachovat trasování podle platného územního plánu, se západní tangentou vedenou

podél železniční trati tunelem.
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Podatel  sice použil  odůvodnění  námitky  v rozsahu cyklostylovaného materiálu podatelů námitek, označil
však pouze dva z výše uvedených argumentů.

K nesouhlasu podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

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,

že se ztotožňuje s názorem podatele námitky, že se umístění trasy Západní tangenty ve vzdálenosti  65 m
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 byl 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 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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 260 m. Proti  tomuto řešení uplatnil  podatel  opakovaně námitku,  a to v rámci veřejného
projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora.
které odůvodňuje snížením kvality bydlení.

K námitce  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 námitce  o snížení  kvality  bydlení  konstatuje,  že v daném  prostoru  jsou  převážně  stávající
plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených nemovitostech lze předpokládat v minimálním
rozsahu,  dále  pořizovatel  dodává,  že 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
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minimálně.  Zároveň  bude  případný  negativní  vliv  minimalizován  provozem  dvora  v objektech,  nikoliv
na volném  prostranství.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí  samostatná  dokumentace  –
vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný  rozvoj území (Ekobau, 07/2011).  Pořizovatel konstatuje,
že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy v rámci projednávacího procesu byla 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

236) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2984, nacházejícího se na parcele st.p.č. 3108 a pozemku
574/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) s kapacitou 15 000 vozidel denně ve vzdálenost cca .. m od rodinného domu č.p.

.. 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 jejich případnému
dotřídění a k demontáži ve vzdálenosti cca .. m od domu.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel užívá k trvalému bydlení.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
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.
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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.

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.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.
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 236 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 236 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  se stavbou Západní  tangenty  (DS2)  a s umístěním sběrného a separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníka  rodinného  domu  č.p.  2984  nacházejícího
se na pozemku st.p.č.  3108 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemku p.č.  574/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou
s návrhem trasy Západní tangenty (DS2) a umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná rodinný dům č.p.
2984,  Panenská  42  se zahradou  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  100 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a 240 m od vymezeného 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.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 – 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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
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K nesouhlasu podatele námitky 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.

K dílčím bodům odůvodnění námitky pořizovatel uvádí.

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 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 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. 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
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).
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ŘSD ČR by nepodporovalo stavbu silnice, pokud by nebylo přesvědčeno o její účelnosti.

K poklesu dopravní zátěže, který zmiňuje podatel ve své námitce 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 námitky, 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,
▪ (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
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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
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
silic a dálnic ČR odmítlo být investorem trasy silnice I. třídy v prostoru existující městské zástavby.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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
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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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 240 m. Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání
návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou,  ve které  požadavek na vypuštění  sběrného a  separačního dvora,  které
odůvodňuje snížením kvality bydlení a poškozením životního prostředí.

K námitce  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 námitce  o snížení  kvality  bydlení  konstatuje,  že v daném  prostoru  jsou  převážně  stávající
plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených nemovitostech lze předpokládat v minimálním
rozsahu,  dále  pořizovatel  dodává,  že 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.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí  samostatná  dokumentace  –
vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný  rozvoj území (Ekobau, 07/2011).  Pořizovatel konstatuje,
že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy v rámci projednávacího procesu byla 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

237) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. B.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 3006, nacházejícího se na parcele st.p.č. 2944 a pozemků
576/14,  576/17  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.
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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 následující námitky proti výše
uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky: Zásadně nesouhlasím s oběma návrhy změn v ÚP – umístění sběrného a separačního
dvora v prostoru Brandlu. Bydlím v Panenské ulice 56, pod domem jezdí vlak, tramvaj a teď tu chcete ještě
vybudovat  západní  tangentu.  Bude tu ještě  větší  hluk  a  prach,  to  velice sníží  kvalitu  bydlení  a také to
znehodnotí náš dům a pozemek.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 237 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 237 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas se stavbou Západní  tangenty  (DS2)  a s umístěním sběrného a separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3006 na pozemku st.p.č.
2944 a spoluvlastníka pozemků p.č. 576/14 a 576/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní
tangenty (DS2) a umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a
skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
č.p.  3006 Panenská ulice  56  se zahradou  v západní  části  Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca 65 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a 260 m od 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.

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 – 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 65 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zvýšením úrovně hluku,
2) zvýšením exhalací,
3) snížením hodnoty pozemku a domu,
4) snížením kvality bydlení.

K nesouhlasu podatele námitky 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.
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K dílčím bodům odůvodnění námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hluku  z vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele
námitky, že umístění silnice cca 65 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 byl 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  exhalací  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 hodnoty pozemku a domu 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 hodnoty pozemku a domu. 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  snížení  kvality  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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 260 m. Proti  tomuto řešení uplatnil  podatel  námitku opakovaně,  a to v rámci veřejného
projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora
odůvodňuje hlukem, snížením hodnoty nemovitostí a kvality bydlení.

K námitce  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 námitce o zvýšení hluku a znečištění ovzduší konstatuje, že v daném prostoru jsou převážně
stávající  plochy  lesní,  proto  vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat
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v minimálním rozsahu,  dále  pořizovatel  dodává,  že 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. Vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace
– vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Pořizovatel konstatuje,
že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy v rámci projednávacího procesu byla 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

238) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: S. Č.
Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: 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, 1662/1 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 námitky: ČÍM 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 238 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 je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.
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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  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.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  spoluvlastník  rodinného  domu  Tichá  5  námitku  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 2 ha,
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 námitky 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 uplatně
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.
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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
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, podatel
námitky již žádné podání neučinil.

K nesouhlasu a argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K zásadnímu  nesouhlasu  podatele  námitky  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 námitky ve věci snížení průjezdnosti ulice Tiché pořizovatel konstatuje,
že podatel  námitky  oprávněně  zmiňuje  limity  místní  dopravní  infrastruktury.  Nevyhovující  jsou  zejména
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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 námitky, včetně negativních dopadů lze v námitce vnímat jako
účelově  zavádějící.  Ve zmíněné  ulici  U Lesa  je  možná  reálná  zástavba  max.  čtyřmi  rodinnými  domy.
V námitce 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  námitky
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.

Ad. 4) K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy  pořizovatel  podotýká,  že chápe obavy
podatele námitky,  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  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 a pod.).

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 ani k obtěžování stabilizovaných ploch bydlení 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 námitky 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 námitky, 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.
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Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem vyhodnotil  uplatněnou námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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 zastastavitelnými i v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  je  přesvědčen,  že navrhované  řešení  je  kompromisem mezi  požadavky  podatele  námitky  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.

239) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  hlučnost,  prašnost,  dopravní  kolaps.  Jsem  vlastník  pozemku  p.č.  1715/10  v k.ú.  Mšeno
nad Nisou. 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 námitky: ČÍM 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 239 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 je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

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  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 –
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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.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  spoluvlastník  rodinného  domu  Tichá  8  námitku  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 2 ha,
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 1000 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 (hlučnost, prašnost,

dopravní kolaps),
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 námitky 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
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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.

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, podatel
námitky již žádné podání neučinil.

K nesouhlasu a argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K zásadnímu  nesouhlasu  podatele  námitky  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 námitky ve věci snížení průjezdnosti ulice Tiché pořizovatel konstatuje,
že podatel  námitky  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 námitky, včetně negativních dopadů lze v námitce vnímat jako
účelově  zavádějící.  Ve zmíněné  ulici  U Lesa  je  možná  reálná  zástavba  max.  čtyřmi  rodinnými  domy.
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V námitce 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  námitky
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.

Ad. 4) K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy  pořizovatel  podotýká,  že chápe obavy
podatele námitky,  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  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 ani k obtěžování stabilizovaných ploch bydlení 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 námitky 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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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.
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Pořizovatel  je  přesvědčen,  že navrhované  řešení  je  kompromisem mezi  požadavky  podatele  námitky  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.

240) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. R.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jsem vlastníkem pozemků p.č.  1687, 1688 a 1689 v k.ú.  Mšeno nad Nisou.  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 námitky: ČÍM 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.

Dodatek k námitce proti Návrhu územního plánu města Jablonec n/N

Hlavní problém vidím v průjezdnosti ulice Tichá, která je již dnes přetížená, větší osobní auta zastavují, aby
se bez problémů vyhnula i v letním období. V zimě je pak situace daleko kritičtější, dochází ke kolapsům a
ucpání ulice. Kdyby majitelé nemovitostí v ulici Tichá neuklízeli sníh před vjezdy na své pozemky, tak by
se auta neměla kde vyhnout.  V zimním období je problém i pro rodiče s dětmi,  kteří  jdou pěšky, protože
nemají kam uhnout kvůli sněhovým barierám kolem plotů. Myslím, že by měla být zohledněna i bezpečnost
dětí a rodičů cestou domů nebo do Mateřské školy

Ještě  problematičtěji  je  průjezd  nákladních  aut  a  stavebních  strojů.  Velká  nákladní  auta  se stavebním
materiálem často musí couvat, aby vyjela nebo musí složit materiál u ABB Elektropraga a tam ho překládají
na menší techniku.

Souhlasím s tím, že je nutné dát stop výstavbě s příjezdem ulicí Tichou.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 240 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  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

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,
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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 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.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  spoluvlastník  rodinného  domu  Tichá  11  námitku  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 2 ha,
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

včetně dodatku s odůvodněním kritického stavu zejména v zimních měsících

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že v rámci  sumarizace  požadavků  do nového  ÚP Jablonec  nad
Nisou uplatnili vlastníci pozemků, které jsou částečně předmětem námitky 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.
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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.

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, podatel
námitky již žádné podání neučinil.

K nesouhlasu a argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K zásadnímu  nesouhlasu  podatele  námitky  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 námitky ve věci snížení průjezdnosti ulice Tiché pořizovatel konstatuje,
že podatel  námitky  oprávněně  zmiňuje  limity  místní  dopravní  infrastruktury.  Nevyhovující  jsou  zejména
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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 námitky, včetně negativních dopadů lze v námitce vnímat jako
účelově  zavádějící.  Ve zmíněné  ulici  U Lesa  je  možná  reálná  zástavba  max.  čtyřmi  rodinnými  domy.
V námitce 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  námitky
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.

Ad. 4) K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy  pořizovatel  podotýká,  že chápe obavy
podatele námitky,  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 námitky 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 námitky, 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.
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Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem vyhodnotil  uplatněnou námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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  námitky  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.

241) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. Š.
Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Snížená průjezdnost, viz. text. Jsem vlastníkem pozemků p.č. 1685, a 1686 v k.ú. Mšeno nad
Nisou. 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 námitky: ČÍM 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 241 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 je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemku a stavby dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

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  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 –
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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.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  spoluvlastník  rodinného  domu  Tichá  7  námitku  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 2 ha,
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 námitky 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.
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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.

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, podatel
námitky již žádné podání neučinil.

K nesouhlasu a argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K zásadnímu nesouhlasu podatele námitky 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  námitky  ve věci  snížení  průjezdnosti  ulice  Tiché  pořizovatel  konstatuje,
že podatel námitky 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  námitky,  včetně negativních dopadů lze v námitce vnímat  jako  účelově zavádějící.
Ve zmíněné ulici U Lesa je možná reálná zástavba max. čtyřmi rodinnými domy. V námitce 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
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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 námitky 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.

Ad. 4) K argumentu  ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské  školy  pořizovatel  podotýká,  že chápe  obavy
podatele námitky, 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 námitky  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 námitky,  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  námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených orgánů a s námitkami vlastníků pozemků, které jsou předmětem podání a konstatuje, že se námitce
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 zastastavitelnými i v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  je  přesvědčen,  že navrhované  řešení  je  kompromisem  mezi  požadavky  podatele  námitky  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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242) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: 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 námitky: ČÍM 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 242 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  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

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  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  spoluvlastník  rodinného  domu  Tichá  2  námitku  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 2 ha,
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 námitky 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, podatel
námitky již žádné podání neučinil.

K nesouhlasu a argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K zásadnímu  nesouhlasu  podatele  námitky  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 námitky ve věci snížení průjezdnosti ulice Tiché pořizovatel konstatuje,
že podatel  námitky  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 námitky, včetně negativních dopadů lze v námitce vnímat jako
účelově  zavádějící.  Ve zmíněné  ulici  U Lesa  je  možná  reálná  zástavba  max.  čtyřmi  rodinnými  domy.
V námitce 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  námitky
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
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podrobné projektové dokumentace jak konkrétní napojení řešit.

Ad. 4) K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy  pořizovatel  podotýká,  že chápe obavy
podatele námitky,  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 námitky 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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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  námitky  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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243) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. M.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: 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 námitky: ČÍM 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 243 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  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  podatel  s věcným  břemenem  užívání
pozemku a stavby dotčených návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

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  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  spoluvlastník  rodinného  domu  Tichá  9  námitku  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 2 ha,
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 námitky 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, podatel
námitky již žádné podání neučinil.

K nesouhlasu a argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K zásadnímu  nesouhlasu  podatele  námitky  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 námitky ve věci snížení průjezdnosti ulice Tiché pořizovatel konstatuje,
že podatel  námitky  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 námitky, včetně negativních dopadů lze v námitce vnímat jako
účelově  zavádějící.  Ve zmíněné  ulici  U Lesa  je  možná  reálná  zástavba  max.  čtyřmi  rodinnými  domy.
V námitce 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  námitky
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
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podrobné projektové dokumentace jak konkrétní napojení řešit.

Ad.  4)  K argumentu  ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské  školy  pořizovatel  podotýká,  že chápe  obavy
podatele námitky,  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 námitky 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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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  námitky  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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244) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. K., J. K.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: 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 námitky: ČÍM 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 244 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

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  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  uplatnili  spoluvlastníci  rodinného  domu Tichá  10  námitku  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 2 ha,
2) snížení  průjezdností  ulice  Tiché  nejen  z důvodu  nově  navržených  zastavitelných  ploch,  ale

i z důvodu budoucí zástavby 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 na okraji CHKO JH,
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 námitky 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, včetně
opakované námitky podatelů.

K nesouhlasu a argumentům podatelů námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K zásadnímu  nesouhlasu  podatelů  námitky  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 podatelů námitky ve věci snížení průjezdnosti ulice Tiché pořizovatel konstatuje,
že podatelé  námitky  oprávněně  zmiňují  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 námitky, včetně negativních dopadů lze v námitce vnímat jako
účelově zavádějící.  Ve zmíněné ulici  U Lesa je  počet  realizovaných domů vyšší.  V námitce  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 námitky ve svém odhadu
zcela  opomněl  zastoupení  veřejných  prostranství,  nezbytných  ve vymezené  ploše  BM  pro  dostupnost
umístěných staveb, včetně limitů tras technické infrastruktury.
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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.

Ad. 4) K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy  pořizovatel  podotýká,  že chápe obavy
podatelů námitky,  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 námitky 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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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  námitky  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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245) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Neúměrné zatížení  obslužných komunikací  v ulici  Tichá a u Háskových vil  automobilovým
provozem, které je nad možnosti jejich kapacity. Jsem vlastníkem pozemků st.p.č. 1691/3 s č.p. 4634 v k.ú.
Mšeno  nad Nisou.  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 námitky: ČÍM 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 245 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  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

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  do ploch  městského  bydlení,  a  to  v souvislosti
s očekávaným neúměrným zatížením obslužné komunikace – ulice 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  spoluvlastník  rodinného domu Tichá 13a  námitku  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 2 ha,
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 námitky 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 námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K zásadnímu  nesouhlasu  podatele  námitky  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 námitky ve věci snížení průjezdnosti ulice Tiché pořizovatel konstatuje,
že podatel  námitky  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 námitky, včetně negativních dopadů lze v námitce vnímat jako
účelově  zavádějící.  Ve zmíněné  ulici  U Lesa  je  možná  reálná  zástavba  max.  čtyřmi  rodinnými  domy.
V námitce 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  námitky
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 námitky,  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 námitky 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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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  námitky  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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246) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: O. Š., J. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako majitelé rodinného domu na stavební parcele č.885 v k.ú. Jablonecké Paseky (Tichá 2a,
čp. 3780) upozorňujeme na problematiku dopravní obslužnosti území navrhovaného pro městské bydlení
na pozemcích  1713/1,  1662/1,  1662/19,  1662/18,  1661/1,  1713/3,  1662/20 a  1662/21 v k.ú.  Mšeno nad
Nisou.

Odůvodnění námitky: Domníváme se, že není možné, aby zde zamýšlená lokalita rodinných domků byla
přístupná pouze ulicí Tichou, ale že by měla být i včas a dostatečně průjezdná i směrem dolů k přehradě
do ulice Průběžné.

Bydlíme v Tiché ulici  od roku 1979 ,  takže dobře známe vzrůstající  problémy které zde s dopravou jsou
(velké množství aut s dětmi do školky, při potřebě zajet s velkým dopravním prostředkem je nutno celou ulicí
couvat  anebo náklad na jejím začátku složit  a  přeložit  na dopravní  prostředek menší).  V zimním období
se samozřejmě problémy několikanásobně prohlubují.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 246 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako připomínku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit problematiku dopravní obslužnosti daného území v souvislosti s vymezením 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 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. Dopravní obslužnost daných ploch se předpokládá z ul. Tichá.

Proti  tomuto  řešení  uplatnili  spoluvlastníci  rodinného  domu  Tichá  2a  své  podání  s tím,  že upozorňují
na problematiku dopravní obslužnosti území navrhovaného pro městské 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 s argumentem,
že není možné, aby zde zamýšlená lokalita rodinných domků byla přístupná pouze ulicí Tichou, ale že by
měla být i včas a dostatečně průjezdná i směrem dolů k přehradě do ulice Průběžné.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že v rámci  sumarizace  požadavků  do nového  ÚP Jablonec  nad
Nisou uplatnili vlastníci pozemků, které jsou částečně předmětem námitky 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

SAUL s.r.o 789



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu 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.

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.
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Pořizovatel  prověřil  území  z hlediska  možného napojení  nových zastavitelných lokalit  pro  bydlení  jižním
směrem – k přehradě do ulice Průběžné a konstatuje, že se jedná z části o stabilizované zastavěné území
čistého bydlení a z části o nezastavěné plochy luk a pastvin. Platný územní plán města Jablonec nad Nisou
řešil zpřístupnění dané lokality propojením ulice Tiché a Průběžné novým dopravním koridorem – jakýmsi
zokruhováním, který byl však namítán vlastníkem pozemků v rámci veřejného projednání platného územního
plánu města Jablonec nad Nisou. Poté vlastník pozemku inicioval pořízení 8. změny platného územního
plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  s cílem  vypuštění  koridoru  na pozemcích  v jeho  vlastnictví.  V rámci
pořizování příslušné změny zůstala zachována dopravní obslužnost rozvojových ploch na pozemcích p.č.
1662/18 a 1662/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou severovýchodní stopou, bez propoje na ulici Průběžnou a toto
řešení  nebylo  ze strany  veřejnosti  negováno.  Změna č.  8  byla  projednána  a  schválena zastupitelstvem
města Jablonec nad Nisou dne 11. 11. 2004.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  uplatněnou  námitku  a  s ohledem  na výše
citované skutečnosti se námitce nevyhovuje.

247) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatelé námitky: R. P., V. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 1662/2, 1662/3, 1662/5, 1662/9, 1662/10 a 1668/3 v k.ú. Mšeno
nad Nisou uplatňuji námitku vůči vymezení pozemků p.č. 1661/1 – trvalý travní porost o výměře 3 426 m2; p.
č. 1662/1 – trvalý travní porost o výměře 4 385 m2; 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. 1662/21 trvalý travní porost o výměře 24 6 m2; p, č.
1662/20 trvalý travní porost o výměře 513 m2; p. č. 1713/1 – trvalý travní porost o výměře 6 394 m2; p. č.
1713/3 – trvalý travní porost o výměře 470 m2; v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci Jablonci nad
Nisou, označené v návrhu územního plánu jako BM1.43 a BM2.19, plochy bydlení – městské.

Jako dotčený vlastník nemovité věci, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
řádu,  tímto  podanou námitkou  navrhuji,  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,  a  to
pozemcích p. č. 1661/1 – trvalý travní porost o výměře 3 426 m2; p. č. 1662/1 – trvalý travní porost o výměře
4 385 m2;  p.  č.  1662/18 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2;  p,  č. 16 62/16 – trvalý travní porost
o výměře 2 384 m2; p. č. 1662/21 – trvalý travní porost o výměře 246 m2; p. č. 1662/20 – trvalý travní porost
o výměře 513 m2; p. č. 1713/1 – trvalý travní porost o výměře 6 394 m2; p. č. 1713/3 – trvalý travní porost
o výměře 470 m2; pro rozpor přijatého řešení v ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
řádu, když řešeni ve svém důsledku odporuje veřejnému zájmu na zachováni udržitelného rozvoje území,
přičemž navrhuji,  aby plocha vytyčená shora  označenými  pozemky byla ponechána návrhem územního
plánu v režimu dosavadního územního plánu, tj . jako nezastavitelná.

Odůvodnění námitky:

Shrnutí skutečností rozhodných pro podání námitky

[1] V našem společném jmění manželů máme mimo jiné nemovité věci, pozemky p. č. 1662/2, p. č. 1662/3,
p. č. 1662/5, p. č. 1662/9, p. č. 1662/10, p. č. 1668/3, to vše v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci
Jablonci  nad  Nisou,  zapsané  na listu  vlastnictví  č.  5625  u Katastrálního  úřadu  pro  Liberecký  kraj,
katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou.

[2]  Naše  pozemky  bezprostředně  sousedí  s pozemky  označenými  v návětí  této  námitky,  ke kterým
se navrhuje změna návrhem územního plánu. Pozemky jsou ve svažitém terénu,  přičemž pozemky p. č.
1713/1 a 1662/1 svým sklonem navazují na naše pozemky, ze kterých dále sklon pokračuje na pozemky p.
č. 1662/19, p. č. 1662/18 a p. č. 1661/1.

[3] 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.

[4]  Celkově krajina  tvořená pozemky,  kterými  je  vymezena změna,  našimi  pozemky  a  pozemky  našich
dalších  sousedů,  tvoří  přirozené  pokračování  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.

[5]  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 je jednalo vždy o zemědělské pozemky.

[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. 1662/1 a 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
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od 50 %. Druhý celek, plocha na p. č. 1661/1, p. č. 1662/18 a p. č. 1662/19 je navržena jako BM2.19, tj.
s maximální zastavitelností plochy do 30 % pozemku, a to domy o dvou nadzemních podlažích s jedním
podkrovím,  za současné  minimální  záboru  plochy  zelení  od 50  %.  Jako  minimální  velikost  stavebního
pozemku je navrženo 800 m2 pro izolované stavby a 300 m2 pro skupinové stavby.

Aktivní legitimace k podáni námitky

[7] Jako vlastník nemovitých věcí bezprostředně navazujících na řešené území představuji podle ustanovení
§ 52 odst.  2  zákona č. 183/2006 Sb.,  stavebního řádu, dotčeného vlastníka, čímž jsem po mém soudu
legitimován k podání této námitky. Přičemž není rozhodné, zda jsem tím, který je bezprostředně zahrnut
do řešeného území. Můj závěr mimo jiné podporuje i rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 24. října
2007, č. j. 2 Ao 2/2007, podle kterého je nutno vykládat pojem dotčenosti 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 zcela zřejmě naplněny.

Argumentace co do nesprávnosti řešeni území

[8]  Ponejprv  považuji  na podstatné  se vyjádřit  co  do vlivu  změny na dosavadní  infrastrukturu  s odkazem
na její využití 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.

[9] Pří  uvážení maximálního možného počtu staveb rodinných domů na zkoumaném území (cca 64
řadových  domů –  počítáno z čistě  matematického  hlediska  na základě minimálních  požadavků  –
stavební  pozemek 300  m2 při  celkové  ploše  území)  a  při  uvážení  statistické  hodnoty  počtu  obyvatel
na jeden vůz (v Libereckém kraji v roce 2006 2,54 obyvatel na jeden vůz, za současného počtu čtyři členové
na jednu domácnost/rodinný dům),  poté  se průjezd ulicí  Tichou zvýší  nejméně o 100 automobilů  denně.
Minimálně tedy 200 průjezdů za jeden den.

[10] Nelze pak ponechat bez povšimnuti, že v místě, kde by se provoz koncentroval a docházelo k vyhýbání
vozů, 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.

[11]  Dále  považuji  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.

[12] Je zcela patrné, že zde neexistuje veřejný zájem na napadené změně. 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  sloužící  v souhrnu  k rekreaci  občanů  města.  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 mém soudu převážit
v rámci  konkurence  zájmů  soukromého  a  veřejného  na zachování  přírodní,  kulturní  a  historické
charakteristiky řešeného území.

[13] V posledku považujeme za podstatné se vyjádřit, co do případných vlivů umístění staveb povolených
navrhovaným územním plánem. Máme za to, že by stavby nás, jako vlastníky sousedních pozemků, omezily
na našich  právech.  Z právních  předpisů  (nejméně z ustanovení  občanského zákoníku)  je  patrné,  že zde
existuje  zájem  zákonodárcův  na ochraně  vlastnictví  k nemovitým  věcem,  zejména  pak  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 podle mého soudu je potřeba počít již smysluplným a zejména
koncepčně propracovaným územním plánem.

[14]  Po mém  soudu  zastavením  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, po našich pozemcích (sic!) a
pokračovat na pozemky v území BM2.19 a dále. 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  zvyšující  se hrozbě  sucha  způsobeného  nedostatečným
hospodařením vodou,

[15] Další obavou pak je imise sněhu, kde se v části území jedná o návětrnou stranu, která s sebou nese
jistá specifika, jež budou narušena umístěním staveb a spadaný a nafoukaný sníh bude následně nad míru
přiměřenou poměrům deformovat  využití  dosavadního bydlení  a pozemních komunikací.  V posledku pak

792 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

nehledě ke skutečnosti, že stavby budou způsobilé zastínit stávající stavby a uloupnou 2načnou část území,
která byla každodenně využívána dětmi a jejich učitelkami z mateřské školy.

Závěr

[16]  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.

[17]  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.

[18] Popsaný přístup zcela flagrantně ohrozí podmínky života budoucích generací na území a kolem území,
a to při současném vítězství jediného zájmu soukromého nad multiplikovaným zájmem veřejným v podobě
zachování  ekologicky  a  kulturně  cenného  území  a  jeho  krajinného  rázu.  [19]  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, zkoumané území ponechá jako nezastavitelnou plochu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 247 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  návrh  na vypuštění  pozemků  p.č.  1713/1,  1662/1,  1662/19  (chybně  uveden  p.č.  1662/16),
1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou ze zastavitelných ploch pro bydlení,
včetně návrhu podatele námitky, aby plocha vytyčená shora označenými pozemky byla ponechána v režimu
dosavadního územního plánu, tj . jako nezastavitelná.

Poznámka: v námitce je podateli  uveden pozemek p.č.  1662/16 v k.ú. Mšeno nad Nisou, TTP, o výměře
2 384 m2. Pořizovatel dohledal z výpisu katastru nemovitostí a z logické souvislosti, že se jedná o pozemek
p.č. 1662/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou, TTP, o totožné výměře 2 384 m2.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o mírně svažité území – kulturní
louku na okraji obytné zástavby městské části Mšeno nad Nisou. 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.  V jižní  části  namítané  lokality  v současné  době  probíhá  výstavba
rodinného domu.

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  spoluvlastníci  rodinného domu Tichá 21 námitku s tím,  že navrhují  vyřazení
pozemků 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
z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro rozpor přijatého řešení s ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona,  kdy  řešeni  ve svém důsledku  odporuje  veřejnému zájmu  na zachováni  udržitelného
rozvoje území, byly navrženy jako plochy městského bydlení, přičemž navrhují, aby plocha vytyčená shora
označenými pozemky byla ponechána návrhem územního plánu v režimu dosavadního územního plánu, tj .
jako nezastavitelná.

Podatelé námitky argumentují malou kapacitou ulice Tiché, sportovně rekreační funkcí dané lokality, obavou
z max.  využití  daných  zastavitelných  lokalit  BM1.43  a  BM2.19  v intencích  prostorových  regulativů  (64
řadových  RD,  100  osobních  automobilů,  200  x  průjezd),  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 námitky z vedlejšího pozemku (takovou imisí může být mimo jiné stín,
odpadní voda, sníh, anebo hluk) a obavou ze zhoršení retence namítaných pozemků.
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K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci sumarizace požadavků do nového ÚP Jablonec nad
Nisou uplatnili vlastníci pozemků, které jsou částečně předmětem námitky 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.

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
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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 návrhům  podatelů  námitky  pořizovatel  nejprve  konstatuje,  že je  v nich  věcný  rozpor.  Na jednu  stranu
podatelé  námitky  navrhují  vypuštění  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 ze zastavitelných ploch pro bydlení a na druhou stranu chtějí, aby
plocha vytyčená shora označenými pozemky byla ponechána v režimu dosavadního územního plánu, tj. jako
nezastavitelná. Splnění obou návrhů není současně možné, protože části pozemků p.č. 1713/1, 1662/18,
1662/19 a celý pozemek p.č. 1661/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou jsou v platném ÚP města Jablonce nad Nisou
vymezeny  jako  zastavitelné  pro  funkci  bydlení.  Navíc  na pozemku  p.č.  1661/1  v k.ú.  Mšeno nad  Nisou
probíhá výstavba rodinného domu, včetně přípojky vody a kanalizace, terénních úprav, zpevněných ploch a
oplocení. Výše popsanému návrhu odpovídá pouze vypuštění celého pozemku p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno nad
Nisou ze zastavitelných ploch pro bydlení a pozemků p.č. 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou
ze zastavitelných ploch veřejných prostranství – komunikace.

Pořizovatel k jednotlivým argumentům podatelů námitky dodává:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatelé námitky oprávněně zmiňují 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. Odvození urbanizační zátěže území, jak je doloženo v odůvodnění námitky, včetně negativních
dopadů i vnímání veřejného zájmu, lze v námitce vnímat jako účelově zavádějící. Zbytečně se 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.  V námitce  nejsou  akceptovány  limity  tras
technické infrastruktury předmětných zastavitelných ploch a zcela opomenuté zůstává zastoupení veřejných
prostranství, nezbytných ve vymezených plochách kategorie BM pro dostupnost umístěných staveb.

2) 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. ÚP 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.

3) 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 dokonce 0,5, a
to  v rámci  požadovaného  podílu  zeleně  na stavebním pozemku  kategorie  BM1 a  BM2  (IOZ  50%).  Při
výstavbě dle stanovených podmínek ÚP nebude retenční schopnost krajiny ohrožena.

4) Imise

Imisemi  se v tomto  smyslu  rozumí  negativní  vlivy  ze staveb  a  činností  na sousedních  i vzdálených
pozemcích (zejména hluk, vibrace, zápach, prach, nikoliv zde uváděné jevy atmosférické apod.). 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.
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183/2006Sb.,  o územním  plánování  a  stavebním  řádu  –  stavební  zákon,  ve znění  pozdějších  předpisů
uplatněn i názor sousedů, a to formou účastenství v řízení).

5) Bezpečnost dětí navštěvujících mateřskou školu

K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel podotýká, že chápe obavy podatele
námitky,  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.  

6) Dopad na sportovně rekreační funkcí dané lokality pro veřejnost

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 námitky 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.

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.

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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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 platném územním plánu města Jablonce nad
Nisou. Pořizovatel je přesvědčen, že navrhované řešení je kompromisem mezi požadavky podatele námitky
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.

248) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatelé námitky: M. R.

J. R.
F. P.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Námitky vlastníků nemovitostí proti návrhu nového Územního plánu města Jablonec nad Nisou
v rámci veřejného projednání návrhu – katastrální území Rýnovice

My, níže podepsaní vlastníci pozemků označených jako pozemkové parcely č. 828, 827, 826/1, 826/2, 826/3,
829/4 a 829/3, vše katastrální území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, vznášíme tímto námitky v rámci
veřejného projednání návrhu nového Územního plánu Jablonce nad Nisou.

Žádáme, aby ohledně označených pozemkových parcel byla provedena změna z kategorie

VS4.8 – plochy výroby a skladování na kategorii bydlení, která by nám umožnila realizovat jak přístavbu
k stávajícímu rodinnému domu, tak též realizovat novostavbu RD na sousední samostatné parcele.
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Odůvodnění námitky: V roce 1998 jsme byli velmi poškozeni, když naše pozemkové parcely byly přes náš
nesouhlas  začleněny  převážně  do zastavitelné  plochy  kategorie  VD  –  drobná  výroba,  částečně  pak
do plochy  kategorie  komunikační  síť.  Hodnota  našich  pozemků  se podstatně  snížila  a  byli  jsme  zcela
zásadně omezeni na našich právech.

Navrhované  zařazení  našich  pozemků  do plochy  výroby  a  skladování  nám  zcela  znemožňuje  jakékoli
rozšíření stávajícího rodinného domu pro potřeby řešení bydlení rodinných příslušníků a rovněž jakoukoli
realizaci  novostavby rodinného domu pro  týž  účel  na samostatné  parcele.  Nemovitosti  jsme však nabyli
k účelu bydlení a vždy jsme je tak také užívali.  Jakkoli jsme vlastníky pozemkových parcel o dostatečné
výměře pro naše záměry, návrh nového územního plánu nám zcela zabraňuje a znemožňuje jejich využití
k řešení bydlení vlastní rodiny. Parcely jsou takovým návrhem zcela znehodnoceny, nemůžeme je využít a
jsme donucováni hledat jiné parcely a vynakládat značné prostředky k pořízení parcel jiných. To pro nás
znamená  velmi  závažnou  újmu  a  zcela  nepřiměřený  zásah  do našich  práv.  Proto  s návrhem  nového
územního  plánu,  pokud  jde  o náš  majetek,  v žádném  případě  nesouhlasíme.  Stávající  rodinný  dům
udržujeme ve velmi dobrém stavebně technickém stavu, řádně jej  užíváme. Není žádný ospravedlnitelný
důvod, proč by nám jako vlastníkům muselo být bráněno v jeho rozšíření a v realizaci ještě jedné obdobné
stavby v těsném sousedství.

Navrhujeme, aby v rámci řešení námitek bylo naší žádosti vyhověno.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 248 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili 
a) spoluvlastníci  pozemků  dotčených  návrhem  řešení  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou,  a  to

u pozemků p.č. 828, 827, 826/1, 826/2, 826/3 v k.ú. Rýnovice a
b) vlastník pozemků p.č. 829/4 a 829/3 v k.ú. Rýnovice a námitka tvoří v této podobě logický celek.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na změnu využití pozemků p.č. 828, 827, 826/1, 826/2, 826/3, 829/4 a 829/3 v k.ú.
Rýnovice  z ploch  kategorie  VS –  plochy  výroby  a  skladování  na kategorii  bydlení,  která  by  vlastníkům
umožnila  realizovat  jak  přístavbu  ke stávajícímu  rodinnému  domu,  tak  též  realizovat  novostavbu  RD
na sousední samostatné parcele.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o areál  rodinného  domu
se zázemím (zahrada, sportovní plocha – kurt, doplňkové stavby), a to v těsné blízkosti nového výrobního
areálu firmy Atrea s.r.o. na západní straně a silnicí III. třídy s označením III/29024 (budoucí přeložka silnice I.
třídy  I/14  Liberec  –  Jablonec  nad Nisou)  na jižní  straně a  kulturní  louku na severní  a  východní  straně.
Lokalita se částečně nachází v zastavěném území místní části Rýnovice.

Platný územní plán města Jablonec nad Nisou schválený v roce 1998 vymezuje na pozemcích p.č. 828, 827,
826/1, 826/2, 826/3, 829/4 a 829/3 nebo jejich částech v k.ú. Rýnovice zastavitelné plochy kategorie VD –
lehká drobná výroba, výrobní, nevýrobní služby a v minimálním rozsahu nezastavitelnou plochou kategorie
PL – izolační zeleň (střední část pozemku 829/3 v k.ú. Rýnovice). V jižní části pozemků p.č. 828, 826/1 a
829/3 v k.ú. Rýnovice je vymezena dopravní plocha v kategorii komunikační síť – vybraný komunikační síť.

Pořizovatel zjistil,  že 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. Proti
vymezení  přestavbové  plochy  kategorie  VS4  uplatnili  námitku  podatelé  s tím,  že požadují  transformaci
na plochu určenou pro bydlení, která by umožnila realizovat jak přístavbu ke stávajícímu rodinnému domu,
tak též realizaci novostavby RD na sousední samostatné parcele. Podatelé argumentují skutečností, že již
v roce  1998  byli  poškozeni,  kdy  byly  jejich  pozemky  přes  jejich  nesouhlas  začleněny  převážně
do zastavitelných ploch kategorie VD – drobná výroba, částečně pak do plochy kategorie komunikační síť.
Hodnota jejich pozemků se tímto krokem podstatně snížila a byli zcela zásadně omezeni na svých právech.

Pořizovatel k argumentům podatelů konstatuje, že plochy, které jsou předmětem námitky jsou dlouhodobě
vymezeny pro funkci výroby a dopravního skeletu města s doprovodnou funkcí izolační zeleně. Nový ÚP
Jablonec nad Nisou zachovává v tomto smyslu kontinuitu s platnou územně plánovací dokumentací, ke které
podatelé  historicky  neuplatnili  ani  podnět  na změnu územního plánu,  a  to  i přesto,  že s daným řešením
nesouhlasili a poškozovalo je (dle textu námitky). Ani v rámci přípravných prací na novém územním plánu
Jablonec nad Nisou nebyly ze strany podatelů uplatněny náměty na funkční využití v daném území. V etapě
veřejného  projednání  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  neuplatnili  podatelé  své  zákonné  možnosti  –
neuplatnili námitky, ani připomínky.

K historickému vývoji záměrů v daném území pořizovatel dodává, že v roce 2006 podala firma Atrea s.r.o.
na stavební  úřad  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou  návrh  na vydání  územního  rozhodnutí  o umístění  stavby
Výrobního a logistického závodu na pozemcích p.č. 825/2, 829/1 a 829/2 v k.ú. Rýnovic, tzn. na pozemcích

SAUL s.r.o 797



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

sousedících  s nemovitostmi  podatelů  námitky,  a  to  v souladu s platnou územně plánovací  dokumentací.
Následné etapy  výstavby  areálu  směřují  k úplnému využití  ploch  kategorie  VD v intencích  vymezených
závazných regulativů dané plochy.

V tomto stádiu rozvoje firmy Atrea s.r.o. nelze ze strany nově pořizované územně plánovací dokumentace
stabilizovat dle požadavku podatelů funkci bydlení na pozemcích podatelů námitek, a to z důvodu přesahu
možných negativních vlivů za hranicí pozemků zastavitelné lokality VS4.7. Proto je na daných pozemcích
vymezena  přestavbová  plocha  totožné  funkce  (VS)  a  pro  variantu  koexistence  zóny  soustředěných
ekonomických aktivit a bydlení v dané lokalitě i územní studie ÚS 22 , která by měla řešit způsob eliminace
možných  negativních  vlivů  výroby  na sousední  obytnou  zástavbu  (ochranná  zeleň  na ploše  původce
negativních vlivů).

Jedním  z řešení  dané  situace  je  pro  podatele  námitky  kladně  reagovat  na snahy  zástupců  společnosti
ATREA s.r.o., kteří vyvíjejí dle dostupných informací kontinuální iniciativu ve smyslu vykoupení předmětných
pozemků ve vlastnictví podatelů.

Ve fázi opakovaného veřejného projednání uplatnili podatelé opakovanou námitku, avšak k nezměněné části
ÚP Jablonec nad Nisou, proto k ní nebylo přihlédnuto.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
vymezením plochy  pro  bydlení  na pozemcích  podatelů  námitky  by  mohlo  dojít  k neúměrnému ovlivnění
hygienických, přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu
dle zvláštních právních předpisů.

249) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: 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 námitky: Jako vlastníci pozemků p.č. 829/1, 829/2, 825/2 v k.ú. Rýnovice nesouhlasíme s podmíněním
rozvoje  území  Průmyslová zóna  Rýnovice  –  východ,  značeného v návrhu ÚP jako  VS4.7,  zpracováním
územní studie. Na daném území disponujeme platným územním rozhodnutím, již jsme na základě tohoto
rozhodnutí  realizovali  1.  etapu  výstavby  a  plánujeme  další  výstavbu  podle  tohoto  rozhodnutí.  Zároveň
k tomuto území disponujeme platným souhlasem KULK s vynětím z ZPF, které již bylo částečně provedeno.
Navrhujeme, aby území VS4.7 bylo v návrhu ÚP zařazeno do území druhu VS4 bez dalších podmínek.

Odůvodnění námitky: K území Průmyslová zóna Rýnovice – východ, značeného v návrhu ÚP jako VS4.7,
disponuje  spol.  ATREA  s.r.o.  územním  rozhodnutím  č.j.  12340/2007  ze dne  31.  1.  2007  (spis.  zn.
11911/2006/SPR/SÚ/Kr),  kterým je  povoleno  umístění  „Výrobního  a  logistického závodu  ATREA s.r.o.  –
Rýnovice". Stavba výrobní haly byla již v 1. etapě realizována, zkolaudována v roce 2014 a v současné době
připravujeme  výstavbu  2.  etapy,  která  částečně  zasahuje  do území  VS4.7.  Společnost  ATREA  má
střednědobou strategii  rozvoje společnosti  podmíněnou i výstavbou logistického areálu, jehož umístění je
také povoleno uvedeným rozhodnutím. Zároveň společnost ATREA s.r.o. disponuje souhlasem KÚLK (zn.
KULK/75983/2006, ORVZŽP 1501/2006 ze dne 16.  1. 2007) s trvalým odnětím zemědělské půdy celého
území VS4.7 ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Podle tohoto souhlasu již k částečnému vynětí z ZPF
došlo  v roce  2014  na oddělených  pozemcích  pare.  č.  829/14 a  829/15,  k.ú.  Rýnovice  Dále  společnost
ATREA s.r.o. jedná s vlastníky lokality značené VS4.8 o prodeji pozemků a nemovitostí s cílem sjednocení
celé lokality VS4.7 a VS4.8 do jedné průmyslové zóny. Podmíněním dalšího rozvoje tohoto území pořízením
územní studie by  byla společnosti  ATREA s.r.o.  způsobena škoda spočívající  v zamezení vykonatelnosti
v dobré víře nabytého práva podle shora uvedeného územního rozhodnutí a mohou být způsobeny další
související škody (např. zamezením nebo přerušením dalšího obchodního rozvoje společnosti Atrea, dále
ve formě nutnosti vynaložit další finanční prostředky na zpracování územní studie atd.).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 249 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků dotčených návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

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 VS4.7 (pozemky p.č. 829/1, 829/2 a 825/2 v k.ú. Rýnovice).

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o lokalitu navazující na zastavěné
území  místní  části  Rýnovice,  kde  se po dobudování  I.  etapy  výrobního  areálu  společnosti  Atrea  s.r.o.
připravuje výstavba II. etapy. V západní části lokality 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 I. třídy I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou.
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Platný územní plán města Jablonec nad Nisou vymezuje na pozemcích p.č.  829/1, 829/2 a 825/2 v k.ú.
Rýnovice zastavitelnou plochu kategorie VD – lehká drobná výroba, výrobní, nevýrobní služby.

Pořizovatel prověřil  návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil,  že pozemky p.č.  829/1,  829/2 a 825/2 v k.ú.
Rýnovice jsou vymezeny jako zastavitelné plochy kategorie VS – plochy výroby a skladování (zastavitelná
lokalita VS4.7) s povinností zpracování územní studie ÚS 22 – Průmyslová zóna Rýnovice – východ. Proti
tomuto  řešení  uplatnil  námitku  vlastník  pozemku  s tím,  že nesouhlasí  s podmíněním  rozvoje  území
Průmyslová zóna Rýnovice – východ, značeného v návrhu ÚP jako VS4.7, zpracováním územní studie,
neboť na daném území disponujeme platným územním rozhodnutím, na základě kterého realizoval 1. etapu
výstavby a plánuje další  výstavbu dle tohoto  rozhodnutí.  Zároveň k tomuto území disponujeme platným
souhlasem  KULK  s vynětím  ze ZPF,  které  již  bylo  částečně  provedeno.  Podatel  námitky  navrhuje,  aby
zastavitelná lokalita VS4.7 byla v návrhu ÚP zařazena do území druhu VS4 bez dalších podmínek.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
limitem daného území je stávající objekt rodinného domu č.p. 30, Československé armády 242 se zázemím
a zahradou, který zastavitelná lokalita, určená pro výrobně – skladovací činnost obklopuje. Pokud podatel
námitky vyčerpal veškeré možnosti uzavření oboustranně výhodné dohody mezi vlastníky rodinného domu a
firmou  Atrea  s.r.o  a  nedospěl  k pozitivnímu  řešení,  je  jedinou  možností  vzájemné  koexistence  zóny
soustředěných ekonomických aktivit a bydlení zpracování územní studie, která bude řešit způsob eliminace
možných  negativních  vlivů  výroby  na sousední  obytnou  zástavbu  (ochranná  zeleň  na ploše  původce
negativních vlivů).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
vypuštěním  podmínky  zpracování  územní  studie  na ploše  zastavitelné  lokality  VS4.7  by  mohlo  dojít
k neúměrnému  ovlivnění  hygienických,  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

250) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. V.

Podání doručené písemně dne 12. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  vlastníci  pozemků  p.č.  977,  1742/1  k.ú.  Proseč  n.  N.  jsme  diskriminováni  úplným
vyškrtnutím uvedených pozemků původně určených k zástavbě z nového územního plánu,

V konceptu ÚP v r. 2011 byly pozemky určeny na výstavbu rodinných domků – tak jako dlouhá desetiletí zpět
(stanovisko OÚ – příloha 2a). Následně v návrhu ÚP bylo území bezdůvodně zmenšeno a nyní je vyškrtnuto
úplně. Údajně musíme ustoupit kvůli koeficientu, aby zbylo na preferované investory.

Již jednou jsme museli ustoupit městu, kdy nám byla zbourána rodinná vila „U tenisu 232", kvůli výstavbě
sídliště. Znovu se opakuje situace, kdy jsme nuceni ustoupit zlovůli města, kdy je manipulováno proti naší
vůli s naším soukromým majetkem – pozemky, které byly vždy určeny k výstavbě RD, na jejichž hranicích
jsou  inženýrské  sítě,  kde  naše  rodiny  počítaly  s možností  bydlení  pro  naše  děti.  Vzhledem  k tomu,
že všechny  okolní  pozemky  jsou  k výstavbě  určeny  požadujeme  navrácení  našich  pozemků  zpět
do navrhované plochy pro výstavbu – tak jak tomu vždy bylo.

Odůvodnění  námitky:  Dotčené  území  bylo  vždy  určeno  k výstavbě  RD.  Výmluva  na chřástala  –  není
pravdivá,  zde se nezdržuje.  Přikládám zápis  zjednání  Krajského úřadu Libereckého kraje  z 22.  1.  2015
s přiloženou mapkou s vyznačením výskytu chřástala č.3 (mj. jeho výskyt je zaznamenán naproti řadových
dvojdomků, kde je plánována masivní zástavba na kvalitní orné půdě.)

Na našich pozemcích se nejedná o kvalitní  zemědělskou půdu,  je  to  kamenitý,  kopcovitý  terén,  který  je
využíván pouze jako trvalý travní porost, kde nikdo již nebude provozovat zemědělskou činnost. Pozemek
p.č.  977  je  zařazen  do 4.třídy  BPEJ  a  1742/1  je  z 1/3  4.třída  BPEJ.  Není  tedy  žádný  rozumný  důvod
k vyškrtnutí těchto pozemků z plochy určené k zástavbě.
Přílohy č.: 1) koncept ÚP 2011, návrh ÚP

1a) grafické znázornění dotčeného území
2a) stanovisko k navrácení pozemků p. J. V.
3) zápis z jednání ve věci úpravy hospodaření na Horní Proseči
3a) grafické vymezení půdních bloků „chřástal“

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 250 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků dotčených návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Nesouhlas s vypuštěním pozemků vymezených k zástavbě z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je uplatněn
u pozemků p.č.977 a 1742/1 v k.ú. Proseč nad Nisou.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o louky v nezastavěné části Horní
Proseče v západním výběžku na kontaktu se zastavěným územím.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že pozemky p.č. 977 a 1742/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou jsou pozemky nezastavitelnými kategorie ZP – plochy zemědělské. K tomuto řešení uplatnil podatel
svoji námitku s tím, že:
1) je spolu s ostatními spoluvlastníky diskriminován úplným vyškrtnutím uvedených pozemků původně

určených k zástavbě z nového územního plánu,  Podatel  uvádí,  že v konceptu ÚP v r.  2011 byly
pozemky určeny na výstavbu rodinných domků – tak jako dlouhá desetiletí  zpět – viz. přiložené
stanovisko OÚ. Následně v návrhu ÚP bylo území bezdůvodně zmenšeno a nyní  je  vyškrtnuto
úplně.  Dále  podatel  argumentuje,  že je  opakovaně  manipulováno  se soukromým  majetkem  –
pozemky,  které  byly  vždy určeny  k výstavbě RD,  na jejichž  hranicích jsou inženýrské sítě,  kde
rodiny spoluvlastníků počítaly s možností bydlení pro své děti. Vzhledem k tomu, že všechny okolní
pozemky  jsou  k výstavbě  určeny  –  požaduje  podatel  navrácení  pozemků  zpět  do navrhované
plochy pro výstavbu – tak jak tomu vždy bylo.

2) dotčené území bylo vždy určeno k výstavbě RD a že výmluva na chřástala – není pravdivá, zde
se nezdržuje.  K podání  je  přiložen  zápis  z jednání  Krajského  úřadu  Lib.kraje  z 22.  1.  2015
s přiloženou  mapkou  s vyznačením  výskytu  chřástala  (mj.  jeho  výskyt  je  zaznamenán  naproti
řadových dvojdomků, kde je plánována masivní zástavba na kvalitní orné půdě.)

3) na předmětných  pozemcích  se nejedná  o kvalitní  zemědělskou  půdu,  je  to  kamenitý,  kopcovitý
terén,  který  je  využíván  pouze  jako  trvalý  travní  porost,  kde  nikdo  již  nebude  provozovat
zemědělskou činnost. Pozemek p.č. 977 je zařazen do 4.třídy BPEJ a 1742/1 je z 1/3 4.třída BPEJ.
Není tedy žádný rozumný důvod k vyškrtnutí těchto pozemků z plochy určené k zástavbě.

K daným požadavkům a argumentům pořizovatel  na úvod konstatuje,  že v  rámci  sumarizace požadavků
na změny do nového ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil podatel nárok na zařazení pozemku p.č. 1742/1 v k.ú.
Proseč nad Nisou do zastavitelných ploch pro bydlení.  Zpracovatel  vyhodnotil  tento  požadavek  a  spolu
s pozemkem p.č. 977 v k.ú. Proseč nad Nisou je zapracoval do zastavitelných ploch kategorie SP1 – plochy
smíšené obytné – příměstské, a to jako součást ucelené zastavitelné lokality SP1.43.

Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau  07/2011)
charakterizuje  předmětnou  lokalitu  jako  součást  biotopu  chřástala  polního,  který  se v řešeném  úseku
vyskytuje.  Plocha  je  vymezena  mimo  zastavěné  území  obce.  Navržené  funkční  využití  by  zásadním
způsobem změnilo krajinný rámec stávajícího sídla i charakter krajiny. Je třeba ponechat ve funkci louky a
pole. Jako zastavitelný by mohl být navržen západní výběžek plochy SP1.43, kde je půda IV. třídy ochrany.
Ostatní části náleží do I. třídy ochrany ZPF.

V rámci  veřejného projednání  konceptu  ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily  negativní  stanovisko příslušné
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. Požadavek
na dohodnutí  zastavitelných  ploch  vyjádřil  v témže  koordinovaném  stanovisku  i orgán  ochrany  ZPF.
Příslušný dotčený orgán k posouzení vlivů na ŽP se ztotožnil s doporučeními dokumentu Vyhodnocení vlivů
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území a se stanovisky dotčených orgánů.

V rámci veřejného projednání konceptu řešení uplatnil podatel svoji první námitku k dokumentu Vyhodnocení
vlivů  na udržitelný  rozvoj  území  a  k následným  rozhodnutím  o vymezení  nezastavitelných  ploch  v jeho
vlastnictví pouze v rozsahu pozemku p.č. 1742/1 v k.ú. Proseč nad Nisou.

S ohledem na výše citované skutečnosti uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011 dohodovací jednání dotčených
orgánů a zpracovatele vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány
k formulaci předmětných stanovisek. S ohledem na výskyt zvláště chráněného druhu živočicha – chřástala
polního, exponovanost polohy lokality, kvalitu předmětných půd a obavy z narušení krajinného rámce bylo
dohodnuto vypustit zastavitelnou lokalitu SP1.43 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a námitce nevyhovět.

V další etapě pořizování byla ještě prověřována možnost využití alespoň západního výběžku zastavitelné
lokality SP1.43 v rozsahu doporučení vyplývajícího z vyhodnocení SEA, a to na půdě IV. třídy ochrany. Tato
redukovaná plocha však již neobsahovala původně namítaný pozemek p.č. 1742/1 v k.ú. Proseč nad Nisou,
ale pozemek p.č. 977 v k.ú. Proseč nad Nisou ve spoluvlastnictví podatele námitky, čímž by se částečně
vyhovělo požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení, byť na jiném pozemku, ale v návaznosti
na zastavěné území obce. V tomto duchu byly formulovány Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, které schválilo zastupitelstvo města dne 26. 1. 2012.

V rámci společného jednání o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil k vymezení redukované zastavitelné
plochy SP1.43 negativní stanovisko příslušný orgán ochrany ZPF v rámci koordinovaného stanoviska KÚLK
č.j.  OÚPSŘ  155/2010/OÚP  ze dne  30.  10.  2012  a  orgán  příslušný  k posouzení  vlivů  na ŽP  ve svém
stanovisku č.j. KULK 77528/2012 ze dne 6. 1. 2013.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 5. 2. 2013, jehož úkolem bylo hledat možnosti ponechání předmětné redukované zastavitelné lokality
v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Na základě opakovaného terénního šetření ze dne 23. 4. 2013 dospěl
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příslušný dotčený orgán ochrany ZPF k závěru, že se na vypuštění dané lokality trvá v plném rozsahu. Při
posuzování  lokality  orgán  ochrany  ZPF  vycházel  z rozsahu  ploch  navržených  k bydlení  v projednávané
dokumentaci  územního  plánu  a  rovněž  z rozsahu  ploch  převzatých  ze schválené  územně  plánovací
dokumentace  města  Jablonec  nad  Nisou  doposud  nevyužitých  k zástavbě,  a  to  nejen  na celém území
města, ale i na posuzovaném katastrálním území Proseč nad Nisou. Zejména na území Proseče nad Nisou
jsou plochy pro bydlení  navrženy ve velkém rozsahu.  Umístění  staveb pro bydlení  umožňují  i nevyužité
plochy v zastavěném území. Z hlediska zájmů ochrany ZPF tak nejde o nezbytný další zábor půdy pro účely
bydlení.

S ohledem na výše citované skutečnosti byla lokalita SP1.43 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vypuštěna.
V tomto  duchu byl  upraven návrh ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání  – na pozemcích  byla
vymezena nezastavitelná plocha kategorie ZP – plochy zemědělské.

Ke konkrétním  argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K argumentům  podatele  námitky,  že je  opakovaně  manipulováno  se soukromým  majetkem  –
s pozemky,  které  byly  vždy  určeny  k výstavbě  rodinných  domů  pořizovatel  konstatuje,  že přiložené
stanovisko  Okresního  úřadu  –  Pozemkového  úřadu  č.j.  RŽP/1335/92  ze dne  22.  7.  1992  k navrácení
pozemků neobsahuje specifikaci pozemků, kromě pozemku p.č. 980 v k.ú. Proseč nad Nisou, který není
předmětem  námitky.  Ve stanovisku  je  pouze  deklarováno,  že se jedná  o pozemky,  kde  bylo  plánováno
postavit  sídliště  Horní  Proseč.  Pořizovatel  dohledal  územní  plán  platný  v době  vydání  výše  citovaného
stanoviska  OÚ –  Pozemkového úřadu  (schválený  usnesením plenárního  zasedání  ONV v Jablonci  nad
Nisou dne 20. 12. 1983) a konstatuje, že tato dokumentace na pozemku p.č. 977 a 1742/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou  vymezovala  nezastavitelné  zemědělské  plochy.  Rezervní  plocha  vyšší  a  základní  občanské
vybavenosti – kategorie DD – domov důchodců, je vymezena až na části pozemku p.č. 1743/1 v k.ú. Proseč
nad Nisou a na pozemcích p.č.  1748, 1749,1750, 17751, 1752,  1753,  1756 a 1757/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou,  které  mohly  být  v době  vydání  stanoviska  předmětem  žádosti  o navrácení.  Ze stanoviska
Pozemkového  úřadu  dále  vyplývá,  že podstatná  část  pozemků  je  součástí  honů  zemědělské  půdy  a
předpokládá se na nich  obnova původních protierozních opatření (mezí), včetně nevrácení volně rostoucí
zeleně do krajiny.  Ve stanovisku se také hovoří  o tvorbě územních systémů ekologické stability  na těchto
plochách,  které  budou  s budoucí  majitelkou  projednávány.  Z obsahu  stanoviska  lze  jasně  usuzovat,
že plochy  neměly  být  využity  pro  výstavbu,  spíš  naopak  měly  být  vráceny  k původní  přírodní  funkci,  či
k neintenzivní funkci hospodaření – louky, pastviny. S touto skutečností byla žadatelka o navrácení pozemků
dle přiloženého stanoviska Okresního úřadu – Pozemkového úřadu ze dne 22. 7. 1992 obeznámena a její
souhlas byl podmínkou pro vrácení nemovitostí.

Argument  podatele  námitky,  že pozemky  p.č.  1472/1  a  977  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  byly  vždy  určeny
k výstavbě, se nezakládá na pravdě. Rezervní plochy pro bydlení představují plochy nezastavitelné, které je
možné  procesem  změny  územního  plánu  transformovat  do ploch  zastavitelných,  a  to  po vyčerpání
návrhových  ploch  pro  bydlení  –  k  tomuto  kroku  však  nedošlo.  Podatelka  námitky  si  nezastavitelnost
pozemků ve svém vlastnictví uvědomovala, o čemž svědčí její krok – iniciace změny platného územního
plánu města Jablonce nad Nisou, kterou uplatnila v roce 2003 na pozemky p.č. 810/1 a 1743/1 v k.ú. Proseč
nad Nisou. Pozemek p.č. 1743/1 v k.ú. Proseč nad Nisou stejně jako pozemek p.č. 1472/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou byly zahrnuty v celistvé rezervní ploše pro bydlení v kategorii B1. V průběhu pořízení předmětné XIII.
změny platného ÚP města Jablonec nad Nisou uplatnil negativní stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou a orgánu ochrany ZPF – Odbor životního prostředí a zemědělství
KÚLK. K převedení pozemku p.č. 1743/1 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch rezervních do ploch návrhových
bylo  konstatováno,  že z hlediska  ochrany  ZPF  nelze  souhlasit,  a  to  s ohledem  na kvalitu  předmětné
zemědělské půdy – I.  třída ochrany (cca 20 ha).  Dotčený orgán konstatoval,  že navrhovaný zábor  není
nezbytný – v daném území se nacházejí nezastavěné návrhové lokality.

Ad. 2) K argumentu  podatele  námitky,  že chřástal  polní  se na pozemku  nezdržuje,  požádal  pořizovatel
o vyjádření zpracovatele vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Mgr. Pavla Bauera, který konstatuje:

Výskyt chřástala polního v oblasti Horní Proseče byl od roku 2011 poměrně velmi intenzivně sledován, viz
dokumentace SEA, Mrlíková (2013), Vávra (2013), Pudil 2014, Pravec 2014. Ve všech těchto pracích byl
chřástal polní opakovaně prokázán ve větším počtu jedinců. Výsledky lze při vědomí přirozeného kolísání
populací a dalších faktorů považovat za srovnatelné a opakovaně potvrzené nezávislými průzkumy.

Důvodem sledování chřástala polního byla snaha o ověření  zjištěných skutečností  ze strany pořizovatele
(Vávra, 2013) z důvodu řady námitek vlastníků pozemků. Naopak průzkum Mrlíkové (2013) byl objednán
odpůrci výstavby na Horní Proseči. Pravec (2014) zpracoval biologické hodnocení jednoho z připravovaných
záměrů. Opakovaně se průzkumu rozšíření chřástala v Horní Proseči věnoval i Pudil (2009, 2014, 2015).

S ohledem  na zřetelné  hlasové  projevy  samců  chřástala  v době  rozmnožování  je  tento  druh  spolehlivě
prokazován  právě  podle  hlasových  projevů  samců  (jedná  se o jednoznačný  důkaz  výskytu).  Takto  je
zaznamenána  okamžitá  poloha  volajícího  samce.  Nutno  ovšem  počítat  s tím,  že jedinec  se pohybuje
v území  na vzdálenosti  stovek  metrů.  Podobně  je  třeba  v okolí  důvodně  předpokládat  několik  samic  a
následně mláďat. Místem výskytu chřástala polního není tedy bod zaznamenaného hlasového projevu, nýbrž
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prostor  několika  stovek  metrů  okolo  s obdobným  vhodným  biotopem,  což  je  případ  řešených  parcel.
V případě parcely 1742/1 uvádí Pudil výskyt chřástala v roce 2015.

Podobně při vyhodnocení vlivu koncepce na biotu je třeba počítat s tím, že vliv obytné výstavby přesáhne
plochu záměru, zejména při kumulativním působení celého ÚP. Jeden z vlivů přesahující zastavitelné území
se souhrnně  označuje  jako  vyrušování.  V blízkosti  koncentrované  obytné  zástavby  je  třeba  počítat
s pohybem lidí  i zvířat  v okolí  (vycházky,  venčení  psů,  hry  dětí).  Negativní  vliv  může mít  toulání  koček,
zvýšený výskyt potkanů atd., což může ohrozit chřástala zejména při hnízdění. Na tom nemění nic ani to,
že hlasové projevy chřástala je možné registrovat i poměrně blízko zástavby nebo u komunikací. V oblasti
Proseče je důležitá i fragmentace jižně položených biotopů chřástala polního a skutečnost,  že na severu
navazuje na louky les, takže chřástal nemá kam ustupovat. Skutečností, že plochy jsou už v současnosti
odděleny  skupinou  nových  řadových  RD,  nelze  argumentovat  proti  potenciálnímu  podstatnému  vlivu,
přestože negativní vliv také určitě mají.  Další výstavbou se tento vliv zvyšuje a hrozí podstatné omezení
až zánik populace.

Chřástal polní byl opakovaně řadu let po sobě prokázán různými autory ve větším počtu zjištěných samců,
z toho i v bezprostřední blízkosti ppč. 1742/1. Např. Vávra (2013) chřástala v řešeném prostoru prokázal (2
páry na sousedních parcelách) a označuje lokalitu jako vhodnou v souladu s dokumentací EIA. Za zvláště
vhodný považuje Vávra travní porost na ppč. 977.

Vliv územního plánu je třeba chápat jako vliv celku. Základním principem je zhodnocení kumulativního vlivu
dílčích  záměrů  (jednotlivých  funkčních  ploch),  tím se liší  posuzování  vlivů  koncepce a posuzování  vlivů
jednotlivých záměrů. Důležitým prvkem při zařazení nebo nezařazení nových návrhových ploch do ÚP byl
např. stávající územní plán. Návrhové plochy, které dle stávajícího územního plánu již byly deklarovány jako
zastavitelné, byly přednostně uznávány jako zastavitelné i v novém ÚP. Při hodnocení kumulativních vlivů
ÚP  může  docházet  k situacím,  že některé  plochy  s relativně  podobným  vlivem  (v jednom  konkrétním
parametru)  jsou  vyhodnoceny  již  jako  neakceptovatelné,  zatímco  jiné  v ÚP  jako  zastavitelné  plochy
zůstanou.  Jak  je  uvedeno  rozhodující  jsou  posouzení  kumulativního  vlivu  koncepce  a  celkový  vliv
na všechny složky životního prostředí. Na části plochy SP1.43 se například vyskytují produkčně cenné půdy
I. třídy ochrany, byly zjištěny další vlivy ÚP, viz dokumentace SEA.

K dalšímu  argumentu  podatele  námitky,  který  se opírá  o zápis  z jednání  ve věci  úpravy  hospodaření
na Horní  Proseči  z hlediska  výskytu  chřástala  polního  (Krajský  úřad  Libereckého  kraje,  odbor  ŽP  a
zemědělství ze dne 22. 1. 2015) pořizovatel dodává, že se jednalo o vyhodnocení konkrétního stavu dané
lokality z krátkodobého pohledu a souhlas se způsobem hospodaření byl vydán pro konkrétní kalendářní rok.
Nejedná se o konstatování, že by lokalita z pohledu životních podmínek zvláště chráněného druhu chřástala
polního byla neperspektivní.

Ad. 3) K argumentu nízké kvality zemědělské půdy pořizovatel konstatuje, že posoudil námitku z hlediska
střetů  s limity  a  hodnotami  území,  které  by  mohly  mít  vliv  na vyhodnocení  předmětného  pozemku  a
konstatuje, že pozemek p.č. 1742/1 v k.ú. Proseč nad Nisou je pod ochranou ZPF (I. třída ochrany, BPEJ
8.34.21), a to ze dvou třetin rozlohy pozemku (11 655 m2). Půdy zařazené v této třídě ochrany jsou bonitně
nejcennější  a odejmout  je  ze ZPF lze pouze výjimečně,  a to převážně na záměry  související  s obnovou
ekologické  stability  krajiny,  případně  pro  liniové  stavby  zásadního  významu.  Konkrétní  záměr  podatele
námitky na výstavbu rodinných domů nenaplňují důvody, pro které je možno půdy ze ZPF odejmout.  Ani
vymezení  IV.  třídy  ochrany  BPEJ  8.34.41  nezakládá  důvod vyjmutí  ze ZPF.  Přesto,  že se jedná o půdy
podprůměrných produkčních schopností, a to vzhledem k poloze obce a ke konfiguraci jejího terénu, i přes
tuto skutečnost dochází vlivem zástavby u předmětných pozemků ke snížení ekologické stability území a
přírodních hodnot ZPF.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  nevyhovuje  –
námitka je uplatněna vůči neměněné části územního plánu a vlastník pozemku není ve stávajícím možném
využití svého pozemku územním plánem jakkoliv omezen, neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití
pozemku podatele námitky nic nezměnil.

Pozemek nebyl historicky zastavitelným, byl vymezen jak rezerva, u které je podmínkou pro transformaci
do zastavitelných ploch pořízení  příslušné změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel  se domnívá,  že návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vymezuje  dostatek  zastavitelných  ploch  a
vymezení  plochy ve vlastnictví  podatele námitky  nepředstavuje nezbytný zábor  ZPF.  Dále se pořizovatel
domnívá,  že vymezením zastavitelné  plochy  by  došlo  ke střetu  s limity  daného  území  a  k neúměrnému
ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle
zvláštních právních předpisů.
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251) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. P.

Podání doručené písemně dne 12. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Vznáším námitku k současnému návrhu územního plánu, aby parcela č. 957/1 byla označena
jako veřejná zeleň (VZ).

Navrhuji, aby zmiňovaná parcela byla zanesena jako plochy bydlení.

Odůvodnění námitky:

Soukromý pozemek je v novém územním plánu označen jako veřejné prostranství – zeleň. Z toho vyplývá,
že jde o prostory přístupné každému, bez omezení.

Považuji to za omezování vlastnických práv, soukromý pozemek označit jako veřejnou zeleň, V dřívější době
jsem pozemek odkoupila od města Jablonec n. N. za vysoký finanční obnos, za účelem pozdější výstavby.
Pokud by nedošlo k uplatnění mé námitky, byly by všechny plány a investice zmařené.

Už dříve jsem žádala o změnu územního plánu a bylo mi vyhověno pouze zčásti, proto žádám ještě jednou
o přehodnocení situace a pozemek 957/ 1 zanést do plochy k bydlení.

V katastrálním území Mšeno n. N. je tento soukromý pozemek jako jediný označený, jako veřejná zeleň.
Jsem přesvědčená se. že město by si mělo za veřejnou zeleň vybrat pozemky ve svém vlastnictví.

Prosím o průběžném informováni mé záležitosti.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 251 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného  návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná se o území, které přímo navazuje
na okrajovou zástavbu v severní části města Jablonce nad Nisou v místní části Mšeno nad Nisou. Lokalita je
situována v prudkém zalesněném svahu s jihozápadní expozicí svažujícím se k ulici 9. Května.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že předmětný svažitý pozemek p.č. 957/1 v k.ú.
Mšeno nad Nisou je vymezen jako plocha nezastavitelná kategorie VZ – veřejná prostranství – zeleň. Proti
tomuto řešení podal vlastník pozemku opakovaně námitku s tím, že vymezení nezastavitelné plochy veřejné
zeleně  na soukromém  pozemku  podatel  považuje  za omezování  vlastnických  práv.  Dále  podatel
argumentuje,  že pozemek  odkoupil  od města  Jablonec  n.  N.  za vysoký  finanční  obnos,  a  to  za účelem
pozdější výstavby. Pokud by nedošlo k uplatnění jeho námitky, byly by všechny plány a investice zmařené.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že podatel  námitky  uplatnil  požadavek  na vymezení  zastavitelné
plochy pro bydlení na pozemcích p.č. 956/1 a 957/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou

ve fázi sumarizace požadavků do novému ÚP Jablonec nad Nisou.

V rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl požadavek vyhodnocen a zapracován částečně – rovinatý
pozemek p.č.  956/1 v k.ú.  Mšeno nad Nisou byl vymezen jako stabilizovaná plocha zastavěného území
kategorie  BM2  –  plochy  bydlení  městské  a  svažitý  pozemek  p.č.  957/1  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  jako
pozemek nezastavitelný  kategorie VZ –  veřejná prostranství  – zeleň.  Proti  tomuto řešení  podal  vlastník
pozemku námitku bez dalšího zdůvodnění. Námitce nebylo vyhověno.

K opakovaně  uplatněné  námitce,  podané  ve fázi  veřejného  projednání  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou
pořizovatel podotýká, že argument podatele, že pozemek byl odkoupen od města Jablonec n. N. za vysoký
finanční  obnos,  a  to  za účelem  pozdější  výstavby  neobstojí,  neboť  podkladem  pro  jednání  výboru  pro
hospodaření s majetkem města je vyhodnocení pozemku z pohledu platné územně plánovací dokumentace.
Pozemek p.č. 957/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou nebyl nikdy pozemkem určeným k zastavění rodinnými domy –
v platném územním plánu města Jablonce nad Nisou je pozemek p.č. 957/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou zařazen
mezi plochy nezastavitelné v kategorii UL – přírodní ochrana – plochy mimo ÚSES. Dohledáním usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 13. listopadu 2003 pořizovatel zjistil,
že Město  Jablonec nad  Nisou prodalo  předmětný pozemek  podateli  námitky  za účelem zahrady,  čemuž
odpovídala i cena za m2 (usnesení č.IV/5 ze dne 13. 11. 2013).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
je uplatněna vůči neměněné části územního plánu. Podatel námitky není ve svých právech návrhem ÚP
Jablonec nad Nisou jakkoliv krácen, neboť návrh územního plánu Jablonec nad Nisou na možném využití
pozemku nic nezměnil.

Pořizovatel  dále  podotýká,  že v průběhu  zpracování  nového  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vyhověl  podateli
námitky  částečně již  tím,  že na základě uplatněného požadavku na změnu do nového ÚP Jablonec nad
Nisou, vymezil na jednom z pozemků zastavitelnou plochu pro bydlení.
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Pořizovatel dále konstatuje že pro vymezení zastavitelné plochy není důvod, neboť návrh ÚP Jablonec nad
Nisou disponuje dostatečnou rozlohou vymezených zastavitelných ploch v příznivějších polohách s ohledem
na požadavky § 20, odst.4 vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, včetně
 dosahu kapacitní veřejné technické infrastruktury.

252) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. P.

Podání doručené písemně dne 12. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Podatel  je  vlastníkem pozemku p.č.  381  v k.ú.  Kokonín,  jeho  žádost  je  motivována,  aby
na tomto  pozemku byla  výstavba rodinných domů,  tak,  aby výstavba pokračovala  v návaznosti  stávající
rodinné výstavby Dalešické ulice.

Odůvodnění námitky:

Žádosti o zařazení do změny územního plánu ze dne: 4. 2. 2002, 19. 9. 2005, 17. 9. 2007, 14. 3. 2008 a 13.
11. 2009. Vždy bylo vzato na vědomí s tím, že bude vyhověno v novém územním plánu města Jablonec nad
Nisou. Není to komické, že jiné pozemky v Kokoníně jdou do výstavby – proč né můj?

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 252 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 a 3 stavebního zákona a dospěl k názoru,
že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemku dotčený návrhem řešení
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřili  stav  v území a zjistili,  že se jedná se o území,  které je  ve volné
krajině  nad  souvislou  zástavbou  v místní  části  Kokonín.  Lokalita  je  situována  v severním  svahu  a  je
intenzivně obhospodařovaná – sečená.

Pořizovatel nahlédl do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že pozemek p.č. 381 v k.ú. Kokonín je
nezastavitelnou plochu kategorie ZP – plochy zemědělské. Proti  tomuto řešení uplatnil  vlastník pozemku
svoji  námitku,  ve které  požaduje  umožnit  výstavbu  rodinných  domů  tak,  aby  výstavba  pokračovala
v návaznosti  stávající  rodinné  domy  v Dalešické  ulici.  Námitku  odůvodňuje  tím,  že žádosti  o zařazení
do změny územního plánu podal opakovaně – dne 4. 2. 2002, 19. 9. 2005, 17. 9. 2007, 14. 3. 2008 a 13. 11.
2009. Vždy bylo vzato na vědomí s vysvětlením, že bude vyhověno v novém územním plánu města Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel  k požadavku  a  argumentům  konstatuje,  že podatel  námitky  uplatnil  v minulosti  požadavky
na změnu platného územního plánu města Jablonce nad Nisou, uplatnil požadavek i v rámci i sumarizace
změn do novému ÚP Jablonec nad Nisou. S ohledem na tuto skutečnost vymezil koncept ÚP Jablonec nad
Nisou na pozemku p.č. 381 v k.ú. Kokonín zastavitelnou plochu kategorie SP1 – plochy smíšené obytné –
příměstské – zastavitelná lokalita SP1.104.

Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území konstatuje, že požadovaná
plocha je navržena mimo stávající  zastavěné území nad obcí,  fragmentuje a izoluje louky.  Vyhodnocení
doporučuje zvážit ponechání ve funkci louky, maximálně připustit 1 – 2 RD v jedné řadě, a to v severní části
v návaznosti na stávající zástavbu.

V rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily  k vymezení  zastavitelné plochy
SP1.104 negativní stanovisko příslušné dotčené orgány ochrany přírody a krajiny – OŽP MěÚ Jablonec nad
Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011 – požadavek na redukci zastavitelné plochy v jižní části
navazující na stávající les (zachování propojení přírodních ploch – zajištění prostupnosti krajiny) a KÚLK
v rámci  koordinovaného  stanoviska  č.j.  OÚPSŘ  155/2010/OÚP  ze dne  23.  8.  2011  –  požadavek
na zpracování regulačního plánu. V rámci téhož stanoviska KÚLK uplatnil příslušný dotčený orgán ochrany
ZPF požadavek na redukci zastavitelné lokality.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgány  bylo
domluveno,  že lokalita  SP1.104  bude  s ohledem  na negativní  stanoviska  dotčených  orgánů  vypuštěna
z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. S tímto řešením se ztotožnil i dotčený orgán příslušný k posouzení vlivů
na ŽP KÚLK. V tomto duchu byly formulovány Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které
byly schváleny Zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.

Pořizovatel posoudil nejprve záměr 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 06 –
Železnobrodsko  Rychnovsko,  podoblasti  POKR  06  –  2  Rychnovsko.  Pořizovatel  má  za to,  že vhledem
k charakteru předmětné lokality je cílem ochrany krajinného rázu zachování půdorysu současné zástavby a
údržba zemědělských pozemků.
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Pořizovatel  posoudil  dále  námitku  z hlediska  střetů  s limity  a  hodnotami  území,  které  by  mohly  mít  vliv
na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že pozemek p.č. 381 v k.ú. Kokonín je pod ochranou
ZPF (III., IV. a V. třídy – BPEJ 8.35.24, 8.35.51, 8.34.54). 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 III., IV. a V. třídě ochrany. V daném klimatickém regionu se jedná o půdy
s průměrnou  až podprůměrnou  produkční  schopností  a  středním  až nižším  stupněm  ochrany,  které  je
v územním  plánování  pro  eventuální  výstavbu  možné  využít.  Požadavek  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, jejíž republikové priority jsou zohledněny i v podmínkách stanovených
pro rozvoj území obce.

Pořizovatel současně přihlédl k doporučením z dokumentu Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou na udržitelný rozvoj území, kde se konstatuje, že plocha je navržena mimo stávající zastavěné území
nad obcí, fragmentuje a izoluje louky.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
je  uplatněna  vůči  neměněné  části  územního  plánu.  Navrhovatel  není  ve svých  právech  návrhem  ÚP
Jablonec nad Nisou jakkoliv krácen, neboť návrh územního plánu Jablonec nad Nisou na možném využití
pozemku  nic  nezměnil.  Navíc  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhuje  dostatek  pozemků  určených
k zástavbě, a to i v místní části Kokonín.

253) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. G.

Podání doručené písemně dne 12. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 3020, nacházejícího se na parcele st.p.č. 2941 a pozemku
574/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1. Znehodnocení pozemku a stavby
2. Riziko sesuvu svahu
3. Snížení kvality a kultury bydlení
4. Poškození životního prostředí a přírody, v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí
5. Negativní dopad na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život schopných lidí
6. Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 253 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 253 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  se stavbou Západní  tangenty  (DS2)  a s umístěním sběrného a separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3020 na pozemku st.p.č.
2941 a spoluvlastníka pozemku p.č.  574/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty
(DS2) a umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování
(VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o rodinný  dům  č.p.  3020,
Družstevní ulice 1 se zahradou v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 118 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a 278 m od sběrného a separačního dvora.
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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  návrh 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 118 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1. Znehodnocením pozemku a stavby
2. Rizikem sesuvu svahu
3. Snížením kvality a kultury bydlení
4. Poškozením životního prostředí a přírody, v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí
5. Negativním dopadem na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život schopných lidí
6. Dopravní a ekonomická kontroverzností komunikace západní tangenta

K nesouhlasu podatele námitky 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 námitky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) 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. 2) K argumentu rizika sesuvu svahu pořizovatel  konstatuje,  že vlastní  návrh 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 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
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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  poškození  životního  prostředí  a  přírody  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. 5) 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. 6) K argumentu  dopravní  a  ekonomické  kontroverznosti  komunikace  západní  tangenta  pořizovatel
konstatuje,  že ŘSD ČR by nepodporovalo stavbu silnice,  pokud by nebylo  přesvědčeno o její  účelnosti.
Základním  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).

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).
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 278 m. Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání
návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora
odůvodňuje hlukem, snížením hodnoty nemovitostí a kvality bydlení.

K námitce  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 námitce  o snížení  kvality  bydlení  konstatuje,  že v daném  prostoru  jsou  převážně  stávající
plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených nemovitostech lze předpokládat v minimálním
rozsahu,  dále  pořizovatel  dodává,  že 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.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí  samostatná  dokumentace  –
vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný  rozvoj území (Ekobau,  07/2011).  Pořizovatel  konstatuje,
že stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy v rámci projednávacího procesu byla 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.
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254) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. V.

Podání doručené písemně dne 12. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 3022, nacházejícího se na parcele st.p.č. 2937 a pozemku
576/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Výše uvedené pozemky a budovu podatel námitky využívá k trvalému bydlení. Podatel proto jako vlastník
pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a  zastavitelných  ploch  zásadně
nesouhlasí s     oběma návrhy změn územního plánu.   Tímto podává v souladu s ustanovením §52 odst. 2 a 3
zákona č. 183/2006Sb.  o územním plánování a stavební řádu (stavební  zákon)  následující  námitky proti
výše uvedeným návrhům změn ÚP, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:
1) zvýšený hluk a škodlivé emise – ohrožení zdraví
2) ohrožení statiky domu a sesuv hornin na svahu
3) znehodnocení kvality bydlení
4) znehodnocení ceny nemovitosti
5) zničení klidové zóny bydlení v okolí

Nyní důvody z trochu širšího pohledu:
6) 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

7) 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
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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

8) 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.

9) 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.

Doplněk 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.

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.
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Návrh rozhodnutí: Námitce č. 254 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 254 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3022, Družstevní ulice 23
nacházejícího se na pozemku st.p.č. 2937 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemku p.č. 576/5 v k.ú. Jablonec
nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty, jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a
separačního dvora v lokalitě Zelené údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici  Družstevní,  umístěný v západním svahu Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti  cca 50 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  275 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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  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 50 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) zvýšený hluk a škodlivé emise – ohrožení zdraví
2) ohrožení statiky domu a sesuv hornin na svahu
3) znehodnocení kvality bydlení
4) znehodnocení ceny nemovitosti
5) zničení klidové zóny bydlení v okolí

Podatel námitky navíc odůvodňuje svůj požadavek na vypuštění trasy západní tangenty z „širšího pohledu“.
6) Poškození životního prostředí a přírody
7) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta
8) Požadavek 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.

9) Negativní dopad na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život

Podatel námitky navíc odůvodňuje svůj požadavek na vypuštění trasy západní tangenty z „širšího pohledu“ a
přikládá poznámky k projektu komunikace Západní tangenta od Doc. Antonína Bučka CSc. z hlediska širších
krajinně ekologických souvislostí.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem prověřil vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky, a to
v rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že vymezený koridor pro silnici I/14 není blíže než
50 m od předmětného rodinného domu, navíc  poloha silnice  v rámci  vymezeného koridoru není  známa,
proto skutečná vzdálenost silnice může být ještě větší.

K nesouhlasu podatele námitky 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 –
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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 zvýšením hluku z provozu motorových vozidel pořizovatel konstatuje, že se ztotožňuje
s názorem podatele námitky, 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
byl  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 zvýšením škodlivin z provozu motorových 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. 2) K argumentu ohrožení statiky domu 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 kvality 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.
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Ad. 4) K argumentu  znehodnocení  ceny  nemovitosti  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 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. 5) K argumentu zničení klidové zóny bydlení i okolí pořizovatel konstatuje – ano, územní plán navrhuje
silnici do míst, kde se v současné době nacházejí přírodní plochy spolu se sportovně rekreačním areálem.
Trasa Západní tangenty bude mít bezesporu vliv na své bezprostřední okolí, nicméně silnice územím projde
a  souvislé  rekreační  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).

K argumentům z širšího pohledu:

Ad. 6) 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. 7) k argumentu  dopravní  a  ekonomické  kontroverznosti  komunikace  západní  tangenta  pořizovatel
konstatuje,  že ŘSD ČR by nepodporovalo stavbu silnice,  pokud by nebylo  přesvědčeno o její  účelnosti.
Základním  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 námitce 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 námitky, 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  
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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. 8) 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.

Ad. 9) 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.
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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. Konceptu 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 275 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením
hluku a zápachu.

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,
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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 námitce o zvýšení hluku a znečištění ovzduší konstatuje, že v daném prostoru jsou převážně
stávající  plochy  lesní,  proto  vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat
v minimálním rozsahu,  dále  pořizovatel  dodává,  že 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.

Pořizovatel  k námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  konstatuje,
že v daném prostoru jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených
nemovitostech lze předpokládat v minimálním rozsahu, dále pořizovatel dodává, že 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.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí
samostatná  dokumentace  –  vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,
07/2011).  Pořizovatel  konstatuje,  že stanoviska  příslušných  dotčených  orgánů  státní  správy  v rámci
projednávacího procesu byla 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

255) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. B.

Podání doručené písemně dne 12. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  V zákonné lhůtě tímto podávám námitku proti  návrhu územního plánu obce Jablonec nad
Nisou, jenž byl projednán dne 7. 10. 2015 ve věci vyškrtnutí pozemku č. 1743/1 v k.ú. Proseč nad Nisou
z plochy určené pro výstavbu RD příměstského typu, když podrobné odůvodnění této námitky uvádím níže.
Navazuje na Námitku podanou dne 28.4.2014 proti návrhu územního plánu Jablonce nad Nisou (podáno
osobně na podatelně), v kopii je přílohou tohoto podání.

Námitka  navazuje  na Námitku  podanou dne 28.  4.  2014 proti  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou,  která  je
přílohou podání.
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Odůvodnění námitky:

Námitka směřuje proti tomu, že v návrhu územního plánu byla oproti konceptu územního plánu vyloučena
plocha určena k výstavbě RD příměstského charakteru na území p.p.č. 1743/1, k.ú. Proseč nad Nisou.

 V jednotlivých bodech:
1. Koncept  ÚP zahrnoval  pozemek parcelní č.  1743/1 pod označením SP 1.43 za plochu určenou

k výstavbě RD příměstského charakteru.  Původně tak  koncept  navazoval  na více než třicetileté
období,  kdy pozemek parcelní číslo 1743/1 byl součástí  rezervy pro výstavbu a reálně se s ním
počítalo v ploše určené k výstavbě.

2. Základní  odůvodnění  vyškrtnutí  pozemku  parcelní  č.  1743/1  z plochy  určené  k výstavbě  znělo
na přítomnost  chráněné  druhu  chřástala  polního.  Avšak  podrobný  průzkum  jeho  přítomnost
na daném  pozemku  nezjistil.  Chřástal  polní  je  přítomen  v dané  oblasti,  nikoli  však  v plochách
pozemku p.č. 1743/1 a odůvodnění tak není „korektní", zvláště při vědomí, kde skutečně byl zjištěn
a jak se s plochami naložilo.

3. Jako vlastník  pozemku jsem nabízel  kooperaci  s cílem definovat  do ÚP limity  (zastavěnost,  typ
objektů RD apod.) tak, aby výstavba byla co nejšetrnější ve vztahu k ochraně přírody a současně
byla naplněna podmínka, kdy celou plochu je třeba hodnotit koncepčně bez toho, aby byl některý
z vlastníků zvýhodněn oproti ostatním vlastníkům. Avšak bez úspěchu.

4. Jako vlastníku sousedního pozemku p.č. 1744 mi bylo sděleno v rámci vzniku nového Významného
krajinného prvku „Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči",  že vznik VKP nebrání k využití
sousední  plochy k výstavbě;  naopak, že vznikem VKP dochází k ochraně zájmů a naplnění cílů
„odboru stavebního a životního prostředí" v rámci budoucí výstavby na okolních pozemcích.

5. Námitka se taktéž opírá o skutečnost vzniku nepřirozeného zálivu nezastavěné plochy, když právě
tento záliv vytváří nelogičnost plochy, když opět ze strany vlastníka byla ochota ke kompromisu a
k dohodě vymezující plochu určenou k individuální výstavbě RD.

6. Současně  vlastník  nabízel  realizaci  výstavby  s limity,  které  by  přesně  definovaly  možnou
individuální výstavbu formou rozdělení pozemku na dvě území, jež by částečně západní část podél
současné  výstavby  ponechala  jako  území  určené  k výstavbě,  východní  část  pak  určila
k nezastavění. Avšak bez úspěchu.

Přílohy:
▪ list vlastnictví LV 521, k.ú. Proseč nad Nisou
▪ výpis z katastru nemovitostí, pozemek p.č. 1743/1 v k.ú. Proseč nad Nisou
▪ mapka území
▪ plán výstavby z roku 1995
▪ grafický záznam zjištěné přítomnosti chřástala polního (KÚLK, 1/2015)
▪ námitka podaná dne 28. 4. 2014 – viz. níže

Text námitky k tvorbě nového územního plánu Jablonec nad Nisou, částí Horní Proseč

Oblast Horní Proseč, plocha označená SP 1.43, pozemkové parcely č. 1743/1 a 1744 (k.ú, Proseč nad
Nisou) ze dne 28. 4. 2014

Text námitky: N á m i t k a k tvorbě nového územního plánu Jablonec nad Nisou, částí Horní Proseč

Oblast Horní Proseč, plocha označená SP 1.43, pozemkové parcely č. 1743/1 a 1744 (k.ú, Proseč nad
Nisou)

Úvodem

V konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly pozemkové parcely č. 1743/1 a 1744 (k.ú. Proseč nad Nisou), jež
jsou součástí plochy označené SP1.43, navrženy za vhodné pro individuální výstavbu, a to mj. s ohledem
na dlouhodobou (více jak 30 let) koncepci rozvoje města Jablonec nad Nisou a na statut těchto pozemků
představující  rezervu  rozvoje  města  Jablonec  nad  Nisou.  V závislosti  na tuto  dlouhodobou  skutečnost
odrážející vhodnost území byly další stavby infrastruktury plánovány a částečně i zhotoveny (n.j. kanalizace).

V rámci veřejného projednání konceptu územního plánu (17. 8. 2011) bylo prezentováno zamítnutí navržené
změny využití území SP1.43 a dané území bylo v návrhu ÚP označeno jako nezastavitelné, a to výhradně
s odvoláním na obsah dokumentu Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (Územní plán Jablonec nad
Nisou) vyhotovený Mgr. Pavlem Bauerem (07/2011).

Vlastní  dokument  Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  území  obsahuje  přímo  chybné  informace.
Pochybení  se týká  výskytu  chráněného  druhu  ptactva  chřástala  polního  (Crex  crex),  kdy  na str.  39
dokumentu jsou vyjmenovány konkrétní  parcely,  kde byl výskyt chřástala polního zjištěn. Následně však
na str. 104 dokument uvádí v rámci lokalit  s výskytem chřástala polního i plochy označené SP1.43, které
však obsahují pozemky, jež nebyly vyjmenovány v rámci zjištěného výskytu chřástala polního. Zde dochází
ke zjevnému rozporu. V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou proběhnuvšího dne
17.8.2011 zástupci fy. Ekobau uvedli, že i na plochách SP1.43 byla zjištěna přítomnost chřástala polního a
odvolávali  se na údajná odborná zjištění,  která to potvrzují.  To se však následně ukázalo za nepřesné a
nepravdivé tvrzení.

SAUL s.r.o 817



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

Podrobně

Návrh nového územního plánu absolutně změnil v daných pozemcích využití, a to způsobem, který podle
našeho  názoru  není  racionálně  zdůvodnitelný.  Zvláště  pak  v souvislostech  souběžně  naplánovaném  a
realizovaném vzniku významného krajinného prvku na jednom ze dvou předmětných pozemcích, celý proces
vdané  lokalitě  tak  vyvolává  řadu  otázek  o skutečných  úmyslech  pořizovatele  nového  územního  plánu.
Postupně :

1) Koncept zásadně navazoval na dlouhodobou vizí vycházející z předchozích třech desetiletích, kdy
se počítalo s rozvojem bydlení v této oblasti Horní Proseče, předmětná plocha byla v platném ÚP označena
jako rezerva pro individuální výstavbu příměstského charakteru. Koncept vycházel ze skutečnosti, že území
bylo vždy z odborného hlediska považováno za vhodné pro individuální výstavbu venkovského, případně
příměstského  charakteru.  Plocha  SP 1.43  tak  byla  v rámci  konceptu  tvorby  nového  ÚP navržena  jako
zastavitelné území pro individuální bydlení příměstského charakteru.

2) Návrh zásadně pozměnil původní koncept, pozměnil využití předmětné plochy, kdy tuto označuje
za nezastavitelnou.  Zdůvodnění  se opírá  o studii  Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  území  a  v ní
obsažené sdělení výskytu chřástala polního. Studie však obsahuje řadu pochybení, což mělo za následek
provádění hned několika dalších průzkumů přítomnosti chřástala polního. Lokalizace přítomnosti chřástala
polního  vypovídá  o tom,  že v oblastí  Horní  Proseče  se vyskytuje.  V konkrétních  oblasti  pak  je  jeho
přítomnost náhodná v rámci jeho přesunu. V této věci je důležité zdůraznit, co je to biotop chřástala polního
– to není místo, kde se objevil, neboť tím může být silnice a nebo i staveniště rodinných domů, jako v našem
případě z průzkumu z roku 2013. Biotopem je vhodná lokalita pro dlouhodobé působení konkrétního druhu.

Z pohledu na tabulku, resp. mapku zakreslující zjištěný výskyt chřástala polního, jak byla projednána dne 4.
9. 2013 Výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města, je zřejmé, že v roce 2010 a 2011 nebyla
přítomnost chřástala polního na daných pozemcích vůbec zjištěna. Až v roce 2013 byla přítomnost zjištěna
na sousedním  staveništi  a  vzdáleném  sousedství,  když  však  předmětné  pozemky  jsou  okrajovou  částí
rozsáhlých  volných  ploch  mnohem  vhodnějších  pro  přítomnost  chřástala  a  zřejmě  jen  v důsledku
limitovaného  území  pro  zjišťování  přítomnosti,  nebyl  chřástal  polní  vysledován  spíše  v oblastech  blíže
Prosečskému hřebenu. Základní nevhodnost pro přítomnost chřástala polního na konkrétních pozemcích je
dána jejich sečením (nařízeném celoplošném sečení!) v době vyvádění mláďat a obklopenost ze tří stran
stavební plochou; dané území tak tvoří nelogický záliv do výstavby.

Rovněž tak Informace k výskytu chřástala polního ze dne 12. 1. 2012 vydaná Správou CHKO Jizerské Hory
a  krajského  střediska  Liberec  spolu  s podrobnou mapkou koresponduje  jak  s výše uvedenými  podklady
Výboru pro  ÚP a strategii  rozvoje města  a  odborným zjištěním,  tak  s naším názorem,  že chřástal  polní
se v daném místě v zásadě nevyskytuje, a když, tak pouze sporadicky stejně tak jako v okolních stavebních
plochách (přímo i staveniště), pokud zrovna v daném čase a miste je dostatečný klid a necítí se být ohrožen.
Je nepřehlédnutelné, jak je zneužívána „síla ochrany" chřástala polního pro jiné zájmy, a to způsobem, kdy
chřástal polní je „lokalizován" podle libosti téměř všude a degraduje se tak profesionální přístup.

3) Dne 30. 8. 2011 jsem osobním podáním podal písemně zpracovanou Námitku vážící se k dané lokalitě
SP 1.43 na Horní Proseči. Do dnešního dne jsem neobdržel žádnou kvalifikovanou odpověď. Při této příležitosti
uvádím,  že dne  21.  2.  2012  byla  podáno  další  sdělení  k námitce  označené  jako  „Chybná  data,  mylné  a
zavádějící informace", avšak i to zůstalo bez odpovědi. Pro úplnost uvádím, že dne 15. 11. 2012 byla podána
stížnost na postup při tvorbě územního plánu, na kterou reagoval Krajský úřad Libereckého kraje. Zjištěním
bylo, že Krajský úřad v dosavadním postupu pořizovatele ÚP Jablonce nad Nisou neshledal žádná pochybení,
nic méně je zcela zřejmé, že ve své odpovědi Krajský úřad postupoval tendenčně a bez hlubších znalostí.

Krajský úřad Libereckého kraje vycházel k datu roku 2032, současný postoj je již odlišný, více se opírající
o odborná zjištění, hledající rozumná řešení. Nicméně závěr tehdejšího písemného vyjádření je příznačný,
když Krajský úřad uzavřel odpověď doporučením: je třeba jednat s příslušnými dotčenými orgány. Paradoxní
doporučení,  pokud stížnost  napadala  neochotu  jakékoli  komunikace  ze strany  tvůrce  územního plánu  a
uvádění zavádějících a částečně i lživých informací.

4) Na základě rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Odboru stavební a životní prostředí,
oddělení  životního  prostředí  a  státní  památkové  péče,  byl  v červenci  2012 zahájen  proces  vzniku  VKP
(Významný krajinný prvek Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči v k. ú. Proseč nad Nisou) a to jako
důsledek kompromisního řešení situace v dané lokalitě.

Odbory Magistrátu města Jablonec nad Nisou kategoricky odmítly náš názor, že nově vznikající Významný
krajinný prvek Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči účelově vytvoří novou skutečnost a další důvod
pro  zamezení  individuální  výstavby  v dané  lokalitě,  že vznik  VKP  je  účelový  záměr  totálně  znemožnit
výstavbu v dané lokalitě. Naopak, přímo na odboru stavebního a životního prostředí – oddělení životního
prostředí byl zcela jasně deklarován postoj,  že naopak, ochrana remízek, stromořadí apod. jako součást
VKP Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči vytváří prostor pro realizaci výstavby, když vznikem VKP
tvořící ochranu hodnot krajinotvorby, se odbouraly pochybnosti a překážky pro následnou výstavbu, neboť ta
je dostatečně limitovaná existencí  VKP. V podstatě jde o to,  že „úřad" ochránil,  co ochránit  chtěl,  přiměl
vlastníky ke kompromisnímu řešení, aby následně mohl vydat souhlasné stanovisko.
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Navíc  dodáváme,  že jako  vlastník  předmětného  pozemku  plně  respektuji  jak  krajinotvorné  prvky  (nikdy
do nich nebylo negativně zasaženo, spíše naopak), tak i hledáme způsob bydlení jakožto i vlastní projekty
individuálního bydlení, jež by byly co nejvhodněji sladěny s charakterem oblasti i přírodních podmínek.

Shrneme li  současný postoj  „úřadu",  tak se jeví jako: prvně chceme hledat  kompromis,  obě strany musí
ustoupit, a když už jsme něco získali (vznik VKP), tak už žádný kompromis nebude – chceme všechno, vaše
vlastnické záměry či snahy po kompromisním řešení nás již nezajímají.

5) Za podstatné  považujeme  uvést  skutečnost,  že naše  strana  (vlastníka)  má  v úmyslu  realizovat
projekty,  jež  by  co nejvíce respektovaly  krajinný ráz  a historickou souvislost  dané lokality.  Znamená to,
že plně respektujeme limity výstavby spočívající např. v dimenzi prostorové zastavěnosti, výšky staveb apod.
Právě  limity  vytvářené  ÚP  spolu  s vytvořením  hodnotné  architektury  vlastních  objektů  RD  i celkového
prostoru by měly společně vytvořit podmínky pro vznik hodnotné části území.

Za neoddiskutovatelnou skutečnost lze uvést fakt, že vlastník doposud nikdy žádným způsobem negativně
nezasáhl do krajinného rázu, do zeleně apod., přestože co by vlastník a zájemce o výstavbu by si tímto
zjednodušil  vyhlídky  pro  územní  rozhodnutí.  Tedy  vlastník  s důvěrou  v korektnost  a  předvídatelnost
rozhodnutí  „úřadu"  sám chránil  v dané lokalitě  přírodní  struktury  s cílem sladění  jejich  hodnot  do využití
individuálního  bydlení,  Z tohoto  pohledu se jeví  Návrh  ÚP jako  výsměch a  dosavadní  obhajoba  postoje
pořizovatele ÚP jako profesionálně nedostatečná, neopírající se o odborná zjištění a nekorektní.

6) V rámci  ověřování  názorových postojů a zjištěných skutečností,  a  to jak  znalců (např.  v otázce
výskytu chráněného ptactva v oblasti Prosečského hřebene), tak i odborného postoje jednotlivých účastníků
tvorby nového územního plánu Jablonce nad Nisou (rnj.  z Libereckého kraje a vlastní  tvůrce územního
plánu), jsme nabyli přesvědčení nezbytnosti zohlednění dobré víry a legitimního očekávání. Doposud není
známa objektivní překážka pro naplnění výše uvedeného legitimního očekávání, jež vychází z dlouhodobých
vývojových kroků plánování a realizace jednotlivých kroků výstavby v dané lokalitě, když ta navíc tvoří ve své
Části nelogický záliv v prostředí nově vznikajících stavebních ploch.

Je  pak  logické  a  racionální,  že vlastní  výstavba  (rodinných  domků  venkovského,  resp.  příměstského
charakteru) bude v kladném případě probíhat v době, kdy bude mít smysl, a to způsobem, kdy se koncepčně
a architektonicky citlivé stane součástí předmětného území.

Návrh  ÚP  v dané  lokalitě  (SP  1.43)  s ohledem  na výše  uvedené  trpí  zásadními  vadami  opírající
se o prokazatelně  chybné  závěry,  kdy  tyto  byly  učiněny  v rozporu  se skutkovými  zjištěními.  Mám za to,
že byly porušeny pravidla odpovědného přístupu k faktickému stavu věcí (zkreslování údajů) a následně
se rozhodnutí  odchyluje  od předjimatelného  obsahu  ke stanovisku,  které  postrádá  věcné  opodstatněni.
Následné zdůvodnění neobstojí a představuje pouze zájmovou konstrukci bez racionálního podkladu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 255 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného  návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Námitka je uplatněna vlastníkem pozemku p.č. 1743/1 v k.ú. Proseč nad Nisou vůči jeho vypuštění z návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou a je rozšířena o Námitku k tvorbě nového ÚP Jablonec nad Nisou, část Horní Proseč
ze dne 28. 4. 2014, která je přílohou podání. Námitka k tvorbě nového ÚP Jablonec nad Nisou, část Horní
Proseč ze dne 28. 4. 2014 rozšiřuje rozsah dotčených pozemků ve vlastnictví podatele námitky o pozemek
p.č. 1744 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o produkční louku v nezastavěné
části  Horní  Proseče (pozemek  p.č.  1743/1  v k.ú.  Proseč nad Nisou).  Na jižní  hranu  pozemku navazuje
historická  úvozová  cesta  s náletovými  dřevinami  a  keřovým patrem,  kde  byl  v roce  2013  zaregistrován
Odborem stavebním a životního prostředí, oddělením životního prostředí a státní památkové péče významný
krajinný prvek VKP „Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči“ (pozemek p.č. 1744 v k.ú. Proseč nad
Nisou) .

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se částečně jedná o rezervní,  tudíž nezastavitelné
plochy  kategorie  B1  –  bydlení  v rodinných  domech  městského  charakteru  (pozemek  p.č.  1743/1  v k.ú.
Proseč nad Nisou) a o plochu dopravní – komunikační síť (pozemek p.č. 1744 v k.ú. Proseč nad Nisou).

Pořizovatel nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zjistil, že pozemek p.č. 1743/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou je pozemkem nezastavitelným kategorie ZP – plochy zemědělské. K tomuto řešení uplatnil podatel
svoji námitku, kterou argumentuje:
1) skutečností, že pozemek p.č. 1743/1 v k.ú. Proseč nad Nisou byl dlouhodobě součástí rezervy pro

výstavbu a reálně se s ním počítalo v ploše určené k výstavbě,
2) nesouhlasem se základním odůvodněním vyškrtnutí pozemku parcelní č. 1743/1 z plochy určené

k výstavbě – přítomnost chráněné druhu chřástala polního,
3) snahou o kooperaci s cílem definovat do ÚP limity (zastavěnost,  typ objektů RD apod.) tak, aby
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výstavba byla co nejšetrnější ve vztahu k ochraně přírody,
4) účelovostí vymezení VKP (Významný krajinný prvek Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči

v k. ú. Proseč nad Nisou) s cílem zamezit individuální výstavbě v dané lokalitě,
5) vznikem nepřirozeného zálivu nezastavěné plochy,
6) nabídkou  realizace  výstavby  s limity,  které  by  přesně  definovaly  možnou  individuální  výstavbu

formou rozdělení pozemku na dvě území, jež by částečně západní část podél současné výstavby
ponechala jako území určené k výstavbě, východní část pak určila k nezastavění.

K daným požadavkům a argumentům pořizovatel nejprve konstatuje, že v  rámci sumarizace

požadavků na změny do nového ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil podatel nárok na zařazení pozemku p.č.
1743/1 v k.ú. Proseč nad Nisou do zastavitelných ploch pro bydlení. Zpracovatel vyhodnotil tento požadavek
a pozemek zapracoval do zastavitelných ploch kategorie SP1 – plochy smíšené obytné – příměstské, a to
jako součást ucelené zastavitelné lokality SP1.43.

Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,  07/2011)
charakterizuje  předmětnou  lokalitu  jako  součást  biotopu  chřástala  polního,  který  se v řešeném  území
vyskytuje. Dle "Vyhodnocení"  je  zastavitelná plocha vymezena mimo zastavěné území obce a navržené
funkční  využití  by  zásadním  způsobem  změnilo  krajinný  rámec  stávajícího  sídla  i charakter  krajiny.
"Vyhodnocení" doporučuje ponechat plochu ve funkci louky a pole. Jako zastavitelný by mohl být ponechán
západní výběžek plochy SP1.43, kde je půda IV. třídy ochrany. Ostatní části náleží do I. třídy ochrany ZPF.

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily negativní stanovisko k vymezení
zastavitelné lokality SP1.43 příslušné 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.  Požadavek  na dohodnutí  zastavitelných  ploch  vyjádřil  v témže
koordinovaném stanovisku i orgán ochrany ZPF.

S ohledem na výše citované skutečnosti uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011 dohodovací jednání dotčených
orgánů a zpracovatele vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány
k formulaci předmětných stanovisek. S ohledem na výskyt zvláště chráněného druhu živočicha – chřástala
polního, exponovanost polohy lokality, kvalitu předmětných půd a obavy z narušení krajinného rámce bylo
dohodnuto  vypustit  zastavitelnou  lokalitu  SP1.43  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.  Toto  řešení  bylo
podmínkou stanoviska k vyhodnocení vlivů ÚP Jablonec nad Nisou na životní prostředí, které vydal KÚLK
Odbor životního prostředí a zemědělství č.j. KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011.

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil vlastník pozemků p.č. 1743/1 a 1744
v k.ú. Proseč nad Nisou námitku k dokumentu Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a k následným
rozhodnutím o vymezení nezastavitelných ploch v jeho vlastnictví (pozemky p.č. 1743/1 a 1744 v k.ú. Proseč
nad Nisou).

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem vyhodnotil  uplatněnou  námitku  vůči  vyhodnocení  vlivů
na udržitelný  rozvoj  území  a  s ohledem  na stanoviska  příslušných  dotčených  orgánů  formuloval  návrh
pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, jejichž součástí byl mimo jiné pokyn k vypuštění
větší  části  zastavitelné  lokality  SP1.43  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.  Pokyny  byly  schváleny
zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 26 .1. 2012 a v jejich duchu byl návrh ÚP zpracován.

V další etapě pořizování byla ještě prověřována možnost využití alespoň západního výběžku zastavitelné
lokality SP1.43 v rozsahu doporučení vyplývajícího z vyhodnocení SEA, a to na půdě IV. třídy ochrany. Tato
redukovaná plocha však již  neobsahovala pozemky ve vlastnictví  podatele námitky.  Ani  tato redukovaná
plocha  nebyla  ze strany  dotčeného  orgánu  ochrany  přírody  v rámci  společného  jednání  o návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou akceptována a lokalita SP1.43 byla z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zcela vypuštěna.
V tomto  duchu byl  upraven návrh  ÚP Jablonec  nad Nisou pro veřejné  projednání  –  na pozemcích  byla
vymezena nezastavitelná plocha kategorie ZP – plochy zemědělské.

Ke konkrétním argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K tvrzení  podatele  námitky,  že pozemek  p.č.  1743/1  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  byl  dlouhodobě
součástí rezervy pro výstavbu a reálně se s ním počítalo v ploše určené k výstavbě pořizovatel konstatuje,
že v rámci platného územního plánu města Jablonce nad Nisou byl pozemek p.č. 1743/1 v k.ú. Proseč nad
Nisou vymezen jako nezastavitelná rezervní plocha pro funkci bydlení. Tímto statutem bylo deklarováno,
že po vyčerpání návrhových ploch pro bydlení bude plocha prověřena např. změnou územního plánu, zda ji
zařadit do kategorie ploch návrhových.

Podatel námitky argumentuje své požadavky na zařazení pozemku do zastavitelných ploch větou – „reálně
se s pozemkem počítalo v ploše určené k výstavbě“, což dokládá grafickou přílohou „plán výstavby z roku
1995“. K tomuto argumentu pořizovatel uvádí, že se jedná o výřez z grafické části dokumentace „Proseč n.
N., Koncepce technické infrastruktury lokalit plánované výstavby, Investa Region 2001“ kde je daný pozemek
vymezen v souladu s platným ÚP města Jablonce nad Nisou jako rezerva – lokalita výstavby plánovaná
po roce 2010. Opět ze statutu rezervní plochy vyplývá, že může být transformována do ploch návrhových
pouze na základě prověření v rámci příslušné změny územního plánu.
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Bývalý vlastník předmětného pozemku v roce 2003 o předmětnou změnu platného územního pánu města
Jablonce  nad  Nisou  zažádal  a  zastupitelstvo  města  schválilo  podnět  na pořízení  XIII.  změny.  V rámci
veřejného projednání návrhu zadání této změny obdržel pořizovatel negativní stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou a orgánu ochrany ZPF – Odbor ŽP a ochrany ZPF KÚLK.
K převedení  pozemku p.č.  1743/1 v k.ú.  Proseč nad Nisou z ploch rezervních do ploch návrhových bylo
konstatováno, že z hlediska ochrany ZPF nelze souhlasit, a to s ohledem na kvalitu předmětné zemědělské
půdy – I. třída ochrany. Dotčený orgán konstatoval, že navrhovaný zábor není nezbytný, neboť se v daném
území nacházejí nekonzumované návrhové lokality. S ohledem na tuto skutečnost byl pozemek p.č. 1473/1
v k.ú. Proseč nad Nisou z XIII. změny vypuštěn a v rezervních plochách ponechán.

Obdobné  stanovisko  bylo  uplatněno  příslušným  dotčeným  orgánem  ochrany  ZPF  i v rámci  veřejného
projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

Svá stanoviska orgán ochrany ZPF kontinuálně opírá o skutečnost, že pozemek se nachází pod ochranou
ZPF (BPEJ 8.34.21). Půdy zařazené v této třídě ochrany jsou bonitně nejcennější a odejmout je ze ZPF lze
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové  stavby  zásadního  významu.  Konkrétní  záměr  podatele  námitky,  tzn.  využít  pozemek  pro  funkci
bydlení nenaplňuje důvody, pro které je možno půdy ze ZPF odejmout.

Ad. 2) K argumentu  podatele  námitky,  že základní  odůvodnění  k vypuštění  pozemku p.č.  1743/1  v k.ú.
Proseč  nad  Nisou  z plochy  určených  k výstavbě  spočívalo  v přítomnost  chráněného  druhu  živočicha  –
chřástala  polního  pořizovatel  uvádí,  že úprava  a  změny  konceptu  ÚP vychází  z požadavků  stanoviska
příslušného orgánu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je v tomto případě Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Toto stanovisko bylo vydáno dne 30. 9. 2011 pod
č.j.  KULK 72126/2011.  Stanovisko příslušného orgánu pro  posuzování  vlivů na životní  prostředí  završilo
proces posouzení vlivu ÚP Jablonec nad Nisou na životní prostředí. Základním podkladem byl dokument
„Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  území“,  který  byl  následně projednán s dotčenými  orgány  státní
správy,  samosprávy  a  s veřejností.  Stanovisko  je  tedy  výsledkem  poměrně  podrobné  diskuse  různých
subjektů.

Pořizovatel dodává, že negativní stanoviska uplatnily dále následující orgány:
a) orgán ochrany přírody a krajiny – OŽP MěÚ Jablonec nad Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne

1.  9.  2011 – u lokality  SP1.43 se požaduje omezení  rozsahu zastavitelných ploch, tak aby byly
zachovány cenné složky místní  krajiny,  neboť uvažovaná zástavba zásadním způsobem změní
strukturu krajiny a sídla, navíc ve vizuálně exponované poloze.

 b) KÚLK v rámci koordinovaného stanoviska č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23.8.2011.
▪ orgán  ochrany  ZPF  –  jedná  se o rozsáhlé  plochy  ZPF  ležící  mimo  zastavěné  území.

Zastavitelné  plochy  jsou  v převážné  míře  navrženy  na vysoce  chráněné  půdě.  Orgán
ochrany ZPF se ztotožňuje se závěry Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
na udržitelný  rozvoj  území,  který  doporučuje  k zástavbě  využít  maximálně  plochy
v západní  části  lokality,  ostatní  plochy  vyhodnocení  doporučuje  ponechat  stávajícímu
funkčnímu využití – nezastavitelné plochy.

▪ orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle §75 a 77a odst.4 zákona č. 114/1992Sb.,
o ochraně  přírody  a  krajiny  –  Odbor  životního  prostředí  a  zemědělství  –  jedná
se z hlediska zájmu ochrany přírody o cenné území s výskytem zvláště chráněných druhů.
Požaduje se ponechat stávající charakter ploch – nezastavitelné.

Z výše  citovaných  skutečností  vyplývá,  že nesouhlas  s vymezenou  zastavitelnou  plochou  je
vysloven ze strany dotčených orgánů nejen kvůli výskytu zvláště chráněného druhu živočicha, ale
též z pohledu ochrany ZPF a z pohledu krajinotvorného.

Nicméně  ve věci  zpochybnění  výskytu  chřástala  polního  v dané  lokalitě  oslovil  pořizovatel  zhotovitele
ornitologické  části  vyhodnocení  SEA pana  Mgr.  Martina  Pudila  o odborné  vyjádření.  Z tohoto  vyjádření
vyplývá, že v průběhu května a června 2011 byly provedeny dva průzkumy nelesních ploch v k.ú Proseč nad
Nisou. Při  první návštěvě dne 10. 6. 2011 byli v této lokalitě zaznamenáni 3 volající  samci, 2 z toho byli
na stejných místech, které uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny, další se ozýval dále na jihovýchod. Při
další  návštěvě  dne  18.  6.  2011  byli  zaznamenáni  4  volající  samci.  Jeden  exemplář  byl  zaznamenán
v prostoru na pozemku uváděném v ÚP jako SP1.43. Tento chřástal byl zaznamenán už z louky u severní
části  Zlaté Uličky  a jeho poloha byla  upřesněna po přesunu na okraj  pozemku p.č.1743/1.  Při  poslechu
z tohoto místa bylo zřejmé, že samec se ozývá na pomezí pozemků p.č. 1743/1 a 1742/1. Možnost záměny
jeho  hlasu  i záměny  pozemku  zpracovatel  zcela  vylučuje.  V tomto  smyslu  pořizovateli  nepřísluší
zpochybňovat názory odborníka.

Ad. 3) Z pohledu pořizovatele územního plánu oceňujeme snahu podatele námitky o kooperaci s cílem
definovat do ÚP limity (zastavěnost, typ objektů RD apod.) tak, aby výstavba byla co nejšetrnější ve vztahu
k ochraně  přírody.  Pro  orgán  ochrany  ZPF  je  však  vymezení  zastavitelné  plochy  nevratným  zásahem
do zemědělského půdního fondu,  a  to  bez  ohledu  na podmínky  prostorového uspořádání  zastavitelných
ploch.  Příslušný  dotčený  orgán  ve vyhodnocení  požadavku  na zastavitelnost  daného  pozemku  nedošel
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k závěru, že se jedná o nezbytné řešení.  Návrh ÚP Jablonec nad Nisou disponuje dostatečnou výměrou
zastavitelných ploch i s ohledem na dostupnost technické a dopravní infrastruktury.

Ad. 4) Podatel námitky dále poukazuje na skutečnost, že jako vlastníku sousedního pozemku p.č. 1744
mu  bylo  sděleno  v rámci  vzniku  nového  Významného  krajinného  prvku  „Zachovalé  krajinné  struktury
na Horní  Proseči",  že vznik  VKP nebrání  k využití  sousední plochy k výstavbě; naopak, že vznikem VKP
dochází k ochraně zájmů a naplnění cílů „odboru stavebního a životního prostředí" v rámci budoucí výstavby
na okolních  pozemcích.  K tomuto  argumentu  pořizovatel  dodává,  že příslušný  dotčený  orgán  ochrany
přírody  a  krajiny,  který  registroval  významný  krajinný  prvek,  nerozporoval  v rámci  veřejného projednání
konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vymezení  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  na pozemku  p.č.  1743/1
vymezením  VKP  „Zachovalé  krajinné  struktury  na Horní  Proseči".  Dotčený  orgán  požadoval  omezení
rozsahu  zastavitelných  ploch,  tak  aby  byly  zachovány  cenné  složky  místní  krajiny,  neboť  uvažovaná
zástavba zásadním způsobem změní strukturu krajiny a sídla, navíc ve vizuálně exponované poloze.

Ad. 5+6) K té části  námitky, která upozorňuje na nepřirozený záliv nezastavěné plochy, když právě tento
záliv  vytváří  nelogičnost  plochy,  když  opět  ze strany  vlastníka  byla  ochota  ke kompromisu  a  k dohodě
vymezující plochu určenou k individuální výstavbě RD pořizovatel dodává, že v rámci veřejného projednání
prověřil  možnost  zástavby v západní  části  zastavitelné lokality  SP1.43 na méně kvalitních zemědělských
půdách  v souladu s doporučeními  dokumentu  Vyhodnocení  vlivu  konceptu  ÚP Jablonec  nad Nisou,  ale
v rámci  společného jednání,  které bylo  doplněno i místním terénním šetřením,  trval  orgán ochrany ZPF
na vypuštění zastavitelné lokality v celém rozsahu.

Součástí námitky podatele byla i Námitka k tvorbě nového ÚP Jablonec nad Nisou, část Horní Proseč ze dne
28.  4.  2014,  ve které podatel  doplňuje  další  požadavky a odůvodnění.  S ohledem na odborný charakter
námitek č.  1 – 3 požádal  pořizovatel  o odborné vyjádření zpracovatele „Vyhodnocení  vlivů konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území – Mgr. Pavla Bauera, který konstatuje:

Ad.  1+2)  K argumentu  podatele  námitky  že změna  zastavitelných  ploch  konceptu  a  návrhu  se opírá
o Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj  území,  které  obsahuje  řadu  pochybení,  což  mělo  za následek
provádění hned několika dalších průzkumů zpracovatel uvádí:

Provádění dalších průzkumů výskytu chřástala v oblasti Horní Proseče nebylo dáno chybami v dokumentaci
SEA,  ale  snahou  o ověření  zjištěných  skutečností  ze strany  pořizovatele  (Vávra,  2013)  z důvodu  řady
námitek  vlastníků  pozemků.  Naopak  průzkum  Mrlíkové  (2013)  byl  objednán  odpůrci  výstavby  na Horní
Proseči.  Pravec  (2014)  zpracoval  biologické  hodnocení  jednoho  z připravovaných  záměrů.  Opakovaně
se průzkumu rozšíření  chřástala  v Horní  Proseči  věnoval  i Pudil  (2009,  2014,  2015).  Zpracování  dalších
průzkumů tak spíše ukazují na více rozličných zájmů a představ o využití tohoto prostoru.

Zpracovatel dále podotýká, že biotop druhu je skutečně místo, které je vhodné pro dlouhodobou existenci
druhu. Chřástal polní byl opakovaně řadu let po sobě prokázán různými autory ve větším počtu zjištěných
samců, z toho i v bezprostřední blízkosti pozemku 1743/1. Např. Vávra (2013) chřástala v řešeném prostoru
prokázal (2 páry na sousedních parcelách) a označuje lokalitu jako vhodnou v souladu s dokumentací EIA.
Obecně  ale  platí,  i kdyby  chřástal  v některém  roce  nebyl  na nějaké  lokalitě  zjištěn,  tak  to  nedokládá,
že se na lokalitě nevyskytuje a že je lokalita nevhodná.

S ohledem  na zřetelné  hlasové  projevy  samců  chřástala  v době  rozmnožování  je  tento  druh  spolehlivě
prokazován  právě  podle  hlasových  projevů  samců  (jedná  se o jednoznačný  důkaz  výskytu).  Takto  je
zaznamenána  okamžitá  poloha  volajícího  samce.  Nutno  ovšem  počítat  s tím,  že jedinec  se pohybuje
v území  na vzdálenost  stovek  metrů.  Podobně  je  třeba  v okolí  důvodně  předpokládat  několik  samic  a
následně mláďat. Místem výskytu chřástala polního není tedy bod zaznamenaného hlasového projevu, nýbrž
prostor několika stovek metrů okolo s obdobným vhodným biotopem, což je případ řešených parcel.

Podobně při vyhodnocení vlivu koncepce na biotu je třeba počítat s tím, že vliv obytné výstavby přesáhne
plochu záměru, zejména při kumulativním působení celého ÚP. Jeden z vlivů přesahující zastavitelné území
se souhrnně  označuje  jako  vyrušování.  V blízkosti  koncentrované  obytné  zástavby  je  třeba  počítat
s pohybem lidí  i zvířat  v okolí  (vycházky,  venčení  psů,  hry  dětí).  Negativní  vliv  může mít  toulání  koček,
zvýšený výskyt potkanů atd., což může ohrozit chřástala zejména při hnízdění. Na tom nemění nic ani to,
že hlasové projevy chřástala je možné registrovat i poměrně blízko zástavby nebo u komunikací. V oblasti
Proseče je důležitá je i fragmentace jižně položených biotopů chřástala polního a skutečnost, že na severu
navazuje na louky les, takže chřástal nemá kam ustupovat. Skutečností, že plochy jsou už v současnosti
odděleny skupinou nových řadových RD, nelze argumentovat proti potenciálnímu podstatnému vlivu, protože
negativní vliv  také určitě mají.  Další  výstavbou se tento vliv zvyšuje a hrozí podstatné omezení až zánik
populace.

K argumentu „Pozemky jsou však okrajovou součástí rozsáhlých volných ploch mnohem vhodnějších pro
chřástala polního. Základní nevhodnost pro přítomnost chřástala polního je dána jejich časným sečením a
obklopením ze tří stran stavební plochou“ zpracovatel uvádí:

Řešená parcela představuje jihovýchodní okraj souvislého nezastavěného území mezi zastavěným územím
Horní  Proseče a lesem na Prosečském hřebenu, který  je  vhodným biotopem chřástala polního,  nejedná
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se o sevřenou  izolovanou  enklávu.  Platí  ale,  že ne  všechny  plochy  jsou  pro  chřástala  přímo  vhodným
biotopem, např. pole je nevhodné. To ale neznamená, že by na těchto relativně nevhodných plochách mělo
dojít ke změně využití. Polní kultury nejsou vhodným biotopem, ale nejsou rovněž zdrojem negativního vlivu
(většinou – pokud nedochází k používání jedovatých látek apod.). U obytného území toto neplatí, to naopak
zdrojem negativního vlivu je, může omezit a fragmentovat vhodný biotop nad únosnou míru. Enkláva parcel
1743/1, 1742/1, 977 je na severu přerušena menším polem. Pokud by došlo k umístění zástavby byť jen
do okrajových částí  uvedeného prostoru, celková vhodná plocha biotopu chřástala se sníží pod únosnou
mez. (Nové řadové domky jižně od sledovaných parcel popisované riziko rovněž představují.)

Chřástal polní byl v tomto prostoru opakovaně prokázán. Zastavěním vhodná lokalita zanikne a kromě toho
se posune  severozápadním  směrem  negativní  vliv  zastavěného  (a  v budoucnu  i zastavitelného)  území,
prohloubí se fragmentace vhodných ploch a zvýší se intenzita vyrušování na ponechaných plochách.

Kosení  luk  samozřejmě  zásadně  ovlivňuje  úspěšnost  hnízdění  na lokalitě.  Jedná  se ovšem
o managementové opatření, které nesouvisí přímo s vhodností stanoviště. Řešit termíny kosení luk je navíc
podrobnost nad rámec územního plánu, kde se specifikuje funkční využití ploch. Z pohledu vlivu územního
plánu lze říci, že zemědělská půda – TTP – může být za určitých okolností potenciálně vhodným biotopem
chřástala polního (v posuzovaném případě vhodným biotopem je). Vhodné termíny kosení lze zajistit např.
uplatněním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Chřástal polní je zákonem chráněný silně
ohrožený  druh,  na což  se vztahují  zákonem  dané  nástroje  ochrany.  Zastavitelné  území  sloužící  funkci
bydlení  vhodným biotopem chřástala  polního  v žádném případě být  nemůže,  navrhovaná změna využití
území je nevratná.

Ad. 3) K argumentu „Je nepřehlédnutelné, jak se zneužívá „síla ochrany“ chřástala polního pro jiné zájmy
tak,  že chřástal  polní  je  lokalizován  podle  libosti  téměř  všude  a  degraduje  se tak  profesionální  přístup
zpracovatel  uvádí,  že vypořádání námitky o prokázání výskytu chřástala polního je uvedeno výše a dále
podotýká: z posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí vyplývá, že nově navrhované zastavitelné
plochy  (zejména  v kumulaci  vlivu)  mají  i řadu  dalších  negativních  vlivů,  které  jsou  poměrně  závažné
(pravděpodobný je výskyt i dalších zvláště chráněných druhů), přičemž chřástal polní je v řešeném případě
jedním z nejohroženějších.

Omezení diskuse na chřástala polního souvisí s charakterem námitek, ale rozhodně se nejedná o jediný vliv.
V omezení  pozornosti  na chřástala polního hraje roli  také to, že u některých závažných vlivů, např.  vlivu
na krajinný ráz, není tak jednoznačně vymezena legislativní ochrana, jako je tomu u zvláště chráněných
druhů.

Výrazná redukce luk  v řešeném území  Jablonce bude mít  dopad i na omezení  populací  dalších lučních
druhů, většinou se ovšem jedná o druhy v republikovém měřítku s menším stupněm ohrožení, než platí pro
chřástala polního.

Dotčená parcela je dále např. vymezena z větší části na půdě I. ochrany ZPF.

K dalším uvedeným námitkám pořizovatel konstatuje.

Ad. 4) K argumentu  účelového  vymezení  Významného  krajinného  prvku  Zachovalé  krajinné  struktury
na Horní Proseči pořizovatel konstatuje, že není příslušný posuzovat relevantnost daného tvrzení.

Ad. 5) K argumentu vůle podatele námitky chránit v dané lokalitě přírodní struktury s cílem sladění jejich
hodnot  až do využití  pro  funkci  individuálního  bydlení  pořizovatel  dodává,  že možnost  vymezení
zastavitelných ploch pro tuto funkci byla prověřena pořizovatelem ve dvou procesech – v rámci XIII. změny
platného územního plánu města Jablonec nad Nisou a v rámci nového ÚP Jablonec nad Nisou. V obou
případech byla stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy k vymezení zastavitelné plochy pro
bydlení nesouhlasná.

Ad. 6) K argumentu  nezbytnosti  zohlednění  dobré  víry  a  legitimního  očekávání  v procesu  pořizování
nového  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  pořizovatel  konstatuje,  že předmětné  pozemky  byly  vždy  plochami
nezastavitelnými, a to i přes jejich vymezení v kategorii rezervní plochy v rámci platného ÚP města Jablonec
nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  nevyhovuje  –
námitka je uplatněna vůči neměněné části územního plánu a vlastník pozemku není ve stávajícím možném
využití svého pozemku územním plánem jakkoliv omezen, neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití
pozemku podatele námitky nic nezměnil.

Pořizovatel  se domnívá,  že návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vymezuje  dostatek  zastavitelných  ploch  a
vymezení plochy ve vlastnictví podatele námitky nepředstavuje nezbytný zábor ZPF, navíc nejvyšší bonitní
kvality. Dále se pořizovatel domnívá, že vymezením zastavitelné plochy by došlo ke střetu s limity daného
území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.
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256) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: OS Žijeme tu s Vámi prostřednictvím pana D. H. – předsedy OS

Podání doručené písemně dne 9. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky: Naše sdružení  "Žijeme tu s Vámi"  uplatňuje ve smyslu ustanovení § 50 odst.  3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") tuto připomínku
k návrhu územního plánu města Jablonec nad Nisou:

Požadujeme pozemky č. parcelní 239/16 a 239/2 upravit z kategorie BM4 na BM2.

Odůvodnění námitky:
1. Občanské sdružení „Žijeme tu s Vámi" v minulosti žádalo o změnu územního plánu a to tak, aby

výše uvedené pozemky byly zcela vyňaty z kategorie zastavěné a zastavitelné plochy. Tato žádost
byla zamítnuta.

2. V minulých letech byly pozemky nabídnuty investorovi k zastavění a ten navrhl takový projekt, který
okolní vlastníky nemovitostí  sjednotil  k nesouhlasnému postoji  vůči plánované výstavbě. Jednalo
se totiž o výstavbu bytových domů, které si budoucí investor uzpůsobil podle svých potřeba vůbec
nepřihlédl  k výškovému  rozdílu  terénu,  v němž  jsou  domy  okolních  vlastníků  umístěny,  ani
k urbanistickému uspořádání dosavadních objektů a komunikací. Dle územního plánu by mohly být
v dané lokalitě  vystavěny bytové domy o výšce 4  nadzemní podlaží  plus  podkroví.  Vnitřní  část
domů (z opačné strany ulice) by z pohledu současných vlastníků nemovitostí byla tak vysoká, jako
kdyby domy měly sedm podlaží. Stavebně by se tato podlaží mohla sice posuzovat jako podlaží
podzemní, ale ve skutečnosti by tato podzemní podlaží byla nad úrovní terénu pozemků č. 239/17,
239/18, 239/20, 246/36 a zčásti i pozemku 246/37, takže fakticky by se jednalo o podlaží nadzemní.
Budoucí stavitel vůbec nepřihlédnul k velmi rozdílné úrovni terénu z různých přístupových částí a
z míst,  kde žijí  současní  vlastníci  stávajících  nemovitostí.  Pro  ně  se tak  plánované domy staly
věžovými monstry mnohonásobně převyšující výšku jejich rodinných domků. Krom stínění, bránění
ve výhledu  a  narušení  pocitu  soukromí,  by  došlo  k naprosto  nevhodnému  narušení  celkového
urbanistického i krajinného vzhledu této městské části,  což  je  v rozporu s obecnými a zákonem
přesně stanovenými cíli územního plánování.

3. Poukázali  jsme na tento  fakt  a hledali  řešení,  jak  do budoucna zabránit,  aby  jakýkoliv  investor,
třebaže v souladu s územním plánem a platnou legislativou, nemohl postavit  domy, jež by svou
výškou a umístěním poškozovaly okolní vlastníky domů a zaběhnutý urbanistický ráz lokality. Jsme
toho  názoru,  že občané  tohoto  města  si  zaslouží  určitou  ochranu.  Právem  se této  ochrany
domáháme od svých zastupitelů a radních. Domníváme se, že není vždy nutné radikální řešení a
v zásadě  nemáme  nic  proti  výstavbě  v předmětné  lokalitě.  Jde  nám o to,  aby  byla  stanovena
v rámci zákonných prostředků taková kritéria, která by zaručovala, že nebudou ohroženy životní
podmínky místních rezidentů.

4. Žádáme  tedy,  aby  snížení  podlažnosti  bylo  již  nyní  zapracováno  do připravovaného  územního
plánu,  a  je li  to  možné,  byla  v územním plánu stanovena kritéria  pro  umístění  bytových  domů
takovým způsobem, který by nenarušoval soukromí, životní podmínky a vlastnická práva místních
obyvatel.

5. Požadovaným omezením na kategorii  BM2 a  požadavkem, aby tyto domy byly  umístěny podél
současných komunikací, by bylo alespoň částečně učiněno dost pro to, aby nemohlo tak jednoduše
dojít  k narušení  přírodního,  krajinného  a  urbanistického  rázu dotčené  lokality.  Snížením obytné
kapacity  území  se tak  zamezí  budoucím  problémům  s dopravou,  hlučností,  stíněním  a
urbanistickou nevzhledností.

6. Jsme přesvědčeni,  že náš  požadavek  splňuje  přesně to,  o co zcela  jistě  jde  všem obyvatelům
tohoto města – žít v městě krásném a přitom rozumně spravovaném.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 256 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání je  námitkou dle stavebního zákona, jelikož ji  uplatnilo  Občanské sdružení „Žijeme tu s Vámi",
založené  za účelem  ochrany  přírody  a  krajiny,  ochrany  ŽP,  ochrany  veřejného  zdraví,  zejména
v urbanizovaných oblastech apod. Předmětné občanské sdružení bylo založeno občany, žijícími v západní a
severozápadní  části  městského  bloku  v objektech  Střelecká  23  a  Květinová  33,  a  to  prostřednictvím
předsedy OS panem D. H.  Pořizovatel posoudil  danou námitku se stanovami předmětného Občanského
sdružení a konstatuje, že zájmy hájící  Občanské sdružení „Žijeme tu s Vámi" by mohly být návrhem ÚP
Jablonec nad Nisou dotčeny.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřili  stav  v území  a  zjistili,  že se jedná  o východní  část  dosud
nezastavěného městského bloku, vymezeného ulicemi Květinová, V Aleji,  Pivovarská a Střelecká. Vlastní
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plocha bloku se nachází pod výškovou úrovní ulice V Aleji a Pivovarská (rozdíl v některých místech činí i 2 –
2,5 N.P. Tato skutečnost je pro Jablonec nad Nisou typická. Historicky byly městské komunikace dosypávány
na vyšší niveletu s ohledem na horský terén a snahu o založení pravoúhlé uliční sítě.

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,
maximální podlažnost 4 N.P.

Nahlédnutím  do návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  pořizovatel  zjistil,  že předmětný  blok  je  vymezen  jako
stabilizovaná plocha kategorie BM4 – plochy bydlení.  Proti  tomuto řešení uplatnilo  OS  Žijeme tu s Vámi
opakovaně  své  podání,  které  směřuje  k požadavku  na překvalifikování  bloku  ze zastavitelných  ploch
kategorie BM4 na plochy kategorie BM2 se stanovením kritérií pro umístění bytových domů (umístění podél
současných komunikací). Podatel své požadavky argumentuje:
1) opakovaným uplatněním požadavku na řešení daného území
2+3) příkladem nevhodného záměru na výstavbu bytových domů, který byl historicky zvažován a který

svou výškou a umístěním poškozoval okolní vlastníky domů

K dané problematice pořizovatel nejprve konstatuje, že koncept ÚP Jablonec nad Nisou vymezil v daných
plochách stabilizované zastavitelné území kategorie BM4 – plochy bydlení městské.

Proti tomuto řešení podalo Občanské sdružení námitku, ve které požadovalo východní část městského bloku
vyjmout z kategorie zastavěné a zastavitelné plochy a zařadit jej do kategorie nezastavěné a nezastavitelné
plochy s výhledem využití jako zelená plocha s tím, že dané pozemky jsou pro zástavbu nevyužitelné a navíc
je v dané lokalitě hnízdiště chráněných netopýrů, kteří sídlí v dutinách podzemních bunkrů.

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.

K argumentům podatele námitky pořizovatel uvádí:

1) o námitce, podané občanským sdružením v rámci veřejného projednání konceptu řešení jednal výbor
pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 23. 11. 2011 s tím, že bylo zastupitelstvu města doporučeno
ponechat  daný  blok  jako  zastavitelný  (usnesení  č.  1.14/2011).  V tomto  smyslu  byly  schváleny  pokyny pro
zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, a to dne 26. 1. 2012 a návrh byl v jejich intencích upraven.

2) Pořizovatel  se seznámil  s předmětnou  lokalitou  a  s předloženou  projektovou  dokumentací
na dostavbu bloku, kterou argumentuje podatel a požádal o vyjádření zpracovatele ÚP Jablonec nad Nisou –
Ing. arch. Vladislava Hrona.

Ten k dané problematice uvádí:

Charakteristika předmětné plochy v ÚP Jablonec nad Nisou:
▪ zastavěné území
▪ stabilizovaná plocha BM – plochy bydlení – městské

Podmínky prostorového uspořádání plochy:
▪ BM4 – IZP: max. 40%, IOZ: min. 40 %, výšková hladina zástavby: max. 4 NP + 1 podkroví
▪ 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,
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.
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Pro plochy této kategorie platí, že návrhy nové zástavby i stavební zásahy na stabilizovaných plochách musí
vycházet z charakteru lokality (městské části). Při  dostavbě stavebních mezer (proluk) na stabilizovaných
plochách  s pravidelnou  strukturou  zástavby  musí  být  tato  založená  struktura  a  její  základní  objemové
parametry respektovány.

Ke konkrétní  situaci  v daném bloku zpracovatel  dodává,  že stávající  regulovaná zástavba ulic  v převaze
solitérních objektů (městských domů a vil), je v předmětném bloku i v blocích sousedních vymezena čárami
volné  zástavby  v přibližně  pravoúhlé  síti  místních  komunikací  –  pokud  to  konkrétní  podmínky  umožňují
(relativně dynamická morfologie terénu). Z hlediska udržitelnosti zdravých podmínek pro bydlení městské,
což je hlavním využitím plochy, lze v daném případě (velikost plochy/bloku) uplatňovat logický požadavek
na zachování  nezastavitelnosti  vnitrobloku,  který  ohraničuje  zástavba  obytnými  domy,  popřípadě  jinými
přípustnými objekty, což je předloženým projektem popřeno. To je v daném případě důležitější než samotná
výška zástavby, jejíž obecné stanovení v ÚP (zpravidla pro celou plochu/blok) sleduje zejména optimální
krajinářské souvislosti v celkové prostorové kompozici města.

Po posouzení  přiložené  projektové  dokumentace  dále  zpracovatel  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
podotýká, že návrh dostavby proluk řazenými sekcemi v objemných bytových domech mezi stávající drobné
stavby narušuje  formu,  měřítko  a proporce  místní  prostorové kompozice v relativně pravidelné struktuře
okolní zástavby a vytváří nežádoucí novou dominantu ve stabilizovaném poklidném území.

Umístění objemných objektů s přesahem do vnitrobloku narušuje jeho nezastavitelnost a využitelnost pro
denní rekreaci jeho obyvatel. Při dostavbě proluky není v tomto případě respektována založená struktura
stávající zástavby.

K požadavku podatele námitky na snížení podlažnosti pořizovatel dodává, že s přihlédnutím k vyhodnocení
námitky  autorizovaným  architektem  Ing.  arch.  Hronem,  není  třeba  stanovené  podmínky  prostorového
uspořádání  ÚP v dané  lokalitě  měnit,  je  třeba  vyloučit  nevhodná  řešení,  která  neodpovídají  charakteru
lokality městské části a historicky založené struktuře lokality. Na závěr pořizovatel zmiňuje, že kritéria pro
umístění bytových domů, která by při jejich uplatnění zcela vyloučila vlivy na soukromí a životní podmínky
obyvatel přilehlé stávající zástavby místních obyvatel stanovit v ÚP nelze, odpovídající hygienické a další
podmínky musí být zajištěny v projektové dokumentaci a vlastnická práva nejsou předmětem ÚP – hájí je
platná legislativa.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se požadavku
na překvalifikování  plochy  bloku  z kategorie  BM4  na BM2  nevyhovuje,  a  to  s ohledem  na skutečnost
že výška  zástavby,  jež  je  stanovení  v ÚP  zpravidla  pro  celou  plochu/blok,  sleduje  zejména  optimální
krajinářské souvislosti v celkové prostorové kompozici města. Tato by byla požadovanou úpravou narušena.
S ohledem na výše citované skutečnosti  je  pořizovatel  přesvědčen,  že by  došlo k neúměrnému ovlivnění
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

257) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Centrum sportu MV (J. B.), Za Císařským mlýnem 1063/5, Bubeneč, Praha

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Z návrhu původního UP (územního plánu) byla vypuštěna plocha VK.18 – plocha veřejných
prostranství – komunikace. Z důvodu celoroční obslužnosti našeho biatlonového areálu Centra sportu MV
žádáme o opětovné zařazení plochy VK.18 do územního plánu.

Odůvodnění námitky:

Plánovaná příjezdová komunikace VK.18 je nutná pro obsluhu a provoz biatlonového areálu Centra sportu
MV v Jablonci n. N. – Břízkách. V současnosti je jedinou přístupovou cestou k areálům ulice Sportovní, která
se ovšem svojí  šířkou i sklonem stává limitujícím prvkem pro přístup k areálům jak v zimním, tak i v letní
období.  To  sebou  nese  kromě  zvýšeného  zatížení  pro  trvale  bydlící  obyvatele  i potenciální  problémy
v případě mimořádných situací jako je zranění sportovce s nutným odvozem či požár v areálu. Plánovanou
komunikací  VK.18  s menším  sklonem  by  došlo  nejenom  k odlehčení  ulice  Sportovní,  ale  hlavně
k bezproblémovému vjezdu obslužných vozidel k areálům.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 257 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel – ČR – Centrum sportu MV prostřednictvím ředitele Centra sportu MV podalo 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ji uplatnil
vlastník pozemků a staveb – biatlonového areálu, jež je součástí sportovního areálu Na kolečku – Břízky
v místní části Mšeno nad Nisou. S ohledem na skutečnost, že územní plán je koncepčním materiálem, který
by měl řešit mimo jiné funkční vymezení ploch v kontextu jejich dopravní přístupnosti, vyhodnotil pořizovatel
podání  vlastníka  nemovitostí  jako  námitku,  a  to  s ohledem  na skutečnost,  že se domnívá,  že je  dotčen
návrhem řešení ÍP Jablonec nad Nisou.
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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 šířkové uspořádání) neodpovídá požadavkům
na obsluhu daného území. Sportovní ulice slouží jak místním residentům, tak sportovcům – uživatelům obou
sportovních zařízení. Tímto směrem se odehrává též zásobování veškerého technického zázemí areálů.

Požadavek na 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, 2102 a 2094 v k.ú. Mšeno nad Nisou). Navrhované řešení nabízí zlepšení výškového profilu
trasy.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že zastavitelná plocha veřejných prostranství
– komunikace pod označením VK18 byla z dokumentace vypuštěna a nahrazena nezastavitelnými plochami
kategorie LP – plochy lesní. Proti tomuto řešení podal námitku vlastník nemovitostí biatlonového areálu –
Centrum sportu MV, kterou argumentuje tím, že nová příjezdová komunikace VK.18 je pro obsluhu a provoz
biatlonového areálu Centra sportu MV v Jablonci n.  N. – Břízkách nutná, neboť v současnosti  je jedinou
přístupovou cestou k areálům ulice Sportovní, která se ovšem svojí šířkou i sklonem stává limitujícím prvkem
pro přístup k areálům jak v zimním, tak i v letní období. To sebou nese kromě zvýšeného zatížení pro trvale
bydlící obyvatele i potenciální problémy v případě mimořádných situací jako je zranění sportovce s nutným
odvozem či požár v areálu. Podatel dále dodává, že, že plánovanou komunikací VK.18 s menším sklonem
by došlo nejenom k odlehčení ulice Sportovní, ale hlavně k bezproblémovému vjezdu obslužných vozidel
k areálům.

K požadavkům a argumentům podatele pořizovatel konstatuje, že koncept ÚP Jablonec nad Nisou vymezil
v daném území zastavitelnou plochu kategorie VK – veřejných prostranství – komunikace pod označením
VK18 z důvodu zkvalitnění dopravní obslužnosti lyžařského a biatlonového areálu, a to v souladu se „Studií
širších vztahů Jablonecké přehrady“, Ing. arch. Faltejsek,10/2009. Proti vymezení této plochy podal námitku
pan J. U. jako spoluvlastník lesních pozemků, na kterých byla zastavitelná plocha vymezena. S ohledem
na tuto skutečnost byla daná problematika pořizovatelem vyhodnocena a 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). 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.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek podatele námitky na vymezení plochy určené
pro  přeložku  místní  obslužné  komunikace  VK  18  k lyžařskému  a  biatlonovému  areálu  a  konstatuje,
že se námitce vyhovuje částečně, a to tak,  že se jí  vyhovuje pouze vymezením  koridoru 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 vlastníkem pozemku a příslušnými  dotčenými orgány.
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.

258) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Š. B.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 3067, nacházejícího se na parcele st.p.č. 2943 a pozemku
576/12 a  576/13 v k.ú.  Jablonec  nad Nisou,  obec Jablonec  nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ snížení kvality a kultury bydlení
▪ znehodnocení pozemků a stavby riziko sesuvu svahu
▪ riziko poškození rodinného domu vlivem otřesů způsobených pohybem těžké techniky a odstřelem

skal  při  stavbě komunikace a  nové mohutné zátěže  svahu masou betonu,  dále  pak provozem
na této komunikaci
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▪ poškození  životního prostředí  a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví  lidí,  kterým
se zhorší kvalita života; oddělení obytné zóny od zbývající  části lesa a znemožnění tak přístupu
veřejnosti do lesa; vykácení stromů, které chrání dům před silným západním a jihozápadním větrem

▪ dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta
▪ negativní dopad na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život schopných lidí, které

město potřebuje pro svoji prosperitu
▪ Pro případ, že by intenzity dopravy byly takové, že by bylo nezbytné stavět západní tangentu, a

nebylo by možné omezit dopravu jinými prostředky, pak požaduji zachovat trasování podle platného
územního plánu, se západní tangentou vedenou podél železniční trati tunelem, aby hlukem nerušila
okolí. Tunelový úsek požaduji v územním plánu přímo zakotvit.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 258 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 258 B 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  3067  nacházejícího
se na pozemku st.p.č. 2943 a pozemků p.č. 576/12 a 576/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby
a skladování (VS) v prostoru Brandlu.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o rodinný  dům  Panenská  58
se zahradou,  umístěný  v západním svahu Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  58 m od vymezeného
koridoru západní tangenty a cca 250 m od vymezené zastavitelné lokality 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  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 58 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení,
2) Riziko sesuvu svahu,
3) Riziko poškození rodinného domu,
4) Poškození životního prostředí a přírody, oddělení obytné zóny od zbývající části lesa a znemožnění

tak přístupu veřejnosti do lesa; vykácení stromů,
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 západní tangentu, a

nebylo by možné omezit dopravu jinými prostředky, pak požaduji zachovat trasování podle platného
územního plánu, se západní tangentou vedenou podél železniční trati tunelem, aby hlukem nerušila
okolí. Tunelový úsek požaduji v územním plánu přímo zakotvit.

K argumentům podatele námitky 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
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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,

že se ztotožňuje s názorem podatele námitky, že se umístění trasy Západní tangenty ve vzdálenosti  58 m
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 byl 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 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.

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).

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
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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. 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.

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
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
silic a dálnic ČR odmítlo být investorem trasy silnice I. třídy v prostoru existující městské zástavby.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
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vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  snížením  kvality  a
kultury bydlení, včetně dopadu na životní prostředí.

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 námitce  o snížení  kvality  a  kultury  bydlení  konstatuje,  že v daném prostoru  jsou  převážně
stávající  plochy  lesní,  proto  vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat
v minimálním rozsahu,  dále  pořizovatel  dodává,  že 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.

Pořizovatel  k námitce  o 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.  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).
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Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

259) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Občanské sdružení Nová Ves nad Nisou, J. L. – předseda Občanského sdružení Nová Ves
nad Nisou

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:

Naše občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra od 3.10.2006 a hlavním cílem našeho sdružení
je chránit přírodu a krajinu, zabránit výstavbě silnice 1. třídy přes katastr obce Nová Ves nad Nisou.

Z tohoto důvodu podáváme námitku k návrhu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, která je plně
v souladu s připomínkou obce Nová Ves nad Nisou, a kde souhlasíme se stanoviskem zastupitelů obce.
Naše připomínka má tudíž stejnou obsahovou náplň:

Námitka  se týká dopravní  infrastruktury  – silniční  sítě  a silniční  dopravy,  kde je  v NÚP řešen tzv.  „Jižní
obchvat“ 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 i naše sdružení 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.  Naše  sdružení  připomínkovalo  taktéž  Zásady  územního  rozvoje  při  jejich
schvalování.

Odůvodnění námitky:
1) Město Jablonec nad Nisou není zásadně tranzitním městem, další svedení dopravy mimo centrální

část města naruší negativně jeho ekonomickou prosperitu.
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 7.10.15. Doprava dálková by měla být směřována na již stávající silnice I.
třídy.

2) 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

3) 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

4) V kombinaci  silniční  sítě  se železniční  dopravou  je  stávající  dopravní  síť  z pohledu  dopravní
obslužnosti regionu dostačující i výhledově

5) S ohledem na uvažované omezení  průjezdu tranzitní  kamionové dopravy  přes hraniční  přechod
v Harrachově se minimalizuje význam budování nové silnice

6) 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.

7) Silnice  by  nevratně  rozdělila  obec  na dvě  části,  zhoršila  by  prostupnost  volné  krajiny  na úpatí
Černostudničního hřebene

8) 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
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na Černou Studnici ve spolupráci s širokou veřejností.
9) 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)

10) Silnice nenávratně negativně ovlivní turistickou a sportovní atraktivitu území
11) Do obce by byla svedena také silniční doprava, která dnes využívá stávající silnici I/10 přes Želený

Brod směrem na Tanvald, což je pro obce Novou Ves nad Nisou naprosto nežádoucí a nepřijatelné
12) Stanovisko zastupitelů obce je také odrazem názoru místních obyvatel a příznivců obce, který je

deklarován petičními akcemi, které vyjadřují jejich nesouhlas se silnicí
13) 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  1.  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.

Doloženy stanovy OS Nová Ves nad Nisou

Základní cíle sdružení:
a) chránit přírodu a krajinu
b) přimět zastupitele obce Nová Ves nad Nisou a zastupitele LK k vyjmutí komunikace I/10, I/14 a I/65

z územní dokumentace v oblasti k.ú. Nová Ves nad Nisou
c) zabránit výstavbě komunikace I/10, I/14 a I/65 přes k.ú. Nová Ves nad Nisou
d) rozvíjet aktivity za účelem ochrany ŽP, zejména v obci Nová Ves
e) bránit devastaci krajiny a neuváženým zásahům do ní

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 259 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel 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  vyhodnotil  podání  jako  námitku,  jelikož  ji
uplatnil předseda občanského sdružení , které bylo dle stanov sdružení založeno za účelem chránit přírodu,
krajinu a životní prostředí zejména v obci Nová Ves nad Nisou a jejich snahou je docílit vyjmutí komunikace
I.  třídy  z územně  plánovací  dokumentace  v oblasti  Nové  Vsi  nad  Nisou  a  zabránit  její  výstavbě  přes
katastrální území obce Nová Ves nad Nisou. S ohledem na skutečnost,  že „Jižní  obchvat“  Jablonce nad
Nisou,  je  součástí  trasování  předmětné  silnice  I.  třídy  v navazujícím  území  a  předmět  podání  s danou
problematikou souvisí, rozhodl se pořizovatel řešit podání v režimu námitky.

Námitka se týká nesouhlasu Občanského sdružení 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.

Proti tomuto řešení podalo námitku Občanské sdružení Nová Ves nad Nisou, které dlouhodobě nesouhlasí
s návrhem  trasování  silnice  I.  třídy  přes  správní  území  obce  Nová  Ves  nad  Nisou,  a  to  v návaznosti
na správní území města Jablonec nad Nisou. Svůj postoj 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 námitky 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
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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
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 námitky pořizovatel dále dodává:

Ad. 1) S tvrzením podatele námitky, 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  námitky,
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 námitky, 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 námitky, 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.
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Ad. 4) K tvrzení podatele námitky, 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,
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 Tanvadská 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  námitky  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.

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 námitku a konstatuje, že se jí nevyhovuje, a to i přesto,
že byla 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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260) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. B., J. B.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 1714/3, 1714/4, 1715/7 a 1715/33 v k.ú. Mšeno nad Nisou uplatňuji
námitku vůči vymezení pozemků p.č. 1661/1 – trvalý travní porost o výměře 3 426 m2; p. č. 1662/1 – trvalý
travní porost o výměře 4 385 m2; p. č. 1662/18 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2; p. č. 1662/16 –
trvalý travní porost o výměře 2 384 m2; p. č. 1662/21 trvalý travní porost o výměře 246 m2; p, č. 1662/20
trvalý travní porost o výměře 513 m2; p. č. 1713/1 – trvalý travní porost o výměře 6 394 m2; p. č. 1713/3 –
trvalý  travní  porost  o výměře 470 m2;  v katastrálním území Mšeno nad Nisou,  obci  Jablonci  nad Nisou,
označené v návrhu územního plánu jako BM1.43 a BM2.19, plochy bydlení – městské.

Jako dotčení vlastníci nemovité věci, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
řádu, 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, obci Jablonci nad Nisou, a to pozemcích:
p. č. 1661/1 – trvalý travní porost o výměře 3 426 m2; p. č. 1662/1 trvalý travní porost o výměře 4 385 m2; p.
č. 1662/18 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2; p. č. 1662/16 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2;
p. č. 1662/21 – trvalý travní porost o výměře 246 m2; p. č. 1662/20 – trvalý travní porost o výměře 513 m2; p.
č. 1713/1 — trvalý travní porost o výměře 6 394 m2; n, č 1713/3 – trvalý travní porost o výměře 470 m2; pro
rozpor přijatého řešení v ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního řádu, když řešení ve svém
důsledku odporuje veřejnému zájmu na zachování udržitelného rozvoje území, přičemž navrhujeme,  aby
plocha  vytyčená  shora  označenými  pozemky  byla  ponechána  návrhem  územního  plánu  v režimu
dosavadního územního plánu, tj. jako nezastavitelná.

Odůvodnění námitky:

Shrnutí skutečností rozhodných pro podání námitky

[1] V našem společném jmění manželů máme mimo jiné nemovité věci, pozemky p. č. 1714/3, p. č. 1714/4,
p.  č.  1715/7  a p.  č.  1715/33,  to  vše  v katastrálním území  Mšeno nad Nisou,  obci  Jablonci  nad Nisou,
zapsané  na listu  vlastnictví  č.  5654  u Katastrálního  úřadu  pro  Liberecký  kraj,  katastrálního  pracoviště
Jablonec nad Nisou.

[2]  Naše  pozemky  sousedí  s pozemky  označenými  v návětí  této  námitky,  ke kterým se navrhuje  změna
návrhem územního plánu. Pozemky jsou ve svažitém terénu, přičemž pozemky p. č. 1713/1 a 1662/1 svým
sklonem navazují na pozemky našich sousedů, ze kterých dále sklon pokračuje na pozemky p. č. 1662/19,
p. č. 1662/18 a p. č. 1661/1.

[3] 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.

[4]  Celkově krajina  tvořená pozemky,  kterými  je  vymezena  změna,  našimi  pozemky  a  pozemky  našich
dalších sousedů, tvoří hranici a přirozené pokračování 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.

[5] Území slouží jako rekreační plocha pro občany z blízkého i vzdáleného okolí a jako území pro výlety a
hru dětí z blízké Mateřské školy „Pohoda" v Tiché ulici. Území slouží mimo jiné i pro sportovní vyžití a dále
jako přirozený přechod vně urbanistického území. Historicky se jednalo vždy o zemědělské pozemky.

[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. 1662/1 a 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.  1661/1,  p.  č.  1662/18  a  p.  č.  1662/19  je  navržena  jako  BM2.19,  tj.
s maximální zastavitelností plochy do 30 % pozemku, a to domy o dvou nadzemních podlažích s jedním
podkrovím,  za současné  minimální  záboru  plochy  zelení  od 50  %.  Jako  minimální  velikost  stavebního
pozemku je navrženo 800 m2 pro izolované stavby a 300 m2 pro skupinové stavby.

Aktivní legitimace k podání námitky

[7] Jako vlastníci nemovitých věcí bezprostředně navazujících na řešené území představuji podle ustanovení
§ 52 odst.  2  zákona č. 183/2006 Sb.,  stavebního rádu,  dotčeného vlastníka, čímž jsme po svém soudu
legitimováni k podání této námitky. Přičemž není rozhodné, zda jsme tím, který je bezprostředně zahrnut
do řešeného území. Náš závěr mimo jiné podporuje i rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 24. října
2007, č. j. 2 Ao 2/2007, podle kterého je nutno vykládat pojem dotčenosti 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 zcela zřejmě naplněny.
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Argumentace co do nesprávnosti řešení území

[8] Ponejprv považujeme na podstatné se vyjádřit co do vlivu změny na dosavadní infrastrukturu s odkazem
na její využití  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 a je neprůjezdná — slepá. Neexistuje u ní ani žádná reálná šance pro
její zkapacitnění.

[9] Při uvážení maximálního možného počtu staveb rodinných domů na zkoumaném území (cca 64 řadových
domů – počítáno z čistě matematického hlediska na základě minimálních požadavků stavební pozemek 300
m2 při celkové ploše území) a při uvážení statistické hodnoty počtu obyvatel najeden vůz (v Libereckém kraji
v roce 2006 2,54 obyvatel  na jeden vůz, za současného počtu čtyři  členové na jednu domácnost/rodinný
dům), poté se průjezd ulicí  Tichou zvýší nejméně o 100 automobilů denně. Minimálně tedy 200 průjezdů
zajeden den.

[10] Nelze pak ponechat bez povšimnutí, že v místě, kde by se provoz koncentroval a docházelo k vyhýbám
vozů, 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.  Školka  chodí  s dětmi  téměř  denně  Tichou ulicí  do nedalekého  lesa
na procházky a zejména podél našeho plotu u kraje našich pozemků parc.č. 1715/7, 1714/3 a 1714/4 je
situace nepřehledná a nebezpečná. Ulice je velmi úzká, v některých místech nemá ani minimální šířku 4
metry. Mateřská škola má kapacitu 100 dětí; naprostá většina rodičů přiváží a odváží děti osobním vozidlem,
takže  v ranních  a  odpoledních  hodinách je  doprava  v Tiché  ulici  kritická.  V nedávné době  se zde stala
smrtelná dopravní nehoda a náš plot na hranici našeho pozemku a chodník před ním jsou projíždějícími a
parkujícími vozidly neustále poškozovány. Kritická situace je umocněna ještě v zimním období v době sněhu,
který není kam odklízet a ulice se stává prakticky jednosměrná. Kromě toho jsou ulice a parkoviště vytíženy
i ve dnech  pracovního  klidu,  kdy  je  lokalita  vyhledávána  občany  z přilehlého  okolí  (sídliště  Šumava  a
Jablonecké Paseky) pro rekreaci a také pro přesun sportující mládeže na nedaleký lyžařský a biatlonový
areál,

[11]  Dále  považujeme  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.

[12] Je zcela patrné, že zde neexistuje veřejný zájem na napadené změně. 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 sloužící v souhrnu k rekreaci občanů města. Také i tohoto důvodu by měl převážit veřejný zájem
na zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky řešeného území.

Závěr

[13] 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.

[14]  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,  a když změna zcela zásadním způsobem naruší
dosavadní krajinný ráz, který se město zavázalo v zásadách pro tvorbu územního plánu uchovat.

[15] Popsaný přístup zcela flagrantně ohrozí podmínky života budoucích generací na území a kolem území,
a to při současném vítězství jediného zájmu soukromého nad multiplikovaným zájmem veřejným v podobě
zachování ekologicky a kulturně cenného území a jeho krajinného rázu.

[16]  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  ponechá  jako
nezastavitelnou plochu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 260 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  návrh  na vypuštění  pozemků  p.č.  1713/1,  1662/1,  1662/19  (chybně  uveden  p.č.  1662/16),
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1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou ze zastavitelných ploch pro bydlení,
včetně návrhu podatele námitky, aby plocha vytyčená shora označenými pozemky byla ponechána v režimu
dosavadního územního plánu, tj . jako nezastavitelná.

Poznámka: v námitce je podateli uveden pozemek p.č. 1662/16 v k.ú. Mšeno nad Nisou, TTP, o výměře 2
384 m2.  Pořizovatel dohledal z výpisu katastru nemovitostí a z logické souvislosti, že se jedná o pozemek
p.č. 1662/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou, TTP, o totožné výměře 2 384 m2.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o mírně svažité území – kulturní
louku na okraji obytné zástavby městské části Mšeno nad Nisou. 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.

Proti tomuto řešení uplatnili  spoluvlastníci  rodinného domu Tichá 12 námitku s tím, že navrhuje vyřazení
pozemků 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
z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro rozpor přijatého řešení s ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona,  kdy  řešeni  ve svém důsledku  odporuje  veřejnému zájmu  na zachováni  udržitelného
rozvoje území, byly navrženy jako plochy městského bydlení, přičemž navrhují, aby plocha vytyčená shora
označenými pozemky byla ponechána návrhem územního plánu v režimu dosavadního územního plánu, tj .
jako nezastavitelná.

Podatelé námitky argumentují malou kapacitou ulice Tiché, sportovně rekreační funkcí dané lokality, obavou
z max.  využití  daných  zastavitelných  lokalit  BM1.43  a  BM2.19  v intencích  prostorových  regulativů  (64
řadových  RD,  100  osobních  automobilů,  200  x  průjezd),  obavou  ze změny  krajinného  rázu  lokality  a
z dominance veřejného zájmu jedince nad zájmem veřejným pro zachování přírodní funkce lokality.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci sumarizace požadavků do nového ÚP Jablonec nad
Nisou uplatnili vlastníci pozemků, které jsou částečně předmětem námitky 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
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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.

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 návrhům  podatelů  námitky  pořizovatel  nejprve  konstatuje,  že je  v nich  věcný  rozpor.  Na jednu  stranu
podatel  námitky  navrhuje  vypuštění  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 ze zastavitelných ploch pro bydlení a na druhou stranu chce, aby
plocha vytyčená shora označenými pozemky byla ponechána v režimu dosavadního územního plánu, tj. jako
nezastavitelná. Splnění obou návrhů není současně možné, protože části pozemků p.č. 1713/1, 1662/18,
1662/19 a celý pozemek p.č. 1661/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou jsou v platném ÚP města Jablonce nad Nisou
vymezeny  jako  zastavitelné  pro  funkci  bydlení.  Navíc  na pozemku  p.č.  1661/1  v k.ú.  Mšeno nad  Nisou
probíhá společné řízení ve věci novostavby rodinného domu, včetně přípojky vody a kanalizace, terénních
úprav, zpevněných ploch a oplocení. Výše popsanému návrhu odpovídá pouze vypuštění celého pozemku
p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ze zastavitelných ploch pro bydlení a pozemků p.č. 1713/3, 1662/20,
1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou ze zastavitelných ploch veřejných prostranství – komunikace.

Pořizovatel k jednotlivým argumentům podatelů námitky dodává:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatelé námitky oprávněně zmiňují 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

SAUL s.r.o 839



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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. Odvození urbanizační zátěže území, jak je doloženo v odůvodnění námitky, včetně negativních
dopadů i vnímání veřejného zájmu, lze v námitce vnímat jako účelově zavádějící. Zbytečně se 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.  V námitce  nejsou  akceptovány  limity  tras
technické infrastruktury předmětných zastavitelných ploch a zcela opomenuté zůstává zastoupení veřejných
prostranství, nezbytných ve vymezených plochách kategorie BM pro dostupnost umístěných staveb.

2) 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. ÚP 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.

3) Bezpečnost dětí navštěvujících mateřskou školu

K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel podotýká, že chápe obavy podatele
námitky,  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.  

4) Dopad na sportovně rekreační funkcí dané lokality pro veřejnost

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 námitky 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.

5) 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.

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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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 platném územním plánu města Jablonce nad
Nisou. Pořizovatel je přesvědčen, že navrhované řešení je kompromisem mezi požadavky podatele námitky
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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261) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. F.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Připomínka k návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou – městská část Kokonín. Regulační
plán RP 4 v katastrálním území Kokonín vymezuje 2 oblasti – pro jednopodlažní budovy oblast BP1.103
v její severní části a oblast BP2.115 v její jižní části pro dvoupodlažní objekty.

Avšak při pohledu z komunikace Rychnovská je patrné, že vyšší objekty tu nejsou zcela zastoupeny (viz.
fotopříloha).  Moje  připomínka  je  tedy  zvážit  pro  celou  RP 4  jednotnou oblast  pouze pro  jednopodlažní
budovy s obytným podkrovím, tj. rozšíření BP1.103 i do její spodní části.

Odůvodnění  námitky:  Vyšší  objekty  při  komunikaci  Rychnovská  by  zcela  vyčnívaly  nad  stávající  okolní
výstavbu, což by nemuselo působit zcela přirozeně.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 261 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ji uplatnil spoluvlastník pozemků dotčených návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Předmětem námitky je zvážit snížení podlažnosti v zastavitelné lokalitě BP2.115, tzn. překvalifikovat danou
zastavitelnou lokalitu do kategorie BP1.115. Tento požadavek je uplatněn na pozemky p.č. 30/2 a 30/4 v k.ú.
Kokonín.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistil, že se jedná o mírně svažitou kulturní louku,
tvořící proluku mezi zastavěným územím místní části Kokonín, přiléhající k ulici Rychnovské.

V platném  územním  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  jsou  předmětné  pozemky  zařazeny  zčásti
do zastavitelných ploch kategorie B2 – bydlení v rodinných domech městského typu s max. podlažností 2,5
N.P (severní část) a zčásti do ploch kategorie P – parkoviště (jihozápadní část) a zčásti do kategorie PL –
veřejná izolační zeleň (jihovýchodní část) .

V návrhu ÚP Jablonec nad Nisou jsou pozemky vymezeny jako zastavitelné plochy kategorie BP2 – plochy
bydlení příměstského – lokalita BP2.115. Podmínkou pro rozhodování o změně využití předmětné plochy je
pořízení a vydání regulačního plánu RP4 – Dolní Kokonín. Proti tomuto řešení uplatnil námitku podatel –
vlastník sousedního pozemku s tím, že požaduje zvážit snížení podlažnosti v zastavitelné lokalitě BP2.115,
tzn. překvalifikovat danou zastavitelnou lokalitu do kategorie BP1.115., a to s odůvodněním, že vyšší objekty
při komunikaci Rychnovská by zcela vyčnívaly nad stávající okolní výstavbu, což by nemuselo působit zcela
přirozeně.

Pořizovatel  spolu  s s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se námitce  nevyhovuje,
Snižování max. podlažnosti v lokalitě BP2.115 by nebylo logické, neboť v existující zástavbě navazujících
sousedních stabilizovaných zastavěných ploch/bloků kategorie BP2 jsou zastoupeny i objekty s podlažností
2 NP + obyt.  podkroví.  Naopak poloha dané zastavitelné lokality  u hlavní  obslužné komunikace –  ulice
Rychnovská  je  předurčena  k uplatnění  vyšší  hladiny  zástavby.  Pořizovatel  je  přesvědčen,  že ponechání
zastavitelné  lokality  v kategorii  BP2  nenaruší  formu,  měřítko  ani  proporce  místní  prostorové  kompozice
v relativně pravidelné struktuře okolní zástavby a nevytvoří nežádoucí novou dominantu ve stabilizovaném
území.

262) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. D.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Námitka proti využití plochy VZ k rekreačnímu a kulturnímu využití.

Odůvodnění námitky: Žádám o změnu využití této plochy veřejné zeleně (VZ) na plochu určenou pro bydlení
(výstavba rodinných domků venkovského typu, rekreační bydlení (BV).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 262 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného  návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou a bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost umístění zastavitelné plochy pro bydlení, či rekreaci.
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Požadavek na vymezení plochy pro bydlení, či rekreaci je uplatněn na pozemek p.č. 1557/1 v k.ú. Jablonec
nad  Nisou,  který  navazuje  na zastavěné  území  obce  a  nemá  vlastní  přístup  z obslužné  komunikace.
Pozemek je v západní části ovlivněn významným vodním tokem – Novoveský potok. Uvažovaná zástavba
se navrhuje  v druhotné urbanizační  ose.  Příjezd  k pozemku je  po bezejmenné odbočce z ulice  V Nivách
s výrazným převýšením a přes sousední pozemek.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP Jablonec  nad Nisou a  zjistil,  že pozemek  je  zařazen mezi  nezastavitelné
plochy kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň. Proti tomuto řešení podal opakovaně námitku vlastník
pozemku s tím, že by na pozemku chtěl realizovat výstavbu rodinných domků venkovského typu, rekreační
bydlení (BV).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci
bydlení za účelem výstavby rodinných domků v dané lokalitě s ohledem na limity daného území a konstatuje,
že pozemek  p.č.  1557/1  v k.u  Jablonec  nad  Nisou  se nachází  z větší  části  v záplavovém  území  Q100
Novoveský potok a vymezování zastavitelných ploch v těchto územích je v rozporu s Politikou územního
rozvoje  ČR  (vymezovat  zastavitelné  plochy  v záplavových  územích  a  umisťovat  do nich  veřejnou
infrastrukturu je možné jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech). Výstavba rodinných
domků není odůvodněným případem.

S ohledem na tuto skutečnost se pořizovatel rozhodl nevyhovět námitce a ponechat pozemek nezastavitelný
v kategorii VZ – veřejné prostranství – zeleň, a to i přesto, že námitka je podána opakovaně.

Pořizovatel navíc dodává, že předmětná námitka je uplatněna vůči neměněné části územního plánu, neboť
návrh ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku podatele nic nezměnil a vlastník není krácen
na svých právech.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil obě námitky a konstatuje, že se jim nevyhovuje, neboť
by mohlo dojít k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

263) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. K.

J. K.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastníci  rodinného domu č.p.  3971,  nacházejícího se na parcele st.p.č.  5319 a
pozemku  531/19  v k.ú.  Jablonec  nad Nisou,  obec  Jablonec  nad Nisou  nesouhlasím se stavbou  silniční
komunikace západní tangenta (DS.2) s kapacitou 15 000 vozidel denně ve vzdálenosti  cca . metrů
od rodinného domu č.p.  3971  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 .m od 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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

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 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 námitky:
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.
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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.

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
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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.

Doplněk 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.

 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.

844 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 263 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 263 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  se stavbou Západní  tangenty  (DS2)  a s umístěním sběrného a separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníků  rodinného  domu  č.p.  3971  nacházejícího
se na pozemku st.p.č. 5319 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemků p.č. 531/13 a 531/19 v k.ú. Jablonec nad
Nisou  s návrhem  trasy  Západní  tangenty  (DS2)  a  umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatelů námitky a zjistil, že se jedná rodinný dům č.p.
3971,  Panenská  29  se zahradou  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  159 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a 280 m od vymezeného 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.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 – 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 159 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňují:
1) Snížením kvality a kultury bydlení
2) Rizikem sesuvu svahu
3) Znehodnocením pozemku a stavby
K argumentům z širšího pohledu:
4) Poškozením životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí,  kterým

se zhorší kvalita života
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) 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.

Podatelé  námitky  navíc  přikládají  poznámky  k projektu  komunikace Západní  tangenta  od Doc.  Antonína
Bučka CSc. z hlediska širších krajinně – ekologických souvislostí.

K nesouhlasu podatelů námitky 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
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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.

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.
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K poklesu dopravní zátěže, který zmiňuje podatel ve své námitce 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 námitky, 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,
▪ (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
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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
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
silic 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. Konceptu 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.

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).
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 280 m. Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání
návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou,  ve které  požadavek na vypuštění  sběrného a  separačního dvora,  které
odůvodňuje snížením kvality bydlení a poškozením životního prostředí.

K námitce  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 námitce  o 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.  Vlivy  koncepce na udržitelný  rozvoj  území hodnotí  samostatná
dokumentace – vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitlný 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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264) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé J.a I. V.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastníci  rodinného domu č.p.  2802,  nacházejícího se na parcele st.p.č.  2712 a
pozemku  565/12  v k.ú.  Jablonec  nad Nisou,  obec  Jablonec  nad Nisou  nesouhlasím se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1. Nevratné znehodnocení přírody
2. Zhoršení prostředí /životního/
3. Ohrožení stability svahu
4. Zbytečné mrhání penězi
5. Neshoda odborníků o nutnosti této výstavby.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 264 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 264 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas se stavbou Západní  tangenty  (DS2)  a s umístěním sběrného a separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníků  rodinného  domu  č.p.  2802  nacházejícího
se na pozemku st.p.č. 2712 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemku p.č. 565/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou
s návrhem trasy Západní  tangenty (DS2) a umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatelů námitky a zjistil, že se jedná rodinný dům č.p.
2802,  Družstevní  2  se zahradou  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  144 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a 300 m od vymezeného 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.

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 – 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 144 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1. Nevratné znehodnocení přírody
2. Zhoršení prostředí /životního/
3. Ohrožení stability svahu
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4. Zbytečné mrhání penězi
5. Neshoda odborníků o nutnosti této výstavby.

K nesouhlasu podatelů námitky 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  nevratného  znehodnocení  přírody  pořizovatel  konstatuje,  že toto  posouzení  je
v kompetenci  příslušných dotčených orgánů státní  správy.  V rámci  procesu pořizování  ÚP Jablonec nad
Nisou byla stanoviska těchto orgánů souhlasná. 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  zhoršení  životního  prostředí  pořizovatel  konstatuje,  že  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. 3) K argumentu ohrožení  stability  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 zbytečného mrhání penězi 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.

Ad. 5) K argumentu  neshody  odborníků  o nutnosti  této  výstavby  pořizovatel  dodává,  že v  mnoha
případech  jde  o neodborné  znevažování  nadřazené  dopravní  koncepce,  zohledňující  celorepublikové
souvislosti.  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.

Dále pořizovatel podotýká, 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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky  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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 300 m. Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného a  separačního dvora,  které
odůvodňuje nevratným znehodnocením přírody a zhoršením životního prostředí.

K námitce  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.
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Pořizovatel k námitce o zhoršení 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

265) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Z. R., J. R.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastníci  rodinného domu č.p.  3064,  nacházejícího se na parcele  st.p.č.  2940 a
pozemku  574/2  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Dům č.p. 3064/3 Družstevní ulice se nachází na svahu, hledící do údolí, kde by měla být provedena stavba
silnice. Pro úplné znehodnocení naší klidné lokality a samozřejmě mnoho hluku odmítám tuto stavbu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 265 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 265 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemků a staby dotčených
návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  se stavbou Západní  tangenty  (DS2)  a s umístěním sběrného a separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníků  rodinného  domu  č.p.  3064  nacházejícího
se na pozemku st.p.č.  2940 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemku p.č.  574/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou
s návrhem trasy Západní tangenty (DS2) a umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatelů námitky a zjistil, že se jedná rodinný dům č.p.
3064,  Družstevní  3  se zahradou  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  112 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a 280 m od vymezeného 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.
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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  návrh 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 112 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1. Znehodnocení klidové lokality
2. Zvýšení hluku

K nesouhlasu podatelů námitky 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  znehodnocení  přírody  a  klidové  zóny  pořizovatel  konstatuje,  že toto  posouzení  je
v kompetenci  příslušných dotčených orgánů státní  správy.  V rámci  procesu pořizování  ÚP Jablonec  nad
Nisou byla stanoviska těchto orgánů souhlasná. 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  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  zvýšení  hladiny  hluku  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele
námitky, že umístění silnice cca 112 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 byl 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.

Dále pořizovatel podotýká, 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
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky  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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí  cca 280 m. Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání
návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou,  ve které  požadavek na vypuštění  sběrného a  separačního dvora,  které
odůvodňuje nevratným znehodnocením přírody a zhoršením životního prostředí.

K námitce  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
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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 námitce o zvýšení hluku 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

266) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: OS Proseč nad Nisou

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:
A) Návrh územního plánu nezohledňuje poznatky, které se týkají ochrany životného prostředí.
B) V rámci přípravy územního plánu nebyl proveden průzkum území, které by mohlo být do budoucna

významnou zásobárnou pitné vody, což je zarážející v době, kdy lze celosvětově pozorovat trend
úbytku pitné vody a hledání dalších zdrojů.

Odůvodnění námitky:
A) Území,  na kterém  se nacházejí  silně  ohrožené  druhy  dle  zákonů  ČR,  je  i nadále  zařazeno

do zastavitelného území.
B) Zde se jedná o oblast prosečského vrchu, který je zdroje mnoha drobných vodotečí a na jehož úpatí

směrem  do ulice  Nad  Školkou  se nachází  zrušené,  ale  stále  vydatné  vodní  pásmo  se starými
studnami.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 266 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 266 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil předseda Občanského sdružení Proseč,
Jablonec nad Nisou,o.s., které bylo dle stanov sdružení založeno za účelem kontroly zabezpečení trvalého
souladu všech  přírodních,  civilizačních  a  kulturních  hodnot  v území  Horní  Proseč  –  Proseč  nad Nisou,
zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek. Pořizovatel se domnívá,
že předmět podání s danou problematikou souvisí, rozhodl se pořizovatel řešit podání v režimu námitky.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na:
A) zohlednění poznatků, které se týkají ochrany životného prostředí,
B) provedení průzkumu území, které by mohlo být do budoucna významnou zásobárnou pitné vody,

což je zarážející v době, kdy lze celosvětově pozorovat trend úbytku pitné vody a hledání dalších
zdrojů.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v oblasti  Proseče  nad  Nisou  a
konstatuje,  že se jedná  o nejrozsáhlejší  území  určené  pro  rozvoj  bydlení,  a  to  ve vazbě  na stávající
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venkovskou zástavbu (dnes v relativně segregované poloze). Po svém naplnění prostorově propojí sousední
města  Jablonec  nad  Nisou  a  Liberec  spojitým  urbanizovaným  pásmem.  Vymezení  dlouhodobě
připravovaného záměru, stanoveného v ÚP Jablonec nad Nisou 1998, je obsahově a rozsahem upraveno
v souvislosti  s aktuálními  požadavky.  Realizace  záměru  zvýší  počet  uživatelů  území  a  vyvolá  potřebu
zajištění základních služeb veřejné vybavenosti, pro které se vymezují plochy smíšené obytné – centrální
v rámci  tzv.  Horního  centra  Proseč,  zajištěné  zejména  přestavbovou  plochou  na místě  původního
zemědělského  areálu.  Pro  zvýšení  variability  ve využívání  rozvojových  ploch  v rozdílných  výškových
úrovních a pokrytí nároků na dostupnost služeb základního občanského vybavení jsou sledovány prostorové
vazby Horního centra na stávající plochy tzv. Dolního centra Proseč nad Nisou. Rozvojové plochy bydlení
v lokalitě  Proseč nad Nisou – Domovina jsou již  z velké části  naplněné realizovanou zástavbou objektů
hromadného (kolektivního) bydlení.  Proti  tomuto řešení uplatnil  podatel svoji  námitku s tím, že návrh ÚP
nezohledňuje poznatky, které se týkají ochrany životného prostředí a že v rámci přípravy územního plánu
nebyl proveden průzkum území, které by mohlo být do budoucna významnou zásobárnou pitné vody, což je
zarážející  v době, kdy lze celosvětově pozorovat trend úbytku pitné vody a hledání dalších zdrojů. Svoji
námitku podatel argumentuje tím, že:
A) Území,  na kterém  se nacházejí  silně  ohrožené  druhy  dle  zákonů  ČR,  je  i nadále  zařazeno

do zastavitelného území.
B) Zde se jedná o oblast prosečského vrchu, který je zdroje mnoha drobných vodotečí a na jehož úpatí

směrem  do ulice  Nad  Školkou  se nachází  zrušené,  ale  stále  vydatné  vodní  pásmo  se starými
studnami.

Kdané problematice pořizovatel konstatuje:

A)

V rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou došlo k vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v k.ú. Proseč
nad  Nisou,  a  to  na základě  provedených  průzkumů  a  rozborů  pro  zpracování  ÚP  a  dále  na základě
sumarizace  požadavků  veřejnosti  a  záměrů  města  Jablonec  nad  Nisou.  V rámci  veřejného  projednání
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území uplatnily příslušné dotčené
orgány požadavky na vypuštění, či alespoň redukci zastavitelných ploch v daném území s ohledem na jeho
přírodní hodnoty. Jednalo se zejména o lokality SP1.41, SP1.42, SP1.43, SP1.44, SP2.57, SP2.60, SP2.61,
SP2.65,  SP2.68,  SP2.71  a  SP2.84.  Vypuštěním  nejrozsáhlejších  zastavitelných  ploch  v jižní  patě
Prosečského  hřebene  došlo  k redukci  ploch  pro  bydlení  kategorie  BP  (dříve  SP)  –  plochy  bydlení
příměstského z 93 ha (v konceptu ÚP) na 59 ha, tj. o 36 %. Předmětné plochy byly transformovány do ploch
nezastavitelných kategorie SK – plochy smíšené krajinné,  a to ve prospěch biotopu zvláště chráněného
druhu  živočicha  –  chřástala  polního.  Rozsah  zastavitelných  ploch  byl  s příslušnými  dotčenými  orgány
dohodnut a vdaném duchu byly pořizovatelem formulovány jak pokyny ke zpracování návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou (schváleny v ZM dne 26.  1.  2012),  tak instrukce pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
po společném jednání. Dokumentace ÚP Jablonec nad Nisou byla v rozsahu pokynů a instrukcí upravena.

K dané problematice pořizovatel  dále podotýká, že v rámci Koordinovaného stanoviska odborných složek
dotčeného orgánu Krajského úřadu LK k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (č.j. OÚPSŘ/155/2010/OÚP ze dne
13.  října 2015) uplatnil  Odbor životního prostředí a zemědělství,  jako příslušný orgán ochrany přírody a
krajiny  požadavek  na nutnost  informovat  případné  investory  o skutečnosti,  že na povolení  výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a
krajiny,  ve znění  pozdějších předpisů není  právní  nárok ani  v situaci,  kdy plochy jsou platným územním
plánem  určeny  k zástavbě.  V tomto  duchu  byl  na dohodovacím  jednání  stanovisek  dotčených  orgánů
k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou dne 17. 12. 2015 učiněn závěr, že bude zpracován grafický podklad, který
bude zaslán příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny k odsouhlasení a z něj bude zpracován textový
výstup  –  podmíněnost  výstavby  zpracováním  biologického  hodnocení  zastavitelné  lokality  do tabulky
funkčních ploch (kapitola C.2.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY).  Z grafického podkladu vyplynula skutečnost,
že pod podmínkou biologického hodnocení se nachází téměř 90% zastavitelných lokalit navržených v návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou. Případné uplatnění tohoto principu popírá cíle a úkoly územního plánování i smysl
vyhodnocení  SEA.  Koncepce  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  respektuje  výstupy  odborně  zpracovaného
vyhodnocení  SEA,  časově  vázaného  na datum  zpracování  koncepce  ÚP.  Pořizovatel  v této  souvislosti
dodává,  že Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  –  Ekobau,
07/2011 (vyhodnocení SEA) komplexně zbilancovalo mimo jiné výskyt zvláště chráněného druhu živočicha –
chřástala polního na plochách s nově navrhovaným funkčním vymezením. Součástí vyhodnocení SEA byl
návrh opatření pro fázi územního plánu jako věcný podklad pro návrh stanoviska příslušných dotčených
orgánů. V rámci dohodovacích jednání stanovisek dotčených orgánů bylo cca 90% požadavků na vypuštění
zastavitelných ploch v případě výskytu chřástala polního ze strany pořizovatele akceptováno a promítnuto
do Návrhu  pokynů  pro  zpracování  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.  Pro  biotop  chřástala  polního  byla
v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vymezena plocha jižní  paty  Prosečského hřebene –  nad zastavěným
územím Proseče nad Nisou.

Podmínka  zpracování  biologického  hodnocení  na drtivé  většině  zastavitelných  ploch  byla  ze strany
pořizovatele  hodnocena  jako  nepřiměřená.  Územní  plán  poskytuje  pro  navazující  rozhodování  základní
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podklad,  který  v rámci  svého  měřítka  a  podrobnosti  zpracování  stanoví  určitou  míru  právní  jistoty  pro
budoucí  investory.  Vymezení  zastavitelných  ploch  je  výsledkem  několikastupňového  procesu,  kdy  byly
vyvažovány zájmy ochrany přírody a zájmy obce, občanů města a majitelů nemovitostí. Tímto postupem bylo
nalezeno optimální  řešení rozvojových požadavků obce v mantinelech daných právními předpisy. Plošné
podmínění rozvoje na většině rozvojových lokalit by tak zpochybnilo účel územního plánu a jeho regulativní
funkci.

Ve výrokové části ÚP Jablonec nad Nisou byl doplněn text:

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

V odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou byl doplněn text:
▪ součástí konceptu řešení bylo Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný –

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

prostředí a rozvoj území zpracovatel – autorizovaná o změně některých souvisejících zákonů,
▪ součástí vyhodnocení byl návrh opatření, který byl z větší části akceptován,
▪ zákonnými  podmínkami  ochrany  zvláště  chráněných  druhů  se rozumí  proces  povolení  výjimky

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

▪ text dohody.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a vyhovuje jí částečně a to tak, že v návrhu ÚP
Jablonec  nad  Nisou  jsou  zastavitelné  plochy  dle  požadavků,  vyplývajících  ze stanovisek  příslušných
dotčených orgánů vypuštěny, či redukovány a výrok i odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou jsou opatřeny
informací pro investory o skutečnosti,  že na povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů dle § 56 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů není právní
nárok ani v situaci, kdy plochy jsou platným územním plánem určeny k zástavbě.

B)

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou v oblasti koncepce zásobování vodou
a konstatuje,  že v oblasti  Proseče nad Nisou je  plánován významný rozvoj  a tím i nárůst  potřeby  vody,
na který  není  distribuční  síť  dostatečně  kapacitní.  Rozvojové  plochy  jsou  navrženy  i v místech  výše
situovaných, než je možné zásobit gravitačně ze stávajícího VDJ Proseč. V těchto individuálních případech
je doporučeno rozvojové plochy zásobovat z lokálních studen nebo AT stanic z gravitace zásobního pásma.

Pro  zajištění  dostatečné  kapacity  sítě  je  zejména  potřeba  odlehčit  stávající  řad  PE  160  zokruhováním
distribuční  sítě  a  tím  zvýšit  jeho  kapacitu.  Do výše  položených  rozvojových  ploch  bude  potřeba  vodu
dočerpávat lokálními ATS. Na základě konzultace dané situace s provozovatelem byly vybrané plochy ÚP
Jablonec nad Nisou vzhledem ke členitosti terénu a

současnému stavu distribuční sítě přepojeny k Liberci do zásobovacího pásma VDJ Vratislavice 2. Plochy
před ČS jsou zásobovány z Jablonce nad Nisou a za ČS z Liberce.

Podatel  námitky  uvádí  výhodnost  využití  zrušených  vodních  zdrojů  severně  ulice  Nad  Školkou  jako
hypotetické zásobárny pitné vody pro nespecifikovaný rozsah stávající zástavby v dobách sucha. Pořizovatel
k využití  zmiňovaných vodních  zdrojů  podotýká,  že si  vyžádal  od zástupce  OS Proseč  grafický  podklad
s vymezením  lokality  v terénu,  který  konfrontoval  se zpracovanými  ÚAP  ORP  Jablonec  nad  Nisou  a
s databází  SČVaK  Vratislavice  a.s.  Z dostupných  informací  pracovníků  spol.  Severočeské  vodovody  a
kanalizace, a.s.  Teplice – Oddělení technicko provozní činnosti  zjistil,  že v ulici  Nad Školkou je trasován
veřejný  vodovodní  řad a zmiňované zrušené vodní zdroje nejsou evidovány ani  v archivních databázích
provozovatele distribuční sítě. S jejich využitím nebylo možné v rámci koncepčních rozvojových dokumentů
uvažovat.

K požadavku provedení průzkumu na území Proseče nad Nisou z pohledu významné zásobárny pitné vody
před  započetím  prací  nad  územním  plánem  pořizovatel  konstatuje,  že tento  požadavek  nevyplývá
ze zpracovaných  ÚAP  ORP  Jablonec  nad  Nisou,  ani  z požadavků  provozovatele,  či  správce  veřejné
technické infrastruktury (SČVaK,a.s., SVS a.s.). Požadavek nevyplynul v rámci veřejného projednání návrhu
zadání ÚP Jablonec nad Nisou ani ze strany příslušným dotčených orgánů a veřejnosti.

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  požadavek
podatele námitky a konstatuje, že se mu nevyhovuje.
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267) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. K.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2826, nacházejícího se na parcele st.p.č. 2716 a pozemku
571/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15000 vozidel denně ve vzdálenosti cca. ...... metrů od rodinného
domu č.p. ..... 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.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
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,
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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.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.
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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.

Doplněk 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.

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 267 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 267 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníka  rodinného  domu  č.p.  2826,  nacházejícího
se na pozemku st.p.č.  2716 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemku p.č.  571/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou
s návrhem trasy Západní  tangenty  a s umístěním sběrného a  separačního dvora  v lokalitě  Zelené údolí
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl a dolní nádraží.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p.  2826,  Panenská  31,  umístěný  v západním  svahu  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  128 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  250 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

SAUL s.r.o 861



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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 128 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Riziko sesuvu svahu
3) Znehodnocení pozemku a stavby

Podatel námitky navíc odůvodňuje svůj požadavek na vypuštění trasy západní tangenty z „širšího pohledu“ a
přikládá poznámky k projektu komunikace Západní tangenta od Doc. Antonína Bučka CSc. z hlediska širších
krajinně ekologických souvislostí.
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 námitky 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 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.
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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 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. 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
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 námitce 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 námitky, 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).
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▪ 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
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
silic 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. Konceptu 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
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nevyloučila.  Případné  negativní  dopady  vlivem konkrétních  podmínek  stavby  Západní  tangenty  a  jejího
provozu potvrdí nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy – proces EIA.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením
hluku a zápachu.

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
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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 argumentu zvýšení zápachu a hluku z překladiště 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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

268) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU 
Podatel námitky: Z. T.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 1662/6, 1662/7, 1662/11, 1662/12, 1662/13 a 1714/6 v k.ú. Mšeno
nad Nisou uplatňuji námitku vůči vymezení pozemků p.č. 1661/1 – trvalý travní porost o výměře 3 426 m2; p.
č. 1662/1 – trvalý travní porost o výměře 4 385 m2; p. č. 1662/18 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2; p.
č. 1662/16 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2; p. č. 1662/21 trvalý travní porost o výměře 246 m2; p, č.
1662/20 trvalý travní porost o výměře 513 m2; p. č. 1713/1 – trvalý travní porost o výměře 6 394 m2; p. č.
1713/3 – trvalý travní porost o výměře 470 m2; v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci Jablonci nad
Nisou, označené v návrhu územního plánu jako BM1.43 a BM2.19, plochy bydlení – městské.

Jako dotčený vlastník nemovité věci, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
řádu,  tímto  podanou námitkou navrhuji,  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, a to pozemcích
p. č. 1661/1 – trvalý travní porost o výměře 3 426 m2; p. č. 1662/1 – trvalý travní porost o výměře 4 385 m2;
p. č. 1662/18 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2; p, č. 16 62/16 – trvalý travní porost o výměře 2 384
m2; p. č. 1662/21 – trvalý travní porost o výměře 246 m2; p. č. 1662/20 – trvalý travní porost o výměře 513
m2; p. č. 1713/1 – trvalý travní porost o výměře 6 394 m2; p. č. 1713/3 – trvalý travní porost o výměře 470 m2;
pro rozpor přijatého řešení v ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního řádu,  když  řešeni
ve svém důsledku odporuje veřejnému zájmu na zachováni udržitelného rozvoje území, přičemž navrhuji,
aby  plocha  vytyčená  shora  označenými  pozemky  byla  ponechána  návrhem  územního  plánu  v režimu
dosavadního územního plánu, tj . jako nezastavitelná.

Odůvodnění námitky:

Shrnutí skutečností rozhodných pro podání námitky

[1] V našem společném jmění manželů máme mimo jiné nemovité věci, pozemky p. č. 1662/2, p. č. 1662/3,
p. č. 1662/5, p. č. 1662/9, p. č. 1662/10, p. č. 1668/3, to vše v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci

866 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Jablonci  nad  Nisou,  zapsané  na listu  vlastnictví  č.  5625  u Katastrálního  úřadu  pro  Liberecký  kraj,
katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou.

[2]  Naše  pozemky  bezprostředně  sousedí  s pozemky  označenými  v návětí  této  námitky,  ke kterým
se navrhuje změna návrhem územního plánu. Pozemky jsou ve svažitém terénu,  přičemž pozemky p. č.
1713/1 a 1662/1 svým sklonem navazují na naše pozemky, ze kterých dále sklon pokračuje na pozemky p.
č. 1662/19, p. č. 1662/18 a p. č. 1661/1.

[3] 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.

[4]  Celkově krajina  tvořená pozemky,  kterými  je  vymezena změna,  našimi  pozemky  a  pozemky  našich
dalších  sousedů,  tvoří  přirozené  pokračování  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.

[5] 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 je jednalo vždy o zemědělské pozemky.

[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. 1662/1 a 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.  1661/1,  p.  č.  1662/18  a  p.  č.  1662/19  je  navržena  jako  BM2.19,  tj.
s maximální zastavitelností  plochy do 30 % pozemku, a to domy o dvou nadzemních podlažích s jedním
podkrovím,  za současné  minimální  záboru  plochy  zelení  od 50  %.  Jako  minimální  velikost  stavebního
pozemku je navrženo 800 m2 pro izolované stavby a 300 m2 pro skupinové stavby.

Aktivní legitimace k podáni námitky

[7] Jako vlastník nemovitých věcí bezprostředně navazujících na řešené území představuji podle ustanovení
§ 52 odst.  2  zákona č.  183/2006 Sb.,  stavebního řádu, dotčeného vlastníka,  čímž jsem po mém soudu
legitimován k podání této námitky. Přičemž není rozhodné, zda jsem tím, který je bezprostředně zahrnut
do řešeného území. Můj závěr mimo jiné podporuje i rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 24. října
2007, č. j. 2 Ao 2/2007, podle kterého je nutno vykládat pojem dotčenosti 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 zcela zřejmě naplněny.

Argumentace co do nesprávnosti řešeni území

[8]  Ponejprv  považuji  na podstatné  se vyjádřit  co  do vlivu  změny na dosavadní  infrastrukturu  s odkazem
na její využití 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.

[9]  Pří uvážení maximálního možného počtu staveb rodinných domů na zkoumaném území (cca 64 řadových
domů – počítáno z čistě matematického hlediska na základě minimálních požadavků – stavební pozemek 300
m2 při celkové ploše území) a při uvážení statistické hodnoty počtu obyvatel na jeden vůz (v Libereckém kraji
v roce 2006 2,54 obyvatel na jeden vůz, za současného počtu čtyři členové na jednu domácnost/rodinný dům),
poté se průjezd ulicí Tichou zvýší nejméně o 100 automobilů denně. Minimálně tedy 200 průjezdů za jeden den.

[10] Nelze pak ponechat bez povšimnuti, že v místě, kde by se provoz koncentroval a docházelo k vyhýbání
vozů, 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.

[11]  Dále  považuji  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.

[12] Je zcela patrné, že zde neexistuje veřejný zájem na napadené změně. 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  sloužící  v souhrnu  k rekreaci  občanů  města.  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 mém soudu převážit
v rámci  konkurence  zájmů  soukromého  a  veřejného  na zachování  přírodní,  kulturní  a  historické
charakteristiky řešeného území.
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[13] V posledku považujeme za podstatné se vyjádřit, co do případných vlivů umístění staveb povolených
navrhovaným územním plánem. Máme za to, že by stavby nás, jako vlastníky sousedních pozemků, omezily
na našich  právech.  Z právních  předpisů  (nejméně z ustanovení  občanského zákoníku)  je  patrné,  že zde
existuje  zájem  zákonodárcův  na ochraně  vlastnictví  k nemovitým  věcem,  zejména  pak  proti  imisím
z vedlejšího pozemku. Takovou imisí může být mimo jiné stín, odpadní voda, sníh, anebo hluk. V případě,
kdy  hro2Í  takové  omezení  vlastnického  práva  disponuje  sice  vlastník  souborem  právních  nástrojů,  jak
zamezit  jejich  konkrétním  vlivům,  ale  podle  mého  soudu  je  potřeba  počít  již  smysluplným  a  zejména
koncepčně propracovaným územním plánem.

[14] Po mém soudu zastavením 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, po našich pozemcích (sic!) a
pokračovat na pozemky v území BM2.19 a dále. 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  zvyšující  se hrozbě  sucha  způsobeného  nedostatečným
hospodařením vodou,

[15] Další obavou pak je imise sněhu, kde se v části území jedná o návětrnou stranu, která s sebou nese
jistá specifika, jež budou narušena umístěním staveb a spadaný a nafoukaný sníh bude následně nad míru
přiměřenou poměrům deformovat  využití  dosavadního bydlení  a pozemních komunikací.  V posledku pak
nehledě ke skutečnosti, že stavby budou způsobilé zastínit stávající stavby a uloupnou 2načnou část území,
která byla každodenně využívána dětmi a jejich učitelkami z mateřské školy.

Závěr

[16] 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.

[17]  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.

[18] Popsaný přístup zcela flagrantně ohrozí podmínky života budoucích generací na území a kolem území,
a to při současném vítězství jediného zájmu soukromého nad multiplikovaným zájmem veřejným v podobě
zachování ekologicky a kulturně cenného území a jeho krajinného rázu.

[19] 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,  zkoumané  území  ponechá  jako
nezastavitelnou plochu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 268 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  je  námitkou dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků a staveb dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  návrh  na vypuštění  pozemků  p.č.  1713/1,  1662/1,  1662/19  (chybně  uveden  p.č.  1662/16),
1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou ze zastavitelných ploch pro bydlení,
včetně návrhu podatele námitky, aby plocha vytyčená shora označenými pozemky byla ponechána v režimu
dosavadního územního plánu, tj . jako nezastavitelná.

Poznámka: v námitce je podateli uveden pozemek p.č. 1662/16 v k.ú. Mšeno nad Nisou, TTP, o výměře 2
384 m2.  Pořizovatel dohledal z výpisu katastru nemovitostí a z logické souvislosti, že se jedná o pozemek
p.č. 1662/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou, TTP, o totožné výměře 2 384 m2.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o mírně svažité území – kulturní
louku na okraji obytné zástavby městské části Mšeno nad Nisou. 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. V jižní části namítané lokality je realizován rodinný dům.
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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 uplatnil vlastník rodinného domu Tichá 23 námitku s tím, že navrhuje vyřazení pozemků
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 z návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou pro rozpor přijatého řešení s ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, kdy řešeni ve svém důsledku odporuje veřejnému zájmu na zachováni udržitelného rozvoje území,
byly navrženy jako plochy městského bydlení,  přičemž navrhují,  aby plocha vytyčená shora označenými
pozemky  byla  ponechána  návrhem  územního  plánu  v režimu  dosavadního  územního  plánu,  tj  .  jako
nezastavitelná.

Podatel námitky argumentuje malou kapacitou ulice Tiché, sportovně rekreační funkcí dané lokality, obavou
z max.  využití  daných  zastavitelných  lokalit  BM1.43  a  BM2.19  v intencích  prostorových  regulativů  (64
řadových  RD,  100  osobních  automobilů,  200  x  průjezd),  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 námitky z vedlejšího pozemku (takovou imisí může být mimo jiné stín,
odpadní voda, sníh, anebo hluk) a obavou ze zhoršení retence namítaných pozemků.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci sumarizace požadavků do nového ÚP Jablonec nad
Nisou uplatnili vlastníci pozemků, které jsou částečně předmětem námitky 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
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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.

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 návrhům podatele  námitky  pořizovatel  nejprve  konstatuje,  že je  v nich  věcný  rozpor.  Na jednu  stranu
podatel  námitky  navrhuje  vypuštění  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 ze zastavitelných ploch pro bydlení a na druhou stranu chce, aby
plocha vytyčená shora označenými pozemky byla ponechána v režimu dosavadního územního plánu, tj. jako
nezastavitelná. Splnění obou návrhů není současně možné, protože části pozemků p.č. 1713/1, 1662/18,
1662/19 a celý pozemek p.č. 1661/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou jsou v platném ÚP města Jablonce nad Nisou
vymezeny  jako  zastavitelné  pro  funkci  bydlení.  Navíc  na pozemku p.č.  1661/1  v k.ú.  Mšeno nad Nisou
probíhá výstavba rodinného domu, včetně přípojky vody a kanalizace, terénních úprav, zpevněných ploch a
oplocení. Výše popsanému návrhu odpovídá pouze vypuštění celého pozemku p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno nad
Nisou ze zastavitelných ploch pro bydlení a pozemků p.č. 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou
ze zastavitelných ploch veřejných prostranství – komunikace.

Pořizovatel k jednotlivým argumentům podatele námitky dodává:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatelé námitky oprávněně zmiňují 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. Odvození urbanizační zátěže území, jak je doloženo v odůvodnění námitky, včetně negativních
dopadů i vnímání veřejného zájmu, lze v námitce vnímat jako účelově zavádějící. Zbytečně se 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.  V námitce  nejsou  akceptovány  limity  tras
technické infrastruktury předmětných zastavitelných ploch a zcela opomenuté zůstává zastoupení veřejných
prostranství, nezbytných ve vymezených plochách kategorie BM pro dostupnost umístěných staveb.
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2) 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. ÚP 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.

3) 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 dokonce 0,5, a
to  v rámci  požadovaného  podílu  zeleně  na stavebním pozemku  kategorie  BM1 a  BM2  (IOZ  50%).  Při
výstavbě dle stanovených podmínek ÚP nebude retenční schopnost krajiny ohrožena.

4) Imise

Imisemi  se v tomto  smyslu  rozumí  negativní  vlivy  ze staveb  a  činností  na sousedních  i vzdálených
pozemcích (zejména hluk, vibrace, zápach, prach, nikoliv zde uváděné jevy atmosférické apod.). 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
uplatněn i názor sousedů, a to formou účastenství v řízení).

5) Bezpečnost dětí navštěvujících mateřskou školu

K argumentu ohrožení bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel  podotýká, že chápe obavy podatele
námitky,  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.  

6) Dopad na sportovně rekreační funkcí dané lokality pro veřejnost

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 námitky 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.

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.

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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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 platném územním plánu města Jablonce nad
Nisou. Pořizovatel je přesvědčen, že navrhované řešení je kompromisem mezi požadavky podatele námitky
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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269) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. G.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 1715/31, 1715/11, 1715/32 a st.p.č. čp. 4577 v k.ú. Mšeno nad
Nisou uplatňuji námitku vůči vymezení pozemků p.č. č1713/1, 1662/1, 1662/19, 1662/18, 1661/1, 1713/3,
1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

1/ v návrhu  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou  veřejně  projednávaného  7.10.2015  jsou  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,  obec
Jablonec  nad  Nisou,  řešeny  a  navrženy  jako  plochy  městského  bydlení.  S tímto  návrhem  (změnou)
nesouhlasím,

2/ předně uvádím, že s ohledem na okolnosti,  lokalitu, vzdálenost a zejména navrhovaný charakter
změny území a s tím související dopady na okolí (jde o zásadní změnu v lokalitě v rozsahu cca 2 hektarů
zemědělských pozemků na pozemky k zástavbě ), byť nejsem bezprostřední soused předmětných pozemků
(„mezující soused"), je moje aktivní legitimace, resp. moje oprávněnost podat tuto námitku, dána ve smyslu
příslušných rozhodnutí NSS a ÚS tím, že tímto návrhem jsou zcela nepochybně významně dotčena moje
práva,

3/ namítám,  že navrhovanou  změnou  takového  rozsahu  budu  významně  dotčen  ve výkonu  svého
vlastnického  práva  zejména  s ohledem  na dosavadní  (a  předpokládaný)  standard  bydlení,  tzv.  „pohodu
bydlení".? Navrhovaný záměr vytváří předpoklady, aby se z této lokality na okraji chráněného a rekreačního
území stalo staveniště, a to za podmínek, kdy nejsou splněny základní předpoklady pro takovou změnu a
předpokládané využití. Zcela nepochybně se pak takový návrh významně dotýká nejen mé osoby, ale všech
občanů bydlících v dané lokalitě,  přičemž navrhovaná změna směřující  k zastavitelnosti  uvedené lokality
nepřípustným způsobem naruší obecně požadované a stávajících standardy na bydlení v této lokalitě,

4/ navrhovanou změnou (a s tím související budoucí výstavbou) bych byl významně omezen v užívání
svých nemovitostí, a to zejména s ohledem na přístup k nim. Již v současné době je z hlediska dopravní
obslužnosti příjezd a průjezd Tichou ulicí v určitých hodinách (zejména obslužnost mateřské školky) zcela
kritický,  a  to  jak  v létě,  zejména pak  v zimním období.  Mám za to,  že charakter  (šíře)  této  komunikace
(zejména u objektu č.org. 2a, 11) neodpovídá požadavkům pro budoucí zástavbu v takovém rozsahu, jak je
záměrem  umožněno.  Zcela  nepochybně  by  rovněž  při  absenci  chodníků  (není  je  kde  vybudovat)  a
zvýšeného dopravního zatížení  došlo ke zvýšení  nebezpečnosti  pro chodce,  když kromě bydlících osob
rovněž a návštěvy mateřské školky tuto lokalitu využívají jablonečtí občané k turistice, resp. jako přístupovou
cestu na „kolečko'', Jindřichov a pod.

5/ pokud by  mělo  dojít  k zástavbě navrženého území,  což  by  návrh  umožnil,  pak  bych byl  zcela
nepochybně omezen a dotčen ve výkonu svého vlastnického práva s ohledem na nutnost a rozsah budování
veškerých  inženýrských  sítí,  a  to  jak  s ohledem  na omezení,  tak  i přístup  k mým  nemovitostem,  hluk,
dopravní zatížení apod.,  když v daném případě lze mít za to,  že s ohledem na tuto konkrétní lokalitu,  by
takový rozsah nebylo možné považovat za přiměřené a odpovídají, jež by bylo na místě akceptovat.

Jako problematické vidíme 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 vedení vysokého napětí, což jejich využití pro navrhovaný účel téměř
vylučuje,

6/ současně pokládám za vhodné doplnit, že předkládaný návrh týkající se uvedených pozemků podle
mého názoru je v zájmu toliko vlastníka těchto pozemků s ohledem na jejich budoucí zhodnocení, ovšem
tento zájem je v rozporu s výkonem vlastnických práv vlastníků sousedních nemovitostí a občanů bydlících
v blízkém okolí, ale i ostatních občanů Jablonce n/N využívajících tuto lokalitu pro turistiku a oddych. Rovněž
namítám, že takový záměr, resp. tento návrh, je v rozporu s obecnými zásadami územního rozvoje, zejména
pak s požadavky na ochranu nezastavěného území.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 269 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  je  námitkou dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků a staveb dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  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 jako plochy zastavitelné pro městské bydlení.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o mírně svažité území – kulturní
louku na okraji obytné zástavby městské části Mšeno nad Nisou. Daným územím jsou trasováno 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. V jižní části namítané lokality je
realizován rodinný dům.

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  uplatnil  vlastník  sousedních  nemovitostí  (rodinný  dům  č.p.  4577,  Tichá  ulice  14
se zahradou) námitku – nesouhlas 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  jako  plochy  zastavitelné  pro  městské  bydlení
s odůvodněním:
1) snížení obecně požadovaných a stávajících standardů na bydlení v dané lokalitě – snížení pohody

bydlení,
2) dopad na dopravní infrastrukturu – nekapacitní ulice Tichá,
3) dopad na stávající zástavbu a průjezdnost ulice Tiché vlivem budování příslušné TI,
4) znemožnění využití lokality pro turistiku a oddych.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci sumarizace požadavků do nového ÚP Jablonec nad
Nisou uplatnili vlastníci pozemků, které jsou částečně předmětem námitky 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.
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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.

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 podatele námitky pořizovatel nejprve uvádí: že již současně platný ÚP města Jablonec nad
Nisou (schválený MZ dne 8. 10. 1998) vymezuje na pozemcích p.č. 1662/19 – část, 1662/18 – část, 1713/1 –
část  a  1661/1  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  kategorie  B2  –  plochy  bydlení
v rodinných  domech  městského  typu  a  BV  –  bydlení  v rodinných  domech  venkovského  charakteru.
Na pozemcích  p.č.  1713/3,  1662/20,  1662/21  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  je  trasován  komunikační  propoj
k pozemkům 1662/18 a 1662/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Rodinný dům podatele námitky byl kolaudován
v roce 1996, tedy v období, kdy probíhalo zpracování platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou a
mohl  proti  vymezení  výše  citovaných  zastavitelných  ploch  podat  námitku.  Podatel  mohl  vstoupit  též
do procesu pořizování 8. změny platného ÚP města Jablonce nad Nisou, která vypouštěla dopravní napojení
zastavitelných pozemků p.č.  1662/18 a 1662/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou na ulici  Průběžnou. Ani v tomto
případě  svého  práva  nevyužil.  Nad  rámec  platného  ÚP města  Jablonce  nad  Nisou  vymezil  návrh  ÚP
Jablonec  nad  Nisou  rozšíření  zastavitelné  plochy  lokality  BM1.43  západním  směrem  a  pouze  logicky
zarovnal na rozsah předmětných pozemků zastavitelnou lokalitu BM2.19. Součástí této lokality je i pozemek
p.č. 1661/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou, který je podatelem namítán a v současné době je na něm realizována
výstavba rodinného domu v souladu s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou. Požadavek
na vypuštění  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  na tomto  pozemku  není  akceptovatelný,  neboť  by  došlo
k dotčení práv vlastníka nemovitostí.

K jednotlivým argumentům podatele námitky pořizovatel dodává:

Ad. 1) Snížení pohody bydlení

Pořizovatel se ztotožňuje s názorem podatele námitky v tom smyslu, že po dobu výstavby rodinných domů
se mohou projevit  některé negativní vlivy jako např.  zvýšená hladina hluku, prašnost apod.,  nicméně při
výstavbě 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. Pořizovatel dodává, že podatel námitky byl v období budování vlastní
nemovitosti  v podobné  situaci,  kdy zhoršoval  vlivem probíhajících  stavebních  prací  na svých pozemcích
kvalitu obytného prostředí vlastníkům již stávajících rodinných domů v okolí.
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Ad. 2) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatel námitky 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. Obavy z přetíženosti ulice Tiché plynou z myšlenky krajní meze zastavění lokality skupinovými
formami  zástavby  –  řadové  domy.  K této  problematice  pořizovatel  uvádí,  že 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.

Ad. 3) Dopad na stávající zástavbu a průjezdnost ulice Tiché vlivem budování příslušné TI

Pořizovatel k  argumentu znehodnocení nemovitostí (hlučnost, prašnost, dopravní kolaps) podotýká, 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 ani k obtěžování stabilizovaných ploch bydlení nad míru přiměřenou poměrům.

Ad. 4) Znemožněním využití lokality pro turistiku a oddych.

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
námitky  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.

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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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. Pořizovatel je přesvědčen, že navrhované řešení je kompromisem mezi
požadavky podatele námitky 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.

270) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. G.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 1715/24, 1715/23, 1715/43 a st.p.č. 5195 v k.ú. Mšeno nad Nisou
uplatňuji námitku vůči vymezení pozemků vůči vymezení pozemků p.č. č1713/1, 1662/1, 1662/19, 1662/18,
1661/1, 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

1/ v návrhu  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou  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,  obec
Jablonec  nad  Nisou,  řešeny  a  navrženy  jako  plochy  městského  bydlení.  S tímto  návrhem  (změnou)
nesouhlasím,

2/ předně uvádím, že s ohledem na okolnosti,  lokalitu,  vzdálenost a zejména navrhovaný charakter
změny území a s tím související dopady na okolí (jde o zásadní změnu v lokalitě v rozsahu cca 2 hektarů
zemědělských pozemků na pozemky k zástavbě ), byť nejsem bezprostřední soused předmětných pozemků
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(„mezující soused"), je moje aktivní legitimace, resp. moje oprávněnost podat tuto námitku, dána ve smyslu
příslušných rozhodnutí NSS a ÚS tím, že tímto návrhem jsou zcela nepochybně významně dotčena moje
práva,

3/ namítám,  že navrhovanou  změnou  takového  rozsahu  budu  významně  dotčen  ve výkonu  svého
vlastnického  práva  zejména  s ohledem  na dosavadní  (a  předpokládaný)  standard  bydlení,  tzv.  „pohodu
bydlení".? Navrhovaný záměr vytváří předpoklady, aby se z této lokality na okraji chráněného a rekreačního
území stalo staveniště, a to za podmínek, kdy nejsou splněny základní předpoklady pro takovou změnu a
předpokládané využití. Zcela nepochybně se pak takový návrh významně dotýká nejen mé osoby, ale všech
občanů bydlících v dané lokalitě,  přičemž navrhovaná změna směřující  k zastavitelnosti  uvedené lokality
nepřípustným způsobem naruší obecně požadované a stávajících standardy na bydlení v této lokalitě,

4/ navrhovanou změnou (a s tím související budoucí výstavbou) bych byl významně omezen v užívání
svých nemovitostí, a to zejména s ohledem na přístup k nim. Již v současné době je z hlediska dopravní
obslužnosti příjezd a průjezd Tichou ulicí v určitých hodinách (zejména obslužnost mateřské školky) zcela
kritický,  a  to  jak  v létě,  zejména pak  v zimním období.  Mám za to,  že charakter  (šíře)  této  komunikace
(zejména u objektu č.org. 2a, 11) neodpovídá požadavkům pro budoucí zástavbu v takovém rozsahu, jak je
záměrem  umožněno.  Zcela  nepochybně  by  rovněž  při  absenci  chodníků  (není  je  kde  vybudovat)  a
zvýšeného dopravního zatížení  došlo ke zvýšení  nebezpečnosti  pro chodce,  když kromě bydlících osob
rovněž a návštěvy mateřské školky tuto lokalitu využívají jablonečtí občané k turistice, resp. jako přístupovou
cestu na „kolečko'', Jindřichov a pod.

5/ pokud by  mělo  dojít  k zástavbě navrženého území,  což  by  návrh  umožnil,  pak  bych byl  zcela
nepochybně omezen a dotčen ve výkonu svého vlastnického práva s ohledem na nutnost a rozsah budování
veškerých  inženýrských  sítí,  a  to  jak  s ohledem  na omezení,  tak  i přístup  k mým  nemovitostem,  hluk,
dopravní zatížení apod.,  když v daném případě lze mít za to,  že s ohledem na tuto konkrétní lokalitu,  by
takový rozsah nebylo možné považovat za přiměřené a odpovídají, jež by bylo na místě akceptovat.

Jako problematické vidíme 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 vedení vysokého napětí, což jejich využití pro navrhovaný účel téměř
vylučuje,

6/ současně pokládám za vhodné doplnit, že předkládaný návrh týkající se uvedených pozemků podle
mého názoru je v zájmu toliko vlastníka těchto pozemků s ohledem na jejich budoucí zhodnocení, ovšem
tento zájem je v rozporu s výkonem vlastnických práv vlastníků sousedních nemovitostí a občanů bydlících
v blízkém okolí, ale i ostatních občanů Jablonce n/N využívajících tuto lokalitu pro turistiku a oddych. Rovněž
namítám, že takový záměr, resp. tento návrh, je v rozporu s obecnými zásadami územního rozvoje, zejména
pak s požadavky na ochranu nezastavěného území.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 270 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  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  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 jako plochy zastavitelné pro městské bydlení.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o mírně svažité území – kulturní
louku na okraji obytné zástavby městské části Mšeno nad Nisou. Daným územím jsou trasováno 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. V jižní části namítané lokality je
realizován rodinný dům.

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 uplatnil vlastník sousedních nemovitostí (rodinný dům č.p. 5195, U Lesa 2 se zahradou)
námitku  –  nesouhlas  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 jako plochy zastavitelné pro městské bydlení s odůvodněním:
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1) snížení obecně požadovaných a stávajících standardů na bydlení v dané lokalitě – snížení pohody
bydlení,

2) dopad na dopravní infrastrukturu – nekapacitní ulice Tichá,
3) dopad na stávající zástavbu a průjezdnost ulice Tiché vlivem budování příslušné TI,
4) znemožnění využití lokality pro turistiku a oddych.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci sumarizace požadavků do nového ÚP Jablonec nad
Nisou uplatnili vlastníci pozemků, které jsou částečně předmětem námitky 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.

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
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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 podatele námitky pořizovatel nejprve uvádí: že již současně platný ÚP města Jablonec nad
Nisou (schválený MZ dne 8. 10. 1998) vymezuje na pozemcích p.č. 1662/19 – část, 1662/18 – část, 1713/1 –
část  a  1661/1  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  kategorie  B2  –  plochy  bydlení
v rodinných domech městského typu a BV – bydlení v rodinných domech venkovského typu. Na pozemcích
p.č. 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou je trasován komunikační propoj k pozemkům 1662/18
a 1662/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Nad rámec platného ÚP města Jablonce nad Nisou vymezil návrh ÚP
Jablonec  nad  Nisou  rozšíření  zastavitelné  plochy  lokality  BM1.43  západním  směrem  a  pouze  logicky
zarovnal na rozsah předmětných pozemků zastavitelnou lokalitu BM2.19. Součástí této lokality je pozemek
p.č. 1661/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou, který je podatelem namítán a v současné době je na něm realizována
výstavba rodinného domu v souladu s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou. Požadavek
na vypuštění  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  na tomto  pozemku  není  akceptovatelný,  neboť  by  došlo
k dotčení práv vlastníka nemovitostí.

K jednotlivým argumentům podatele námitky pořizovatel dodává:

Ad. 1) Snížení pohody bydlení

Pořizovatel se ztotožňuje s názorem podatele námitky v tom smyslu, že po dobu výstavby rodinných domů
se můžou projevit  některé negativní  vlivy jako např.  zvýšená hladina hluku,  prašnost apod.,  nicméně při
výstavbě 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. Pořizovatel dodává, že podatel námitky byl v období budování vlastní
nemovitosti  v podobné  situaci,  kdy zhoršoval  vlivem probíhajících  stavebních  prací  na svých pozemcích
kvalitu obytného prostředí vlastníkům již stávajících rodinných domů v okolí.

Ad. 2) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatel námitky oprávněně zmiňuje limity místní dopravní infrastruktury. Nevyhovující jsou zejména aktuální
šířkové parametry komunikace v ulice 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. Odvození urbanizační zátěže území, jak je doloženo v odůvodnění námitky, včetně negativních
dopadů i vnímání veřejného zájmu, lze v námitce vnímat jako účelově zavádějící. Obavy z přetíženosti ulice
Tiché plynou z myšlenky krajní meze zastavění lokality skupinovými formami zástavby – řadové domy. K této
problematice  pořizovatel  uvádí,  že 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.

Ad. 3) Dopad na stávající zástavbu a průjezdnost ulice Tiché vlivem budování příslušné TI

Pořizovatel k  argumentu znehodnocení nemovitostí (hlučnost, prašnost, dopravní kolaps) podotýká, 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 ani k obtěžování stabilizovaných ploch bydlení nad míru přiměřenou poměrům.
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Ad. 4) Znemožněním využití lokality pro turistiku a oddych.

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
námitky  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.

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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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. Pořizovatel je přesvědčen, že navrhované řešení je kompromisem mezi
požadavky podatele námitky 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.

271) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 91, Jablonec n. N.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Na oficiálních stránkách Statutárního města Jablonec nad Nisou je veřejně přístupný nový
návrh územního plánu města Jablonec nad Nisou. V tomto návrhu jsou výše uvedené pozemky p.p.č. 785/1,
785/2, 786, 784, 783, 537/48 a 797/3 navrženy jako přestavbové plochy kategorie BP – plochy bydlení –
příměstské (lokalita BP2.85) a plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné.

V současné době neexistuje jakákoliv  konkrétní  studie či  záměr  nebo nabídka nových vhodných prostor
ze strany  statutárního  města  Jablonec  nad  Nisou,  která  by  řešila  přemístění  výše  uvedených  zařízení
společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. do jiné lokality v rámci katastrálního území města Jablonec
nad Nisou.

Vzhledem k této skutečnosti zásadně nesouhlasíme s návrhem nového územního plánu města Jablonec nad
Nisou, konkrétně s navrženou změnou využití pozemků p.p.č. 785/1, 785/2, 786, 784, 783, 537/48 a 797/3
v katastrálním území Proseč nad Nisou.

Odůvodnění námitky:

Společnost Severočeské komunální služby s.r.o. provozuje na katastrálním území Proseč nad Nisou zařízení
pro nakládání s odpady. Jedná se o třídírnu odpadů a recyklaci stavebních odpadů včetně využití ploch pro
skladování  zpracovaných  surovin.  Tyto  činnosti  jsou  zajišťovány  na základě  uděleného  souhlas
k „provozování  zařízení  ke sběru,  využití  výkupu odpadů" Krajským úřadem Libereckého kraje,  odborem
životního prostředí a zemědělství.

Výše uvedená zařízení včetně skladovacích prostor a příjezdové komunikace jsou umístěna na pozemcích
p.č. 785/1, 785/2, 786, 784, 783, 537/48 a 797/3 v katastrálním území Proseč nad Nisou, přičemž pozemky
jsou ve vlastnictví společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. a stavební objekty na nich jsou řádně
zkolaudovány. Uvedená zařízení zajišťují služby i pro statutární město Jablonec nad Nisou a jeho občany.

Všechny uvedené pozemky jsou v platném územním plánu města Jablonce nad Nisou zařazeny mezi plochy
Technického vybavení kategorie „O" – „Zařízení na zpracování odpadů".

Dovolujeme  si  upozornit,  že v případě  schválení  nového  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou
s navrženou  změnou  zařazení  uvedených  pozemků  by  došlo  k omezení  podnikání  spol.  Severočeské
komunální služby s.r.o. se zásadně negativními vlivy na podmínky zajišťování služeb, technologický rozvoj,
konkurenceschopnost  apod.  s následně negativním dopadem na profitabilitu  společnosti.  Společníkem je
taktéž samotné statutární město Jablonec nad Nisou s obchodním podílem ve výší 32,5%, tedy škoda by
vznikla i jemu samotnému.
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K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 271 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ji  uplatnil  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených
návrhem řešení ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřil  stav v území a zjistil,  že námitka je  uplatněna vůči severní části
stávajícího areálu Společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. (pozemky p.č. 785/1, 785/2, 786, 784,
783, 537/48 a 797/3 v k.ú. Proseč nad Nisou), kde je dlouhodobě umístěno zařízení pro nakládání s odpady
– třídírna odpadů a recyklace stavebních odpadů, včetně ploch pro skladování zpracovaných surovin. K jižní
části stávajícího areálu, tzn. k ploše  překladiště, není podání směřováno.

Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil, že na pozemcích p.č. 785/1, 785/2, 786,
784, 783, 537/48 a 797/3 v katastrálním území Proseč nad Nisou je vymezena jednak přestavbová plocha
kategorie BP2 – plochy bydlení – příměstské – lokalita BP2.85, jednak zastavitelná plocha kategorie VK –
veřejná prostranství – komunikace a na zbývající části je vymezena nezastavitelná plocha kategorie SK –
plochy smíšené krajinné. Proti tomuto řešení podala společnost  Severočeské komunální služby s.r.o. svoji
námitku s tím, že nesouhlasí s vymezením přestavbové plochy kategorie BP – plochy bydlení – příměstské
(lokalita  BP2.85)  a  plochy  kategorie  SK –  plochy  smíšené  krajinné,  neboť  v současné  době neexistuje
jakákoliv  konkrétní studie či  záměr nebo nabídka nových vhodných prostor ze strany statutárního města
Jablonec  nad Nisou,  která  by  řešila  přemístění  výše  uvedených  zařízení  spol.  Severočeské komunální
služby s.r.o. do jiné lokality v rámci katastrálního území města Jablonec nad Nisou. Svůj nesouhlas podatel
zdůvodňuje omezením podnikání spol. Severočeské komunální služby s.r.o. se zásadním negativním vlivem
na podmínky zajišťování služeb, technologický rozvoj, konkurenceschopnost apod. s následně negativním
dopadem na profitabilitu společnosti. Společníkem je taktéž samotné statutární město Jablonec nad Nisou
s obchodním podílem ve výší 32,5%, tedy škoda by vznikla i jemu samotnému.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci schváleného "Zadání ÚP Jablonec nad Nisou" byl
zastupitelstvem města zpracovateli územně plánovací dokumentace uložen úkol hledat novou lokalitu pro
umístění tohoto zařízení. Nová plocha pro nakládání s odpady byla vymezena v konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou v oblasti Zeleného údolí v rozsahu zastavitelných ploch kategorie VS – plochy výrobně skladovací –
zastavitelná  lokalita  VS4.1  a  přestavbová  lokalita  VS4.2,  a  to  s ohledem  na žádoucí  vymístění  tohoto
zařízení z lokality Horní Proseč.

Danou problematikou se zabýval výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011, a to
z pohledu uplatněných stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek veřejnosti v etapě projednání
konceptu  ÚP Jablonec  nad Nisou.  Výbor  doporučil  zastupitelstvu  města  ponechat  umístění  sběrného a
separačního dvora v lokalitě Zelené údolí. V daném rozsahu byly schváleny pokyny pro zpracování návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou dne 26. 1. 2012 v zastupitelstvu města.

K argumentům  uvedeným  v námitce  pořizovatel  konstatuje,  že úkol  najít  novou  lokalitu  pro  umístění
sběrného a separačního dvora byl zpracovateli územního plánu uložen v rámci schváleného návrhu zadání
ÚP Jablonec nad Nisou, neboť 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 správním 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.

K záměru přemístění zařízení pro nakládání s odpady do nové lokality neuplatnila společnost  Severočeské
komunální  služby  s.r.o.  v rámci  projednání  návrhu  zadání  žádné  připomínky,  a  ani  v etapě  veřejného
projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  neuplatnila  žádné námitky.  Výsledné  přemístění  areálu  je
výsledkem dlouhodobého projednávacího procesu, kdy pořizovatel obdržel od příslušných dotčených orgánů
souhlasná vyjádření.

K dalším  možnostem  využití  stávajícího  zařízení  pro  nakládání  s odpady  v lokalitě  Proseč  nad  Nisou
pořizovatel  podotýká,  že vymezení  přestavbové  plochy  v místě  stávající  třídírny  odpadů,  recyklace
stavebních  odpadů  a  ploch  pro  skladování  zpracovaných  surovin umožňuje  dále  provozovat  předmět
podnikání společnosti – nakládání s odpady, avšak bez možnosti dalšího stavebního rozvoje.

Pořizovatel dále konstatuje, že zásadním kritériem při hledání nové lokality 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 – cca 3 ha. Do budoucna je vhodným parametrem též vazba
na průmyslovou zónu Brandl, kde je potenciálně možné další využití některé části separovaných odpadů, a
to jak pro výrobu zboží, tak pro výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo v Zeleném údolí též splňuje.

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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Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se jí nevyhovuje, neboť území
Horní Proseče je dlouhodobě sledováno jako nejrozsáhlejší lokalita pro funkci bydlení v rámci územního
plánu  Jablonec  nad  Nisou.  Stávající  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  v dané  lokalitě  současně
negativně ovlivňuje stabilizované plochy bydlení obytného souboru Domovina. Stabilizací tohoto zařízení
v dané  lokalitě  by  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  hygienických,  přírodních,  architektonických  a
urbanistických hodnot chráněných ve veřejném zájmu.

272) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. H.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2932, nacházejícího se na parcele st.p.č. 3111 a pozemku
575/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15000 vozidel denně ve vzdálenosti cca. 50 metrů od rodinného
domu č.p. 2932 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. 300 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 oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
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
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K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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.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
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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.

Doplněk 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.

 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 272 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 272 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2932, Panenská 48, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  3111 a pozemku p.č.  575/2 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí 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 námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici  Družstevní,  umístěný v západním svahu Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti  cca 50 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  180 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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.
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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.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 50 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
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 námitky 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.

Ad1.) 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,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  50 m  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
byl  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 –
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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 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 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. 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
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 námitce 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 24 h. 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).
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K dalším argumentům podatele námitky, 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,
▪ (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
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.
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▪ 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.

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. Konceptu 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 180 m.
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Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením
hluku a zápachu.

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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

273) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. N.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2812,  nacházejícího se na parcele  st.p.č.  2710 a
pozemku  565/10  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. ...... metrů
od rodinného domu č.p.  2812  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.
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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 námitky:
▪ Snížení kvality a kultury bydlení
▪ Riziko sesuvu svahu
▪ Znehodnocení pozemku a stavby
▪ Poškození životního prostředí  a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví  lidí,  kterým

se zhorší kvalita života
▪ Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta
▪ Negativní  dopad  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  schopných  lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu
▪ 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
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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.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.

Doplněk 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.
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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.

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 273 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 273 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2812, Družstevní 6, který
se nachází na pozemku st.  p.č. 2710 a pozemku p.č. 565/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí 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 námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Družstevní, umístěný v západním svahu Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 130 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  300 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 130 m od nemovitostí podatele námitky.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
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.

Podatel námitky navíc přikládá poznámky k projektu komunikace Západní tangenta od Doc. Antonína Bučka
CSc. z hlediska širších krajinně ekologických souvislostí.

K nesouhlasu podatele námitky 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 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 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.
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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
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 námitce 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 námitky, 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,
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▪ 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
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
silic 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. Konceptu 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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 300 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  zvýšením hluku  a
zápachu.

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
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„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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

274) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. G.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2932,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č.  3111 a
pozemku  575/2  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15000 vozidel denně ve vzdálenosti cca. 50 metrů
od rodinného domu č.p.  2932  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. 300 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 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 námitky:
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.
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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.

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
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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.

Doplněk odůvodnění – příloha Doc. Ing. Antonína Bučka, CSc. není přiložena.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 274 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 274 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2932, Panenská 48, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  3111 a  pozemku p.č.  575/2  v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí 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 námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici  Družstevní,  umístěný v západním svahu Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti  cca 50 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  180 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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.
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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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 50 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
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 námitky 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,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  50 m  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 byl 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
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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 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 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. 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
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 námitce 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).
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K dalším argumentům podatele námitky, 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,
▪ (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:
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▪ 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 180 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením
hluku a zápachu.

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
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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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

275) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatelé námitky: J. D., I. D.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: V návrhu ÚP 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 našim  nemovitostem  v době,  kdy  potřebujeme  nebo
chceme. Zcela určitě by došlo k významnému znehodnocení našeho bydlení z hlediska uživatelského i jeho
ceny.

Odůvodnění námitky:
▪ 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.
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▪ 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 275 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

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  námitku  s tím,  že se z pohledu  vlastníků  nemovitostí  U Lesa  4913/3  a  U Háskových  Vil
3973/13 výrazně sníží průjezdnost v ulici Tiché a dojde ke znehodnocení kvality bydlení.

Podatelé  námitky  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 námitky 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.
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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.

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 podatelů námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) Znehodnocení kvality bydlení

Pořizovatel  se ztotožňuje  s názorem  podatelů  námitky  v tom  smyslu,  že situace  v dané  lokalitě  není
optimální.  Podatelé  oprávněně  zmiňují  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.

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.
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Ad. 3) Ohrožením bezpečnosti dětí z MŠ

K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel podotýká, že chápe obavy podatelů
námitky,  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 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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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. Tímto řešením by se neměly naplnit obavy podatelů námitky ve smyslu
výrazného snížení průjezdnosti ulice Tiché.

276) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: E. K.

Podání doručené písemně dne 14. 10.2 015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  V návrhu  ÚP  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 našim  nemovitostem  v době.  kdy
potřebujeme nebo chceme. Zcela určitě by došlo k významnému znehodnocení našeho bydlení z hlediska
uživatelského i jeho ceny.

Odůvodnění námitky:
▪ Již dnes je kritická situaci v průjezdnosti Tiché ulice – především v ranních a odpoledních hodinách

v době zahájení a ukončení provozu MS 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 276 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  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemku  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.
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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 uplatnil podatel
svoji  námitku  s tím,  že se z pohledu  vlastníka  nemovitosti  U Lesa  4936/1  se výrazně  sníží  průjezdnost
Tichou ulicí a dojde ke znehodnocení kvality bydlení.

Podatel  námitky  dále  argumentuje  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 námitky 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.
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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.

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 námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) Znehodnocení kvality bydlení

Pořizovatel  se ztotožňuje  s názorem  podatele  námitky  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
námitky,  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
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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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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. Tímto řešením by se neměly naplnit obavy podatelů námitky ve smyslu
výrazného snížení průjezdnosti ulice Tiché.

277) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: U. D.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  V návrhu  ÚP  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 námitky:
▪ Již dnes je kritická situaci v průjezdnosti Tiché ulice – především v ranních a odpoledních hodinách

v době zahájení a ukončení provozu MS 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 jíž 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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 277 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil podatel s právem věcného břemene užívání
pozemku a stavby dotčených návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

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 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
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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 uplatnil podatel
s právem věcného břemene užívání rodinného domu č.p.4936 U Lesa 1 svoji námitku s tím, že se výrazně
sníží průjezdnost ulicí Tichá a dojde ke znehodnocení kvality bydlení.

Podatel  námitky  dále  argumentuje  ohrožením  bezpečnosti  dětí  z MŠ  a  problematickým  budováním
inženýrských sítí.  Podatel  upozorňuje 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 námitky 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
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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 měsíc 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 jednotlivým argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) Znehodnocení kvality bydlení

Pořizovatel  se ztotožňuje  s názorem  podatele  námitky  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
námitky,  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
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bezpečnostních pásem se mohou v čase měnit.

Pořizovatel posoudil rozsah 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 námitky, 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 námitku  v kontextu  s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se námitce  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. Tímto řešením by se neměly naplnit obavy podatelů námitky ve smyslu
výrazného snížení průjezdnosti ulice Tiché.

278) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. B., J. B.

Podání doručené písemně dne 8. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: V návaznosti na veřejné projednání nového územního plánu a dřívější jednání o změně využití
pozemku, žádám, aby alespoň horní část parcely p.č. 228 v k.ú, Lukášov (20 m od horní hranice pozemku)
byla  v územním  plánu  určena  jako  „plochy  smíšené  obytné  příměstské",  protože  se jedná  o zahradu
přiléhající k zastavitelné části obce. Navržená změna nezpůsobí nikomu újmu a naopak, určení navržené
v územním  plánu  znemožňuje  pozemek  využívat  jako  zahradu  a  omezuje  významným  způsobem  má
vlastnická práva.

Odůvodnění námitky:

Ve zveřejněném konceptu nového územního plánu byl pozemek p.č. 228 v k.ú. Lukášov určen jako „plochy
smíšené obytné příměstské". Jedná se o zahradu. Tato parcela původně tvořila jeden celek se současnými
parcelami pp.č. 227/3; st.p.č.  227/5 a 227/6 v k.ú. Lukášov a byla vždy vedena jako zahrada, přiléhající
k zastavitelné části obce. Jako zahradu jsme ji koupili. Podle současného návrhu územního plánu nebude
moci být parcela jako zahrada využívána a nebude na ni možno umístit ani zahradní altán. Trvám na tom,
aby  v souladu  s původním  konceptem  byla  alespoň  část  parcely  zahrnuta  do „plochy  smíšené  obytné
příměstské".

Příloha
▪ grafická část, která vymezuje na rozdíl od textové části požadavek na vymezení zastavitelné plochy

v kategorii "plochy smíšené obytné příměstské" ve spodní části pozemku p.č. 228 v k.ú. Lukášov –
cca 20 m od spodní hranice pozemku p.č. 228 v k.ú. Lukášov.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 278 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnili spoluvlastníci pozemku dotčeného návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Předmětem námitky  dle  podatelů  je  požadavek  na zařazení  alespoň  horní  části  parcely  p.č.  228  v k.ú,
Lukášov (20 m od horní hranice pozemku) do zastavitelných ploch kategorie SP – plochy smíšené obytné
příměstské.  Pořizovatel  porovnáním  textové  a  grafické  části  námitky  došel  k závěru,  že se jedná
o požadavek na vymezení zastavitelné plochy kategorie SP – plochy smíšené obytné příměstské, a to v jižní
části pozemku p.č. 228 v k.ú. Lukášov.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o svažitý pozemek, který navazuje
na zastavěné území místní části Lukášov a na severní straně je ohraničen lesem, na kterém je historicky
umístěna  zahradní  chatka.  Dotazem  na stavebním  úřadu  při  MMJN  pořizovatel  zjistil,  že na pozemku
probíhala v minulosti (2006 – 2007) správní řízení ve věci řízení o odstranění chaty na pozemku p.č. 228
v k.ú. Lukášov, postavené bez stavebního povolení a v rozporu s platným územním plánem. Proti rozhodnutí
se vlastníci  chaty odvolali  ke KÚLK a věc se vrátila k novému projednání. Stavební úřad vyzval vlastníka
stavby, aby požádal o změnu platného ÚP města Jablonce nad Nisou. Žádost byla podána, pořizovatel ji
vyhodnotil a v rámci podnětu na pořízení XXXIII. změny platného ÚP města Jablonce nad Nisou ji předložil
k rozhodnutí  zastupitelstvu  města.  S ohledem  na požadavek  koncepčního  řešení  nových  zastavitelných
ploch pro bydlení  v okrajových částech města byl  podbod na vymezení  zastavitelné  plochy na pozemku
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p.č. 228  v k.ú.  Lukášov  z podnětu  na pořízení  XXXIII.  změny  platného  ÚP  vypuštěn  s odkazem
na projednání v rámci nového ÚP Jablonec nad Nisou. Tuto skutečnost vzal pořizovatel na vědomí, stejně
jako žádost manželů Bistraninových v rámci sumarizace požadavků na změny do nového ÚP.

Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil, že pozemek p.č. 228 v k.ú. Lukášov je
zařazen mezi plochy nezastavitelné kategorie SK – plochy smíšené krajinné zeleně. K tomuto řešení podali
námitku  spoluvlastníci  pozemku  s tím,  že podle  současného  návrhu  územního  plánu  nebude  moci  být
parcela jako zahrada využívána a nebude na ni možno umístit ani zahradní altán. Podatelé trvají na tom, aby
v souladu  s původním  konceptem  byla  alespoň  část  parcely  zahrnuta  do „plochy  smíšené  obytné
příměstské". Svůj požadavek argumentují skutečností, že tento pozemek byl vždy veden jako zahrada a jako
zahrada byl podateli zakoupen a dle návrhu ÚP Jablonec nad Nisou nemůže být jako zahrada využíván a
nebude na ni možné realizovat zahradní altán.

K dané problematice pořizovatel uvádí, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl předmětný pozemek
p.č. 228 v k.ú. Lukášov vymezen jako zastavitelná plocha pro bydlení s cílem prověřit  možnost umístění
zastavitelných ploch v dané lokalitě  viz.  výše.  Plocha byla  vymezena v kategorii  SP2 – plochy smíšené
obytné  příměstské  jako  součást  lokality  SP2.30.  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,
Ekobau 07/2011 charakterizuje  lokalitu  SP2.30 jako  plochu,  kterou reprezentuje v části  u lesa nekosený
trávník, v hlavní části produkční louka a v jižní části je aktuálně realizována ve svahu navážka suti, která
zasahuje až ke vzrostlým břízkám, které jsou zčásti zasypány. Z části plocha zasahuje skutečný okraj lesa,
který je ovšem formálně aktuálně mimolesní zeleň. Plocha není pohledově exponována, ovšem zasahuje
do bezprostředního sousedství lesa.  Dochází  k poškozování vzrostlých dřevin. Plocha je značně svažitá,
vznikají  nevhodné  terénní  úpravy.  Severní  a  západní  okraj  plochy  zasahuje  k lokálnímu  biokoridoru.
Vyhodnocení  doporučuje  v západní  a  severní  části  plochy  se stromovou  vegetací  rozšířit  PUPFL  a
na severním okraji zajistit ukončení zástavby v úrovni stávajících nových objektů.

Pořizovatel  dále  podotýká,  že v rámci  veřejného  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  uplatnily
k vymezení zastavitelné plochy SP2.30 negativní stanoviska 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. Redukci plochy v rámci téhož
stanoviska požadoval příslušný orgán ochrany ZPF. Příslušný orgán k posouzení vlivů na ŽP se ztotožnil
s dílčími požadavky dotčených orgánů a doporučeními z vyhodnocení vlivů. V rámci dohodovacího jednání,
které uspořádal  pořizovatel  dne 6.  9.  2011 pro dotčené orgán bylo dohodnuto,  že lokalita  SP2.30 bude
z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vypuštěna. 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 Byl
upraven – došlo k vymezení nezastavitelné plochy kategorie SK – smíšená krajinná zeleň.

K argumentu podatele námitky, že pozemek p.č. 228 v k.ú. Lukášov byl vždy veden jako zahrada, přiléhající
k zastavitelné části obce a jako zahradu ji podatel koupil pořizovatel konstatuje, že druh pozemku vedený
v katastru nemovitostí ne vždy koreluje s platnou územně plánovací dokumentaci. V konkrétním případě byla
možnost vymezení zastavitelné plochy na pozemku p.č. 228 v k.ú. Lukášov prověřena v rámci veřejného
projednání  konceptu řešení a na základě dohody příslušných dotčených orgánů bylo rozhodnuto lokalitu
ze zastavitelných ploch vypustit.

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  střetů  s limity  a  hodnotami  území,  které  by  mohly  mít  vliv
na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že pozemek je pod ochranou ZPF v V. třídě ochrany
(BPEJ 8.40.99, 8.40.68). Přesto, že se jedná o půdy podprůměrných produkčních schopností, a to vzhledem
k poloze obce a ke konfiguraci jejího terénu, i přes tuto skutečnost dochází vlivem zástavby u předmětných
pozemků ke snížení ekologické stability území a přírodních hodnot ZPF. Pro doplnění pořizovatel dodává,
že převažující část pozemku se nachází v ochranném pásmu lesa.

Dalším argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že námitka  je  směřována
k neměněné části územního plánu Jablonec nad Nisou, neboť návrh ÚP Jablonec nad Nisou na možném
využití pozemku nic nezměnil a spoluvlastníci pozemku nejsou kráceni na svých právech.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť vymezením
zastavitelné plochy by došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot
území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.
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279) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé V. a M. F.

Podání doručené písemně dne 8. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Nesouhlas s výstavbou silnice I. třídy I/10 přes katastrální území Nové Vsi nad Nisou. Tímto
dopisem vyslovujeme svůj nesouhlas s výstavbou silnice l.třídy I/10 přes katastrální území Nové Vsi nad
Nisou.

Odůvodnění námitky:

Všechny varianty výstavby silnice, které jsou dosud navrhovány, znamenají pouze jediné a to nenávratné
zničení novoveského údolí a krásné krajiny pod dominantní rozhlednou Černá Studnice. Navrhovaná silnice
by měla vyřešit dopravní problémy Jablonce nad Nisou, ale nové problémy by se přenesly o pár kilometrů
dál do Nové Vsi nad Nisou, která je mimo jiné také rekreační oblastí. Tímto necitlivým zásahem do nádherné
krajiny by situace byla zřejmě vyřešena pro lidi, kterým nezáleží na přírodě. A proč také ???

Vždyť máme v naší zemi nadbytek „zdravých lesních porostů", dostatek zvěře, květin a všeho, co příroda
dává. Tak proč nevyřešit něčí problém tím, že zničíme „kousek přírody".  Přece o nic nejde ! Ale ono jde
o mnoho.

Jak my, tak i budoucí generace budou těžko dýchat vzduch obohacený výfukovými zplodinami a procházet
se po asfaltových monstrech. Apelujeme na všechny slušné a rozumné lidi, kteří mají rádi přírodu a nejde jim
jen o vlastní prospěch a zisky, postavte se proti výstavbě této zbytečné silnice. Myslete na lidi nejen před
volbami  do zastupitelstev  a  přijďte  se podívat,  jak  nesmyslný  a  nelogický  zásah  chce  někdo  udělat
v překrásné krajině.  Není  to  tak  dávno,  co lesy  pod Černou Studnicí  odumíraly  po napadení  kůrovcem.
Příroda  strádala,  mizela  zvěř.  Dnes  se krajina  začala  vzpamatovávat  a  má  být  obětována.  Jedná
se o rekreační oblast, kterou lidé vyhledávají za účelem odpočinku, a je samozřejmé, že chtějí především
čistý vzduch. Vyzýváme zastupitele obce ,města, kraje, všechny slušné a rozumné lidi na ministerstvech a
institucích,  které  o těchto  akcích  rozhodují,  zvažte  své  rozhodnutí  a  nechtějte,  aby  dnešní  i budoucí
generace řekly: „Co to tu bylo za lidi, proč více nepřemýšleli o svých rozhodnutích !", neboť tak krutý zásah
do této krásné krajinné oblasti se pochopit nedá.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 279 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé – manželé V. a M. F., bytem Havlíčkova 881, 293 01 Mladá Boleslav, vlastníci pozemků p.č. 1658 a
st.p.č. 1659 v k.ú. Nová Ves nad Nisou uplatnili v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
nesouhlas s výstavbou silnice I. třídy I/10 přes katastrální území Nové Vsi nad Nisou. 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
vyhodnotil  podání jako námitku, jelikož ji  uplatnili  spoluvlastníci  pozemku dotčeného návrhem řešení ÚP
Jablonec nad Nisou, a to ve smyslu kontinuity trasy silnice I. třídy přes správní území města Jablonec nad
Nisou a obce Nová Ves nad Nisou.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že jako součást trasy jižního obchvatu města
– silnice I. třídy a I/14 je vymezena zastavitelná plocha kategorie DS – plochy dopravní infrastruktury silniční
– lokalita DS18 s návazností na správní území obce Nová Ves nad Nisou.

S tímto řešením nesouhlasí spoluvlastníci pozemků a staveb ve vymezeném koridoru pro stavbu silnice I.
třídy na území obce Nová Ves nad Nisou a svůj nesouhlas odůvodňují nenávratným zničením novoveského
údolí a krásné krajiny pod dominantní rozhlednou Černá Studnice. Podatelé se domnívají, že navrhovaná
silnice by  měla vyřešit  dopravní problémy Jablonce nad Nisou,  ale nové problémy by se přenesly o pár
kilometrů dál do Nové Vsi nad Nisou, která je  mimo jiné také rekreační oblastí.  Svůj  nesouhlas podatel
zdůvodňuje zejména znehodnocením životního prostředí a příměstské rekreační oblasti.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje (dále
jen ZÚR LK) je navržen koridor D07 silnice I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald. 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 .
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Nesouhlas se záměrem koridoru D07 vyjadřovaný prostřednictvím námitek, petic a občanských sdružení je
zcela logicky opírán o ochranu přírody a krajiny, včetně dopadu na kvality bydlení. Na druhou stranu je třeba
zvážit  veřejný  zájem kvalitní  dopravní  sítě  silnic  I.  třídy,  které  slouží  zejména pro  dálkovou  dopravu  a
odvedení  této,  již  nyní  v území existující,  dálkové dopravy z center  měst.  Vzhledem k velké koncentraci
obyvatel v centrech měst a obcí je zátěži (hlukové, emisní apod.), vyplývající z dopravy, vystaveno velké
množství obyvatel. Území, kterým stávající silnice I/14 prochází, je v podstatě souvislé zastavěné území.
Proto  nelze  dopravu  v daném území  řešit  dílčím  obchvatem,  ale  je  navržena  zcela  nová  komunikace.
Včasná územní ochrana pro tento záměr současně umožní v budoucnu realizaci záměru s menšími dopady
na obyvatelstvo, na životní prostředí i ekonomiku.

Pořizovatel dále dodává, že problematika tzv. jižního obchvatu města Jablonce nad Nisou jako součásti trasy
silnice I. třídy 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 námitku 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 a nadřazené
územně plánovací dokumentace ZUR LK. 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.

280) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: OS Za klidnou Novou Ves, prostřednictvím předsedkyně OS paní V. F. a místopředsedkyně
OS paní E. N.

Podání doručené písemně dne 8. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Námitka proti návrhu Územního rozvoje Jablonce nad Nisou, kde se předpokládá výstavba
silnice I/10 přes katastrální území Nová Ves nad Nisou.

Členové Občanského sdružení "Za klidnou Novou Ves", podávají tímto námitku, proti výstavbě silnice I/10
přes katastrální území Nová Ves nad Nisou.

Odůvodnění námitky:

Podporovatelé a schvalovatelé výstavby neberou zřetel na znehodnocení životního prostředí v obci a okolí.
Silnice  značně  zhorší  bydlení  i rekreaci,  využívanou  jak  místními  rekreanty,  tak  turisty  a  návštěvníky
krásného prostředí v okolí obce.

Je nám známo, že pro výstavbu této nesmyslné silnice je  hlavně město Jablonec nad Nisou,  zaštítěné
Ministerstvem dopravy a proklamované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Nepříznivou dopravní situaci v tomto městě se snaží řešit tou nejschůdnější cestou, a to přehodit ji na okolní
obce, které mají tu nejslabší možnost se bránit. Silou a mocí Ministerstva dopravy chce dosáhnout realizace
stavby.  Přitom je  známo,  že dopravní  situace  v nynější  podobě  neodpovídá  minulosti,  kdy  do Jizerek  a
Krkonoš přijížděli davy turistů a snížila se hlavně doprava turistů z NSR.

Nechápeme,  proč  výstavba  silnice,  která  končí  za obcí  Nová  Ves  nad  Nisou  a  navazuje  na Smržovku
v původním  stavuje  státním  zájmem.  Stát  jsou  občané  a  pokud  opakovaně  vyjadřují  svůj  nesouhlas
s výstavbou silnice, není na toto brán zřetel.

Ptáme se, k čemu máme místní samosprávy, když stejně rozhodují nadřízené orgány. Někdo rozhodne a
udělá se "čára"na mapě a je hotovo. Zda má tato čára smysl, již nikoho nezajímá.

Jaký státní zájem může tak necitlivě zasáhnout do života obce, která opakovaně vyjádřila zcela jasně svůj
nesouhlas silnice, jež se stane svým způsobem průjezdní a turisté se budou zdaleka vyhýbat zničené okolní
přírodě.

Nejsme zcela proti  výstavbě silnic,  ale plánujte a realizujte je  tam, kde mají  smysl  a své opodstatnění.
Rozhodující úřady, nechť vidí i život lidi a jejich činnost a dopad na další generace.

V nedávné době se zrekonstruovala silnice přes Lučany vzdálená cca 2 km. I to je pro rozhodující orgány
málo  a  proto  "navrhuje"  další  zhuštění.  Připojujeme  se rozhodně  k zastupitelům  obce,  kteří  několikráte
vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou silnice.

Apelujeme na Vás, kteří  máte hlavní slovo a rozhodujete o osudu krajiny a lidí  v ní žijících, nepřihlížejte
k přáním firem profitujících na stavbách, připojte se k našemu protestu proti moci úředníků, jejichž podpisy a
razítko navždy znehodnotí krajinnou oblast o jejíž kráse a rozmanitosti nemají ani potuchy.
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Rezolutně protestujeme proti  plánované výstavbě silnice I/10, Jablonec nad Nisou Nová Ves nad Nisou
Smržovka.

Doloženy stanovy OS Za klidnou Novou Ves

Základní cíle sdružení:
a) chránit přírodu a krajinu
b) rozvíjet aktivity za účelem ochrany ŽP, zejména v obci Nová Ves
c) bránit devastaci krajiny a obce před neuváženými zásahy do nich

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 280 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnilo OS Za klidnou Novou Ves, prostřednictvím
svého předsedy a místopředsedy, které bylo dle stanov sdružení založeno za účelem chránit přírodu, krajinu
a životního prostředí, zejména v obci Nová Ves nad Nisou a jejím okolí, a bránit devastaci krajiny a obce
před neuváženými zásahy do nich.

Námitka se týká nesouhlasu podatele s výstavbou silnice I. třídy I/10 přes správní území statutárního města
Jablonec nad Nisou s návazností na správní území obce Nová Ves nad Nisou.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že jako součást trasy jižního obchvatu města
– silnice I. třídy a I/14 je vymezena zastavitelná plocha kategorie DS – plochy dopravní infrastruktury silniční
–  lokalita  DS18  s návazností  na správní  území  obce  Nová  Ves  nad  Nisou.  S tímto  řešením  Podatel
nesouhlasí  se  znehodnocením životního prostředí  v obci a okolí,  včetně zhoršení  podmínek pro bydlení
i rekreaci,  využívanou jak  místními  rekreanty,  tak  turisty  a návštěvníky  krásného prostředí  v okolí  obce.
Podatel  se domnívá,  že výstavbu silnice prosazuje především město Jablonec nad Nisou,  které  si  chce
vyřešit nepříznivou dopravní situaci, a to na úkor sousední obce. Podatel je přesvědčen, že stavba silnice je
neopodstatněná a odkazuje na v nedávné minulosti zrekonstruovanou silnice přes Lučany, která je vzdálená
cca 2 km od obce Nová Ves nad Nisou.

K těmto  argumentům  pořizovatel  konstatuje,  že vedení  dopravního  koridoru  pro  stavbu  silnice  I.  třídy
(označení D07) vychází z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky
územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická
oblast Krkonoše – Jizerské hory. Nová Ves nad Nisou je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti
OB7 Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů
soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území.

Koridor  D07  byl  mnohokrát  prověřován  a  zakotven  v územně  plánovacích  dokumentacích  kraje  i obce.
Vedení  dopravního  koridoru  nadregionálního  významu  pro  stavbu  silnice  I.  třídy,  úsek  Jablonec  n.  N.
Smržovka – Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle ZÚR
LK obec Nová Ves 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
zvýšené  požadavky  na změny  v území,  vyvolané  dopravní  vazbou  na existující  nebo  připravované
významné dopravní koridory. Nová Ves nad Nisou je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec – Jablonec nad
Nisou – Tanvald – Harrachov – hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování
úkoly, mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na 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  SOB 5  Jizerské  hory  a  SOB  6  Západní
Krkonoše.

Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK, je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti
ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního 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.

Předmětem  stavby  je  přeložení  silnice  I/10  v úseku  Turnov Železný  Brod Tanvald  do zcela  nové  trasy,
protože dle Ministerstva dopravy ČR složité terénní podmínky znemožňují úpravu stávající trasy do kategorie
odpovídající silnici I. třídy. Silnice I/10 v dotčeném úseku slouží jednak pro dopravu návštěvníků horských
středisek Krkonoš a Jizerských hor ve směru od Prahy a dále jako tranzitní pro nákladní dopravu v rámci

916 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

hraničního přechodu Harrachov Jakuszyce. 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.  Ministerstvo  dopravy  ČR  jako  orgán  státní  správy  příslušný  pro  rozvoj  dopravní  infrastruktury
navrhuje novou komunikaci, která zároveň řeší vedení silnice I. třídy mimo kompaktně zastavěné části měst
a obcí, které jsou v současné době dotčené dopravní zátěží silnice I/14. Stávající silnice I/14, která zajišťuje
propojení měst Liberec a Jablonec nad Nisou a pokračuje přes Lučany nad Nisou, Smržovku, Tanvald a
Kořenov dále na východ, prochází centry měst a obcí se souvislou obytnou zástavbou, kde je bezprostřední
zátěži  vyplývající  z dopravy vystaveno velké množství obyvatel.  Snahou dopravní  koncepce Ministerstva
dopravy ČR je odvedení dopravy mimo souvisle zastavěná území s co nejmenším dopadem na obyvatelstvo
a životní prostředí.

Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves 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. prosince
2011.

Pořizovatel usoudil, že návrhem i realizací dopravní stavby nadregionálního významu v území vždy dojde
k ovlivnění  života  obyvatel  a  životního  prostřední  v okolí  záměru.  Je  však  ve veřejném zájmu  zachovat
do budoucnosti  možnost  rozvoje kvalitní  dopravní  sítě republikové významnosti  a zaměřit  se na nalezení
řešení s minimálními důsledky.

Pořizovatel dále dodává, že problematika tzv. jižního obchvatu města Jablonce nad Nisou jako součásti trasy
silnice I. třídy 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 námitku a konstatuje, že se jí nevyhovuje 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 a  nadřazené územně plánovací  dokumentace ZUR LK.  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.

281) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: RYČI invest. s.r.o., Na Pískovně 667/44, Liberec 460 14

 L. P. – jednatel společnosti

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: V návrhu ÚP je způsob využití pozemků p.č. 1735, 1736, 1003/2 a 1766/2 v k.ú. Proseč nad
Nisou navržen jako plochy zemědělské ZP.

Nesouhlasím s tímto návrhem a požaduji změnit způsob využití na plochy pro venkovské bydlení, sportu a
rekreace případně zahrádkové osady, případně i hospodářské využití pro zemědělskou výrobu s možností
výstavby hospodářského zázemí a bydlení.

Odůvodnění námitky: Předmětné pozemky p.č. 1735, 1736, 1003/2 a 1766/2 v k.ú. Proseč nad Nisou mají
vhodnou polohu pro mnou navržené využití a přirozeně by rozšířily propojením návrhové plochy BP 2.149,
BP 2.74, BP 1.42 a plochy stávající zástavby BP 2 území, vhodné pro mnou navržené využití. Navržené
využití  v ÚP je nereálné, pokud nebude umožněno bydlení pro budoucí vlastníky, kteří  by se o pozemky
starali s péčí řádného hospodáře.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 281 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 námitkou dle stavebního zákona, i přesto, že byla uplatněna fy. RYČI invest. s.r.o., Na Pískovně
667/44,  Liberec  460  14  (prostřednictvím  jednatele  společnosti  –  pana  L.  P.)  která  není  vlastníkem
předmětných pozemků, ale dotčení návrhem ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel odvozuje z argumentace
podatele, která se vztahuje k souvislostem řešení daného území.
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Poznámka: grafická příloha vymezuje zájmové území mimo předmětné pozemky p.č. 1735, 1736, 1003/2 a
1766/2  v k.ú.  Proseč nad  Nisou.  Pořizovatel  dvakrát  telefonicky  inicioval  pracovní  schůzku na Oddělení
územního plánování. Dne 11. 5. 2016 byl P. zaslán doporučený dopis č.j. 42058/2016 s výzvou k podání
vysvětlení k uplatněným námitkám a připomínkám. Podatel na tyto výzvy nereagoval.

Požadavek podatele námitky na zařazení pozemků mezi zastavitelné plochy pro bydlení venkovské, nebo
plochy sportu a rekreace, nebo zahrádkové osady, případně i hospodářské využití pro zemědělskou výrobu
s možností výstavby hospodářského zázemí a bydlení je uplatněn pro pozemky p.č. 1735, 1736, 1003/2 a
1766/2 v k.ú. Proseč nad Nisou, které navazují na pozemky podatele.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil  stav v území a konstatuje, že se jedná o kulturní louky, situované
v horní části plochého hřebene v Horní Proseči. Lokalita nenavazuje na zastavěné území místní části Horní
Proseč.

V platném ÚP města Jablonec nad Nisou jsou jihozápadní část pozemků p.č. 1736 a 1003/2 a pozemek p.č.
1735 v k.ú. Proseč nad Nisou vymezeny jako  rezervní plocha kategorie B2. Rezervní plochy mohou být
do zastavitelných ploch transformovány pouze formou pořízení příslušné změny platného ÚP. Pozemek p.č.
1766/2 v k.ú. Proseč nad Nisou je pozemkem nezastavitelným kategorie louky, pastviny.

Pořizovatel  prověřil  návrh ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že pozemky p.č.  1735,  1736,  1003/2 a
1766/2 v k.ú. Proseč nad Nisou jsou plochami nezastavitelnými v kategorii ZP – plochy zemědělské. Proti
tomuto řešení podal vlastník sousedního pozemku svoji námitku, kterou argumentuje tím, že pozemky mají
vhodnou polohu pro navržené využití a přirozeně by rozšířily  propojením návrhové plochy BP 2.149, BP
2.74, BP 1.42 a plochy stávající zástavby BP 2 území. Navržené využití v ÚP je nereálné, pokud nebude
umožněno bydlení pro budoucí vlastníky, kteří by se o pozemky starali s péčí řádného hospodáře.

K argumentům podatele námitky pořizovatel konstatuje, že požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro
bydlení na předmětných pozemcích byl prověřen v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, kdy v okrajových
částech pozemků 1736, 1003/2 a na pozemku p.č. 1735 v k.ú. Proseč nad Nisou byly vymezeny zastavitelné
plochy kategorie SP1 – plochy bydlení příměstského (součást zastavitelné lokality SP1.42), a to na základě
požadavku města Jablonec nad Nisou a ve smyslu 31. změny platného ÚP města Jablonce nad Nisou.

V rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily  k vymezení  zastavitelné plochy
SP1.42 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,  požadavek  na dohodnutí  zastavitelných  ploch  vyjádřil  v témže
koordinovaném  stanovisku  i orgán  ochrany  ZPF.  Negativní  stanovisko  uplatnil  i příslušný  orgán
k vyhodnocení vlivů na ŽP, který požadoval ponechat plochu ve stávající funkci.

S ohledem na tyto skutečnosti  uspořádal pořizovatel dohodovací jednání s příslušnými dotčenými orgány
dne 6. 9. 2011, jejichž závěrem bylo lokalitu SP1.42 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zásadně redukovat.
Tato redukce se zohlednila  vypuštěním zastavitelných ploch – lokality  SP1.42 ze střední  a severní  části
pozemku p.č. 1734/1 a z jihozápadní části pozemků p.č. 1736 a 1003/2 a pozemku p.č. 1735 v k.ú. Proseč
nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  požadavek  na další  vymezení  zastavitelných  ploch
z hlediska střetů s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného území a
konstatuje, že pozemky p.č. 1736 a 1766/2 v k.ú. Proseč nad Nisou jsou pod ochranou ZPF (BPEJ 83421,
83 451, 84 078 a 87 411),  a to částečně v nejvyšší první třídě ochrany. Půdy zařazené v této třídě jsou
bonitně  nejcennější  a  odejmout  je  ze ZPF  lze  pouze  výjimečně,  a  to  převážně  na záměry  související
s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

Konkrétní záměry podatele námitky na výstavbu rodinných domů, vymezení ploch sportu a rekreace, ploch
zahrádkových osad a ploch hospodářského zázemí s bydlením ve vazbě na zemědělskou výrobu nenaplňují
důvody, pro které je možno půdy ze ZPF odejmout. Ostatní plochy jsou sice v nižších třídách ochrany, a to
ve IV a V. třídě – z hlediska ovlivnění zájmů ochrany přírody krajiny se jedná o souvislou ucelenou plochu
zemědělského  půdního  fondu.  V daném  klimatickém  regionu  se jedná  o půdy  s průměrnou  produkční
schopností  a  středním stupněm ochrany,  které  je  v územním plánování  pro  eventuální  výstavbu možné
využít.  Požadavek na zařazení některé části  předmětných pozemků mezi zastavitelné plochy pro bydlení
venkovské, sportu a rekreace případně zahrádkové osady přesto nesplňuje zásady ochrany ZPF uvedené
v § 4 zákona o ochraně ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly být navrženy přednostně nezemědělské
pozemky, pozemky ZPF ležící uvnitř zastavěného území, případně proluky mezi stávající zástavbou.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil požadavek na zařazení předmětných pozemků a jejích
částí  mezi zastavitelné plochy pro bydlení venkovské,  nebo plochy sportu a rekreace,  nebo zahrádkové
osady a konstatuje, že námitce nebude vyhověno, neboť takto rozsáhlá zastavitelná plocha by zásadním
způsobem změnila strukturu krajiny a sídla, navíc ve vizuálně exponované poloze. Pořizovatel dále dodává,
že plocha představuje biotop chřástala polního a křepelky polní a zastavěním daných ploch by mohlo dojít
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném  zájmu  dle  zvláštních  právních  předpisů.  Dalším  z argumentů  pro  ponechání  pozemků
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v nezastavitelných  plochách  je  skutečnost,  že dohodnutý  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje
dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených v souladu s cíli územního plánování a
v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody v tomto území.

Námitka je uplatněna k neměněné části územního plánu a vlastník pozemku není krácen na svých právech,
neboť ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku podatele námitky nic nezměnil.

282) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. S.

Podání doručené písemně dne 9. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Žádám o sjednocení zařazení parcely p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice na kategorii, která je navržena
pro větší část parcely – plochy smíšené městské. Zbytek je ve stávajícím návrhu zařazen do kategorie –
plochy veřejné prostranství zeleň

Odůvodnění námitky: Stávající dvojí zařazení k této parcele může při případném stavebním řízení omezovat
záměr jednotného oplocení celé parcely

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 282 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného  návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Předmětem námitky je požadavek na zařazení celé plochy pozemku p.č.  255/3 v k.ú. Rýnovice do ploch
zastavitelných kategorie SM – plochy smíšené městské.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o mírně  svažitý  pozemek  –
nezpevněnou navážku sousedící bezprostředně s ulicí Čajkovského v zastavěném území obce v místní části
Rýnovice. Severovýchodní část pozemku vystupuje mimo údolní nivu, jihozápadní část pozemku zasahuje
do VKP ze zákona – údolní niva, kterou protéká bezejmenný potok s porosty orobince.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že pozemek p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice je zařazen
v severovýchodní části do zastavitelných ploch kategorie SM4 – plochy smíšené městské (součást lokality
SM4.3) a v jihozápadní části do nezastavitelných ploch kategorie VZ – veřejná prostranství – zeleň. K tomuto
řešení podal námitku vlastník pozemku s tím, že dvojí zařazení funkčních ploch k danému pozemku může při
případném stavebním řízení omezovat záměr jednotného oplocení celé parcely.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že platný  územní  plán  města  Jablonce  nad  Nisou  vymezuje
na daném pozemek v severovýchodní části zastavitelnou plochu kategorie S1 – plochy smíšeného bydlení,
v jihozápadní části plochu nezastavitelnou v kategorii UL – plochy přírodní ochrany, plochy lokálních systémů
ekologické stability, biokoridory, doprovodná zeleň.

Redukce zastavitelné plochy pro bydlení vycházela ze závěrů   veřejného projednání konceptu řešení, kdy
byl  předmětný  pozemek  vymezen  jako  zastavitelná  plocha  kategorie  SA4  –  plochy  smíšených  aktivit  –
součást zastavitelné lokality SA4.3. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj
území (Ekobau 07/2011) charakterizovalo danou zastavitelnou lokalitu jako nezpevněnou plochu navážky
se sporadickou  vegetací  s tím,  že plochou  prochází  regulovaná  vodoteč.  Vlivem  zástavby  lze  očekávat
zásah do VKP. Využití  plochy je  možné za předpokladu,  že budou dotčené orgány souhlasit  se zásahem
do nivy a toku – VPK. Na projektové úrovni se projedná míra zásahu. Zastavění nivy nebo další regulace
potoka, např. zatrubnění bude mít negativní vliv zejména na hydrologické poměry v území, zvýší a urychlí
se povrchový odtok apod.

V rámci  veřejného projednání  konceptu  ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil  k vymezení  zastavitelné  plochy
SA4.3  negativní  stanovisko  příslušný orgán ochrany přírody a krajiny  – OŽP MěÚ Jablonec nad Nisou
vyjádřením  č.j.  85573/2011  ze dne  1.  9.  2011,  který  souhlasí  s vymezením  zastavitelné  plochy  pouze
na degradovaných a zavezených částech pozemku. Plocha navazuje na biotopy v areálu fy. A. Raymond,
kde proběhla v minulé době jejich plošná úprava a zároveň rekultivace. Proto je vhodné zachovat i níže
položený mokřad, který je součástí zastavitelné lokality SA4.3. V rámci koordinovaného stanoviska KÚLK č.j.
OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011 vyjádřil negativní názor příslušný dotčený orgán ochrany přírody
a krajiny s tím, že po dostavbě areálu fy.A. Raymond je jihozápadní část pozemku p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice
posledním zůstatkem údolní nivy drobné vodoteče (VKP) a mokřadu s výskytem zvláště chráněných druhů
Redukci  plochy  v rámci  téhož  stanoviska  požadoval  příslušný  orgán  ochrany  ZPF.  Příslušný  orgán
k posouzení vlivů na ŽP se ztotožnil s dílčími požadavky dotčených orgánů a doporučeními z vyhodnocení
vlivů.

Pořizovatel s ohledem na stanoviska dotčených orgánů uspořádal dohodovacího jednání, dne 6. 9. 2011 kde
byla zvažována doporučení vyplývající z Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP na udržitelný rozvoj území a kde
bylo dohodnuto, že zastavitelná lokalita SA4.3 bude zásadně redukován pouze na rozsah navážky. V tomto
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duchu  byly  formulovány  Pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
Zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012. Návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v tomto duchu upraven.

K argumentu  podatele  námitky  ve věci  jednotného  stylu  oplocení  pořizovatel  konstatuje,  že pravdou  je
skutečnost, že v jihozápadním cípu pozemku p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice nelze realizovat klasické oplocení –
možným řešením je živý plot. Jednotného charakteru oplocení daného pozemku lze dosáhnout lemováním
konstrukce klasického oplocení v plochách zastavitelných živým plotem.

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  střetů  s limity  a  hodnotami  území,  které  by  mohly  mít  vliv
na vyhodnocení  předmětného pozemku a konstatuje,  že pozemek je pod ochranou ZPF (BPEJ 8.34.41,
8.67.01 – IV. a V. třída ochrany). Přesto, že se jedná o půdy průměrných až podprůměrných produkčních
schopností, a to vzhledem k poloze obce a ke konfiguraci jejího terénu, i přes tuto skutečnost dochází vlivem
zástavby  u předmětných  pozemků  ke snížení  ekologické  stability  území  a  přírodních  hodnot  ZPF.
I s ohledem na tuto skutečnost je zastavitelná plocha pozemku redukována. Dále se v jihozápadním cípu
pozemku nachází drobná vodoteč, který je spolu s údolní nivou významným krajinným prvkem ze zákona
VKP.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že námitka  je  směřována
k neměněné  části  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  a  vlastník  pozemku  tak  není  krácen  na svých
právech, neboť návrh ÚP Jablonec nad Nisou na jejich využití nic nezměnil.

Pořizovatel  konstatuje,  že dohodnutý  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu
zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených v souladu s cíli  územního plánování a v souladu, případně
kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody v tomto území.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť vymezením
zastavitelné plochy v požadovaném rozsahu by došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

283) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: K. K.

Podání doručené písemně dne 9. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Žádám zahrnout výše uvedené parcely do kategorie – ploch bydlení městské

Odůvodnění námitky: Výše uvedené parcely jsou ve stávajícím územním plánu součástí zahrádkářské osady
„Mšeno Jih" V roce 2006 jsem se stal vlastníkem těchto parcel. Výše uvedený požadavek by do budoucna
dával  možnost  větší  zástavby nežli  připouští  status  zahrádkářské osady.  Jejich  lokalizace podél  ulice  9
Května umožňuje samostatný přístup a oplocení bez omezení pro stavící zahrádkářskou osadu

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 283 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou a bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  možnost  vymezení  zastavitelné  plochy pro  bydlení  v daném území.  Pozemek p.č.  1360/11 a
objekt zahradní chatky na pozemku st.p.č. 1360/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou jsou umístěny cca 2 m pod úrovní
nivelety  přiléhající  obslužné komunikace  –  ulice  9.  Května  a  představují  okrajové  pozemky  ve stávající
zahrádkové kolonii Mšeno – jih. Předmětné pozemky jsou součástí zastavěného území obce v místní části
Mšeno nad Nisou.

Pořizovatel  nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou zjistil,  že předmětné pozemky jsou zařazeny
mezi  plochy  zastavěného  území  kategorie  RZ  (plochy  rekreace zahrádkové  kolonie),  a  to  na základě
požadavku Českého zahrádkářského svazu, ZO – Mšeno – jih ze dne 3. října 2011. Ten ve své námitce,
uplatněné v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou nesouhlasil s překvalifikováním
stávající zahrádkové kolonie do ploch kategorie BM – plochy bydlení. Daná problematika byla posouzena
ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011 s tím, že zastupitelstvu města bylo
doporučeno stabilizovat zahrádkové osady ve stávajících 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. Návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v tomto duchu upraven. Proti vymezení zastavěné plochy kategorie
RZ  –  plochy  rekreace  –  zahrádkové  osady  uplatnil  vlastník  pozemků  svoji  námitku  v rámci  veřejného
projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou s odůvodněním, že jejich pozemky mají samostatný vstup z ulice
9. Května a oplocení nebude omezující pro stavící zahrádkářskou osadu.
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K požadavkům podatele pořizovatel konstatuje, že k uplatněné námitce, tzn. k vymezení zastavitelné plochy
pro bydlení vznesl negativní stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – Oddělení ŽP a
památkové péče MMJN, ve kterém se uvádí, že nad pozemkem podél ulice 9. Května se nachází část lipové
aleje, která je součástí veřejné zeleně města. Mezi stromy je nevhodné budovat sjezd na pozemek, došlo by
k poškození  kořenů a  tím stability  stromů.  Ve stanovisku  se dále  uvádí,  že pozemek  p.č.  1360/11 v k.ú.
Mšeno nad Nisou je  široký cca 16 – 24 m. Bezpečné umístění  obytné budovy od stromů,  tak  aby bylo
eliminováno riziko pádu větví či stromů na objekt a aby nedošlo k zásahu do kořenového systému stromů, je
minimálně 15 m. Na výstavbu RD tak zbývá velmi malá plocha. V době vydání stanoviska evidoval orgán
ochrany přírody žádost na pokácení 2 ks lip na pozemku p.č. 1360/11 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Výsledek
řízení  o povolení  pokácení  nebylo možné v té době předjímat,  neboť i v případě,  že by nebylo ze strany
magistrátu města pokácení stromů povoleno, mohlo dojít ke změně rozhodnutí odvolacím orgánem KÚLK.
Pořizovatel  dodává,  že stanovisko  příslušného  dotčeného  orgánu  ochrany  přírody  bylo  rozhodující  pro
formulaci pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro opakované veřejné projednání. Skutečnost,
že závěry řízení vedly k pokácení předmětných stromů, nebylo možné již v další úpravě zohlednit.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil námitku a konstatuje že stabilizace ploch zahrádkových
osad je výsledkem dlouhodobého projednávacího procesu , kdy stabilizace stávající funkce byla provedena
na základě požadavku Českého zahrádkářského svazu, ZO – Mšeno – jih. Pořizovatel dodává, že námitka je
navíc směřována k neměněné části územního plánu a podatel námitky není krácen na svých právech, neboť
návrh ÚP Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil. Platný územní plán města Jablonce
nad  Nisou  vymezuje  předmětné  pozemky  jako  plochy  specifické  zastavitelné  v kategorii  ZR  –  kolonie
zahrádek.  Vlastní  charakter  pozemku,  ani  navazující  okolí  (snížená  niveleta  pozemku  oproti  obslužné
komunikaci o cca 2 m a šířkové uspořádání obslužné komunikace – ulice 9. Května) neodpovídá požadavkům
§ 20, odst .4 Vyhlášky č. 501, o obecných požadavcích na využívání území, kdy se pozemek vymezuje tak,
aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňoval využití
pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. S ohledem na výše
konstatované skutečnosti se pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem rozhodl námitce nevyhovět.

284) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastník  rodinného domu č.p.  4236,  nacházejícího se na parcele st.p.č.  5306 a
pozemku  576/8  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ snížení kvality kultury bydlení
▪ znehodnocení pozemku a stavby
▪ riziko  sesuvu svahu a  popraskání  stěn  domu, který  je  postaven na navážce a je  zhruba 30 m

od zamýšlené komunikace Západní tangenta
▪ poškození  ŽP  pro  celou  oblast  Žižkova  vrchu,  který  je  na západ  od zamýšlené  komunikace

i překladiště s převažujícím západním větrem

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 284 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 284 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníka  rodinného  domu  č.p.  4236,  který  se nachází
na pozemku st. p.č. 5306 a pozemku p.č. 576/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty
jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici  Panenské,  umístěný v západním svahu Žižkova vrchu,  a to ve vzdálenosti  cca 40 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  250 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  sběrného  a
separačního dvora.

SAUL s.r.o 921



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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  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 40 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Riziko sesuvu svahu a popraskání stěn domu, který je  postaven na navážce a je  zhruba 30 m

od zamýšlené komunikace Západní tangenta
4) poškození  ŽP  pro  celou  oblast  Žižkova  vrchu,  který  je  na západ  od zamýšlené  komunikace

i překladiště s převažujícím západním větrem

K nesouhlasu podatele námitky 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:

že se ztotožňuje s názorem podatele námitky, že se umístění trasy Západní tangenty ve vzdálenosti 40 m
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 byl 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.
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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  pro  celou  oblast  Žižkova  vrchu,  který  je  na západ
od zamýšlené komunikace s převažujícím západním větrem 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.  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 ovlivněna minimálně.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce vyhovět částečně,  a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní  tangenty zůstává
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vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec  nad  Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje
poškozením životního prostředí.

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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.
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285) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: A. K.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2811, nacházejícího se na parcele st.p.č. 2711 a pozemku
565/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Zásadně nesouhlasím s oběma návrhy změn územního plánu, protože se obávám o snížení kvality kultury
bydlení, znehodnocení pozemku a stavby, ale hlavně poškození životního prostředí a přírody, zdraví lidí,
kterým se zhorší kvalita života.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 285 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 285 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2811,  který  se nachází
na pozemku  st.  p.č.  2711  a  pozemku  p.č.  565/11  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  s návrhem trasy  Západní
tangenty jako přeložky silnice I.  třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Družstevní 4, umístěný v západním svahu Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 135 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  195 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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  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 135 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Poškození ŽP a přírody

K nesouhlasu podatele námitky 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
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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  poškození  životního  prostředí  pro  celou  oblast  Žižkova  vrchu,  který  je  na západ
od zamýšlené komunikace i překladiště s převažujícím západním větrem 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.  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 ovlivněna minimálně.

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.
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 195 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením kvality bydlení,
znehodnocením pozemků a stavby a zejména poškozením životního prostředí a přírody a zdraví lidí.

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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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
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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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

286) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. S.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastník  rodinného domu č.p.  4773,  nacházejícího se na parcele  st.p.č.  6498 a
pozemků p.č. 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 442/59, 442/60, 442/61, 442/67 a 6499/2 v k.ú. Jablonec
nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace západní tangenta (DS.2)
a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS)
v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ snížení kvality a kultury bydlení
▪ znehodnocení pozemku a stavby
▪ poškození životního prostředí
▪ zhoršení kvality života
▪ dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace
▪ riziko sesuvu svahu

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 286 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 286 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníka  rodinného  domu  č.p.  4773,  který  se nachází
na pozemku st. p.č. 6498 a pozemků p.č. 528/5, 528/8, 528/9, 442/59, 442/60, 442/61, 442/67, 528/7, 528/6
a st.p.č. 6499/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14
a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  v Zeleném  údolí  s možnou  vazbou  na plochy  výroby  a
skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Na Kopci 37, umístěný v západním svahu Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 100 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  200 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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
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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  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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Poškození ŽP
4) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace
5) Riziko sesuvu svahu

K nesouhlasu podatele námitky 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  poškození  životního  prostředí  ,  zhoršení  kvality  života  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.  Z větrné  růžice  umístěné  na všech
výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů v Jablonci nad Nisou, a to ve směrech jih – jihovýchod a
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severozápad – sever, proto lze předpokládat, že předmětná nemovitost by měla být případnými negativními
vlivy ovlivněna minimálně.

Ad. 4) 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.

Ad. 5) 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.
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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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením
kvality bydlení, znehodnocením pozemku a stavby a poškozením ŽP.

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 námitce o potencionálním znečištění ovzduší (zápach a hluk ze sběrného dvora) 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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287) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. Ž.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako spoluvlastník rodinného domu č.p. 4772, nacházejícího se na parcelách st.p.č. 6499/1,
6499/2 a pozemků p.č. 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 442/59, 442/60, 442/61 a 442/67 v k.ú. Jablonec
nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace západní tangenta (DS.2)
a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS)
v prostoru Brandl.
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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) snížení kvality a kultury bydlení
2) znehodnocení pozemku a stavby
3) poškození životního prostředí
4) dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace
5) riziko sesuvu svahu

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 287 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 287 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.
Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas  spoluvlastníka rodinného domu č.p.  4772,  Na Kopci 35 který
se nachází na pozemku st. p.č. 6499/1, 6499/2 a pozemků p.č.442/59, 442/60, 442/61, 442/67, 528/5, 528/6,
528/7, 528/8, 528/9 a st.p.č. 6498 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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 prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Na Kopci 37, umístěný v západním svahu Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 100 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  200 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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  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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  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) Poškození ŽP
4) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace
5) Riziko sesuvu svahu
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K nesouhlasu podatele námitky 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  poškození  životního  prostředí  ,  zhoršení  kvality  života  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.  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 ovlivněna minimálně.

Ad. 4) 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.

Ad. 5) 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
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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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením
kvality bydlení, znehodnocením pozemku a stavby a poškozením ŽP.

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 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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora,)  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

288) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. B.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2741, nacházejícího se na parcele st.p.č. 2706 a pozemků
589/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) snížení kvality a kultury bydlení
2) znehodnocení pozemku a stavby
3) riziko sesuvu svahu
4) poškození životního prostředí a přírody
5) dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace
6) v případě výstavby tangenty žádáme vedení trasy tunelem

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 288 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 288 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2741,  Družstevní  14,  který
se nachází na pozemku st.  p.č. 2706 a pozemku p.č. 589/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
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Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
č.p. 2741, Družstevní 14 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  100 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  300 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  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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) snížení kvality a kultury bydlení
2) znehodnocení pozemku a stavby
3) riziko sesuvu svahu
4) poškození životního prostředí a přírody
5) dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace
6) v případě výstavby tangenty žádáme vedení trasy tunelem

K nesouhlasu podatele námitky 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. Jedná
se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

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.
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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  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. 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 ovlivněna minimálně.

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.

Ad. 6) K argumentu vedení trasy tangenty tunelem pořizovatel  konstatuje, že se jedná o finančně velmi
náročné řešení, ke kterému lze přistoupit v dílčích částech trasy, pokud to je účelné (viz. snaha o zachování
celistvosti  sportovně rekreačního areálu  Srnčí  Důl  –  Studie  možnosti  úprav  a  rozvoje  areálu  Srnčí  Důl
ve vztahu k Západní tangentě).

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 300 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením
kvality bydlení, znehodnocením pozemku a stavby a poškozením ŽP.

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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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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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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

289) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. Z.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2821,  nacházejícího se na parcele st.p.č.  2707 a
pozemků  589/16 v k.ú.  Jablonec  nad Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Komunikace je již potrhaná a má sklon do údolí, což nebylo. Na svahu je navážka popela, která zapříčiňuje
pohyb.  Toto  pociťují  i naši  sousedé  rozpadem  terasy.  Když  se zřizovala  trafostanice,  utrpěl  náš  dům
prasklinou zdi a poškozením oken i dveří. Při ražení štoly a úpravách komunikace směrem na Proseč jsme
otřesy pociťovali i v našem objektu. Proč před tímto projektem nebyl proveden průzkum podloží (vrty)? Jako
další nám vadí umístění skládky. Je nám velice líto této oblasti, proč musí být znehodnocena?

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 289 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 289 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2821, Družstevní 12, který
se nachází na pozemku st.  p.č. 2707 a pozemku p.č. 589/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2821, Družstevní 12 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  100 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  300 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  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
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Západní tangenty je vymezena v rámci zastavitelných ploch kategorie DS – plochy dopravní infrastruktury –
silniční (lokality DS.2,DS.3) ve vzdálenosti cca 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1)  riziko sesuvu svahu
2) znehodnocení pozemku a stavby

K nesouhlasu podatele námitky 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 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. 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.

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.
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Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 300 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  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 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 námitce  o znehodnocení  lokality  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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290) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: JiTa – ECO s.r.o.

prostřednictvím J. T. – jednatel společnosti
M. B. – jednatel společnosti

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Prodloužení plochy zastavitelnosti  pro bydlení podél  silnice a svahování vyrovnané plochy
na sousední pozemky

Čísla pozemků, kterých se požadavek týká: pozemky p.č.166/1, 165, 167, 168, 169/1, 174/1, 173/1, 173/2,
190 v k.ú. Lukášov

Jedná se o námět a připomínku k prodloužení zastavitelné plochy pro bydlení podél stávající komunikace.
Současná plocha pro bydlení (ppčk. 166/1) by se rozšířila podél komunikace (ulice Čs. Armády, ppčk. 6/6)
na ppčk. 166/1, i s pozemkem 165.

Pro vytvoření roviny v místě námitky (v rozsahu zastavitelné plochy) by se vytvořil násyp (kámen, zemina)
se svahováním. Svahování by zasáhlo do pozemků p.č. 167, 168, 169/1, 174/1 a 190. Zpětně svahování
zatravnit  resp.  zalesnit  ze stržené  ornice.  Stávající  lesní  pozemek  (ppčk  168)  by  se v části  svahování
obnovil, pozemek p.č. 167 by z ostatní plochy mohl být také z větší části zalesněný. Pro záměr zastavitelné
plochy nepotřebujeme lesní pozemek měnit, naopak zalesnění by území, myslíme, prospělo.

Odůvodnění  připomínky:  Pozemky  jsou  (přecházejí)  do vlastnictví  žadatelů.  Vybudováním  nové
meziměstské  komunikace  Jablonec  –  Liberec  se násobně  sníží  doprava  na stávající  komunikaci,  která
sousedí s uvažovanými plochami pro bydlení. Navrhovaná zastavěná plocha přímo navazuje na současnou
zastavitelnou plochu rodinnými domy. Navrhované nové plochy bydlení jsou zároveň oddělené od plánované
komunikace vzrostlým lesem. Pro individuální RD je k dispozici zastavitelná plocha okolo 1 000 m2, celkově
je navrhovaná plocha pozemku pro jeden RD 2 500 – 3 700 m2.

Pro zásobování uvažované lokality by byla využita současná rozvodná síť NN (nedaleká trafostanice ČEZ
Distribuce a.s.). Na pozemcích zástavby máme zjištěné dostatečné zdroje pitné vody. Odkanalizování by
bylo řešeno individuálním čištěním odpadních vod (ČOV s certifikací)  a vsakování na dostatečně velkém
pozemku navrhovaných objektů. Ve stávající zastavitelné části je to řešené shodně.

Další příloha:

Informace z katastru nemovitostí, kdy jsou doloženy vlastnické vztahy fy. JiTa – ECO k pozemkům p.č. 169/1
a 174/1 v k.ú. Lukášov, ale bez 173/1 v k.ú. Lukášov.

Informace  o probíhající  směně  pozemku  ppčk.  166/1  v k.ú.  Lukášov  mezi  JiTa  –  ECO s.r.o.  a  Státním
pozemkovým úřadem, který získá žadatel  do vlastnictví  v zákonné lhůtě.  Poté bude doložen doklad MM
Jablonec o vlastnictví pozemku k podané žádosti námitky k ÚP.

Vlastnictví ppčk. 165:

Informace  o připravované  směně  pozemku  p.č.  165  v k.ú.  Lukášov,  u kterého  Státní  pozemkový  úřad
v současné době využívá předkupního práva na uvedený pozemek a po jeho získání bude součástí směny
s pozemkem č. 166/1 v k.ú. Lukášov. Vlastnictví  tedy bude převedeno na stavebníka (JiTa – ECO s.r.o.)
současně na obě parcely.

Dále doložena Žádost podatele připomínky o realizaci směny pozemku p.č. 166/1 v k.ú. Lukášov se Státním
pozemkovým úřadem a předkupní právo k pozemku p.č. 165 v k.ú. Lukášov pro paní Navrátilovou Lucii, č.p.
15, 285 41 Malešov.

Součástí podání je Grafická příloha: tato vymezuje požadavek na rozšíření zastavitelných ploch na pozemky
p.č. 166/1 – střední a západní část a stp.č.165 v k.ú. Lukášov.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 290 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  náměty  a  připomínky  do nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel
posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního zákona a dospěl
k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků – fy. JiTa – ECO
s.r.o. prostřednictvím J. T. a M. B. – jednatelé společnosti, dotčených návrhem územního plánu Jablonec nad
Nisou. Dotčení pozemků pořizovatel odvozuje z argumentace podatelů, která se vztahuje k novému režimu
řešení daného území. Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
183557 pořizovatel zjistil, že společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.

Dne 23. 3. 2016 podatel doložil pořizovateli sdělení Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového
úřadu pro LK o tom, že žádost fy. JiTa – ECO s.r.o o směnu pozemku p.č. 166/1 v k.ú. Lukášov se Státním
pozemkovým úřadem byla zaregistrována a postoupena k předběžnému projednání. Pořizovatel k tomuto
kroku konstatuje, že na způsobu vyhodnocení podání se nic nezměnilo.

Požadavek  na vymezení  nových  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  je  v grafické  části  podání  uplatněn
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na pozemky p.č. 166/1 – střední a západní část a stp.č. 165 v k.ú. Lukášov, a to s vyznačením paty a vrchní
hrany  nově  uvažovaného  násypu  pro  realizaci  zastavitelné  plochy  pro  bydlení.  Pata,  vrchní  hrana
uvažovaného násypu a vlastní násyp je  vymezen na pozemcích a částech pozemků p.č.  165, 167, 168,
174/1, 190, 166/1, 169/1, 173/1 a 173/2 v k.ú. Lukášov.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o soubor velmi svažitých pozemků
porostlých náletovými dřevinami okrajově navazujících na zastavěné území v místní části Lukášov. Pozemky
p.č. 166/1 a 165 v k.ú. Lukášov přímo navazují na silnici III/29024.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že předmětné  pozemky  a  jejich  části  jsou
zařazeny mezi nezastavitelné plochy kategorie SK – plochy smíšené krajinné a mezi plochy zastavitelné
kategorie SP – plochy smíšené obytné – příměstské (zastavitelné lokality BP2.35 a BP2.154). Proti tomuto
řešení podal námitku podatel, který vlastní tři z výše uvedených pozemků s tím, že požaduje rozšířit plochy
pro  bydlení  na pozemky,  se kterými  sousedí  a  vytvořit  podél  stávající  silnice  III/29024  nový  násep
se svahováním vhodný pro vymezení zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území, a to částečně
na svých a částečně na sousedních pozemcích. Pro násep by se využil materiál – vedlejší produkty z nově
budované přeložky silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity  a hodnotami území,
které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětných pozemků a konstatuje, že na pozemky p.č. 166/1 a
st.p.č. 165 v k.ú. Lukášov podél komunikace zasahuje ochranné pásmo lesa, a to jak z jižní, tak ze severní
strany. Dále pořizovatel podotýká, že v rámci uvažovaných terénních úprav a svahování lze předpokládat
zasažení  bezejmenné  vodoteče v nejnižší  části  členité  rokliny,  čímž  by došlo  k narušení  hydrologických
poměrů  v daném  území  a  k nežádoucímu  rozšířeni  sídla  mimo  stávající  obrys  ve směru  do volné,
nezastavěné krajiny. Došlo by tak k nevhodnému zásahu do krajinného rámce sídla.

Pořizovatel posoudil záměr z hlediska ovlivnění krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona o ochraně
přírody a krajiny. Dotčené území místní části Lukášov 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 Lukášov. Pořizovatel má za to,
že se jedná  o esteticky  hodnotné  území  pestré  mozaiky  zemědělských  pozemků  (TTP),  drobných  lesů,
množství prvků vzrostlé nelesní zeleně a rozptýlené zástavby v členitém svažitém terénu. MKR je součástí
typu krajiny lesozemědělské v sousedství krajiny urbanizované.

Cílem ochrany krajinného rázu je zachování současného charakteru MKR s minimalizací zástavby, obnova
zdejších  lesů  na stanovištně  původní  struktury  (aktuálně  v naprosté  většině  s nepůvodní  dřevinnou
skladbou)  a  údržba  zemědělských  pozemků.  Ochrana  zachovaných  částí  venkovských  sídel  a  přilehlé
zemědělské  krajiny,  podpora  vhodného  rozvoje,  který  nenaruší  venkovský  charakter  sídel.  Ochrana
porostních plášťů a bezlesních enkláv v okrajích lesů. Požadavek koliduje s těmito cíli.

Dalším argumentem pro ponechání pozemků v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
návrh ÚP Jablonec nad Nisou již částečně vyhověl podateli tím, že vymezil na pozemku p.č. 166/1 v k.ú.
Lukášov (východní část) zastavitelnou plochu pro bydlení (zastavitelná lokalita BP2.154), o kterou podatel
usiluje v rámci směny se Státním pozemkovým fondem. Další zastavitelné plochy pro funkci bydlení jsou
vymezeny na pozemku p.č.  173/1 v k.ú. Lukášov a částech pozemků p.č.  174/1 a 169/1 v k.ú.  Lukášov
(zastavitelná  lokalita  BP2.154),  které  jsou  ve vlastnictví  podatele.  Pořizovatel  je  přesvědčen,
že vymezováním dalších zastavitelných ploch a realizací masivních terénních úprav v daném území 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.

291) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. K.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  požadavek na nové funkční  využití  –  svahování  vyrovnané plochy pro  RD podél  silnice –
na pozemku p.č. 190 v k.ú. Lukášov

Jedná se námět a připomínku k prodloužení zastavitelné plochy pro bydlení podél stávající komunikace. Pro
rozšíření  zastavitelné  plochy  bude  provedené  svahování  na výše  uvedených  pozemcích.  Pro  záměr
svahování násypů nepotřebuji měnit kulturu, následné zatravnění svahu vyhovuje záměru.

Odůvodnění námitky:

Pozemek je nyní v mém vlastnictví. Mým záměrem spolupracovat na uvedených pozemcích se sousedním
vlastníkem a investorem celé akce (JiTa – ECO s.r.o.).  S celkovým záměrem investora souhlasím podle
grafické přílohy. Podrobné řešení využití ploch je uvedené v žádosti investora celé akce.
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Vlastnická nebo obdobná práva navrhovatele k pozemkům nebo stavbám (pokud existují)

Vlastnické právo doložené výpisem z KN, přílohou je grafický návrh námitky oproti stávajícímu ÚP.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 291 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  námět  a  připomínku  do nového  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel
posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního zákona a dospěl
k názoru,  že podání  je  námitkou dle  stavebního zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku dotčeného
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na vymezení nového funkčního využití – svahování vyrovnané plochy pro RD podél
silnice, a to na pozemku p.č. 190 v k.ú. Lukášov ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o pasenou  členitou  roklinu
s prudkými  svahy  navazující  na zastavěné  území  v místní  části  Lukášov.  Pozemek  v jihovýchodní  části
přímo navazuje na silnici III/29024.

Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil, že je východní část pozemku zařazena
do zastavitelných ploch kategorie BP2 – plochy bydlení smíšeného – součást zastavitelné lokality BP2.35,
západní část pozemku je zařazena mezi nezastavitelné území kategorie SK – plochy smíšené krajinné. Proti
tomuto řešení podal námitku vlastník pozemku s tím, že souhlasí s realizací navážky a svahování na svém
pozemku, který sousedí s pozemky, které jsou předmětem záměru na výstavbu rodinných domů. Realizací
záměru  by  se vytvořil  podél  stávající  silnice III/29024 nový  násep se svahováním vhodný pro  vymezení
zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území. Pro násep by se využil materiál – vedlejší produkty
z nově budované přeložky silnice I. třídy I/14 Liberec Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  námitku z hlediska střetů s limity  a hodnotami území,
které  by  mohly  mít  vliv  na vyhodnocení  předmětného  pozemku  a  konstatuje,  že předmětná  plocha  má
ekotonový charakter, výrazně morfologicky členitý, a to na okraji sídla. Podatel námitky deklaruje svůj záměr
na provedení terénních úprav při zastavění svažitého terénu, které budou znamenat urychlení povrchového
odtoku a podpoří riziko eroze.

Pořizovatel  dále  konstatuje,  že požadované  vymezení  nového  funkčního  využití  –  svahování  vyrovnané
plochy na západní části pozemku p.č. 190 v k.ú. Lukášov je přípustnou vybaveností ploch zastavitelných a
zastavěných. V současné fázi pořizování  ÚP Jablonec nad Nisou, kdy již  je rozsah zastavitelných ploch
s dotčenými orgány dohodnut,  je  další  jejich  rozšiřování  nežádoucí.  Dohodnutý  návrh  ÚP Jablonec nad
Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených  v souladu  s cíli
územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody v tomto území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
vymezováním dalších zastavitelných ploch 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

292) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  požadavek  na nové  funkční  využití  –  svahování  vyrovnané  plochy  pro  RD podél  silnice  –
na pozemcích p.č. 167 a 168 v k.ú. Lukášov. Jedná se námět a připomínku k prodloužení zastavitelné plochy
pro bydlení podél stávající komunikace. Pro rozšíření zastavitelné plochy bude provedené svahování na výše
uvedených pozemcích. Do svahování by se umístilo vsakování z individuálního čištění odpadních vod u RD.

Pro  záměr  svahování  násypů  nepotřebuji  lesnímu  pozemku  měnit  kulturu,  následné  zalesnění  svahu
vyhovuje záměru.

Odůvodnění námitky:

Pozemek je nyní v mém vlastnictví. Mým záměrem je odprodat uvedené pozemky sousednímu vlastníkovi a
investorovi celé akce (JiTa – ECO s.r.o.). S celkovým záměrem investora souhlasím podle grafické přílohy.
Podrobné řešení využití ploch je uvedené v žádosti investora celé akce).

Návrh rozhodnutí: námitce č. 292 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  námět  a  připomínku  do nového  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel
posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního zákona a dospěl
k názoru,  že podání  je  námitkou dle  stavebního zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemků dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
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vyhodnotit požadavek na vymezení nového funkčního využití – svahování vyrovnané plochy pro RD podél
silnice, a to na pozemcích p.č. 167 a 168 v k.ú. Lukášov.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o pasenou  členitou  roklinu
s prudkými svahy, okrajově navazující na zastavěné území v místní části Lukášov.

Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil, že pozemky p.č. 167 a 168 v k.ú. Lukášov
jsou zařazeny do nezastavitelných ploch kategorie SK – plochy smíšené krajinné. Proti tomuto řešení podal
námitku  vlastník  pozemků  s tím,  že souhlasí  s realizací  navážky  a  svahování  na svém  pozemku,  který
sousedí  s pozemky,  které  jsou  předmětem  záměru  na výstavbu  rodinných  domů.  Realizací  záměru  by
se vytvořil  podél stávající  silnice III/29024 nový násep se svahováním vhodný pro vymezení zastavitelné
plochy pro bydlení v návaznosti na zastavěné území. Pro násep by se využil materiál – vedlejší produkty
z nově budované přeložky silnice I. třídy I/14 Liberec Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil námitku nejprve z hlediska střetů s limity a hodnotami
území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětného pozemku a konstatuje, že předmětná plocha
má ekotonový charakter, výrazně morfologicky členitý, a to na okraji sídla. Podatel námitky deklaruje svůj
záměr  na provedení  terénních  úprav  při  zastavění  svažitého  terénu,  které  budou  znamenat  urychlení
povrchového odtoku a podpoří  riziko eroze. Dalším limitem území je charakter pozemku p.č.  168 v k.ú.
Lukášov, který je pozemkem určeným k plnění funkcí  lesa – PUPFL s vymezeným ochranným pásmem,
které zasahuje do ploch potencionální výstavby rodinných domů.

Pořizovatel  dále  konstatuje,  že požadované  vymezení  nového funkčního  využití  –  svahování  vyrovnané
plochy  na pozemcích  p.č.  167  a  168  v k.ú.  Lukášov  je  přípustnou  vybaveností  ploch  zastavitelných  a
zastavěných. V současné fázi pořizování  ÚP Jablonec nad Nisou, kdy již  je  rozsah zastavitelných ploch
s dotčenými  orgány dohodnut,  je  další  jejich  rozšiřování  nežádoucí.  Dohodnutý  návrh  ÚP Jablonec  nad
Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených  v souladu  s cíli
územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody v tomto území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
vymezováním dalších zastavitelných ploch 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.

293) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky : K. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: 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 15 000 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 2 000 metrů od domu.

d) S drastickým  vedením  Jižní  tangenty  –  opět  cenné  území  dle  ÚAP  2010.  Dotčeny  Prameny,
kanalizace,  mokřadní  les,  pivovarské rybníky.  Vzdálenost  od naší  nemovitosti  cca 430 – 925 m
preferujeme řešit křížení hlavní trasy ZT a JT mimoúrovňově s podjezdem malé kruhové křižovatky
připojené nájezdy ve všech směrech a působící jako zpomalovací  retardér na ulicích Pražské a
Turnovské. Portály tunelu řešit v místech svahu se zelení mimo mokřadní údolní nivu viz. Grafika 04
Naší studie včetně rezervy na mimoúrovňové řešení křižovatek a korekci vedení trasy.

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 návrhem  změny  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  uvedenému  návrhu  změny  územního  plánu,  které  odůvodňuje
následujícími negativními dopady:

Příloha: Grafika 04 PDF

Odůvodnění námitky:
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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.

Jablonec má dostatečnou kapacitu silnic. Kapacita křižovatek může být navýšena vícepruhovými kruhovými
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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.

Výstavbou  Západní  tangenty  v nové  trase  by  došlo  k vytvoření  nepropustné  bariéry  mezi  lesní  a
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 293 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  námitkou  dle  stavebního  zákona pro  část  podání  označenou  ad.d),  jelikož  podání  uplatnil
vlastník a spoluvlastník pozemků dotčených návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou. Části
podání s označením Ad. a, b a c jsou řešeny v režimu připomínky.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

Z textu  podání  Ad.  d)  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  bytové  jednotky  v domě  Lesní  stezka  č.p.  2750,
nacházejícího se na parcele st.p.č. 3028 a spoluvlastníka pozemku st.p.č. 4287 v k.ú. Jablonec nad Nisou
obec Jablonec nad Nisou s garáží v k.ú. Jablonec nad Nisou s vedením Jižního obchvatu v rámci návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas podatele námitky s vedením tzv. Jižního obchvatu (Jižní tangenty) cenným územím dle
územně analytických podkladů (dotčeny prameny, kanalizace, mokřadní les, pivovarské rybníky).

Trasa jižního obchvatu města je  vedena od křížení Západní  tangenty  s ulicí  Turnovskou 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.

Z výkresu Hodnot území ÚAP ORP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil, že dopravní koridor jižní tangenty
vede vymezenou plochou označenou jako Urbanistické hodnoty – hlavní přírodní rekreační prostor,  dále
plochou registrovaného  Významného krajinného  prvku –  Pramenní  vývěr  Dobrá  Voda. Z výkresu Limitů
území ÚAP ORP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil,  že dopravní koridor jižního obchvatu je v dotyku
se stávající trasou kanalizačního sběrače z Malých Vrkoslavic.

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že v návaznosti na trasu Západní tangenty,
vedenou Zeleným údolím je  vymezen dopravní  koridor  pro  tzv.  Jižní  obchvat  – přeložku silnice  I.  třídy
Jablonec nad Nisou – Nová Ves nad Nisou – Smržovka (plochy dopravní infrastruktury DS2 – východní část,
DS.17 a DS.18 se dvěma tunely). Pořizovatel prověřil vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky,
a  to  v rámci  grafické  části  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že osa  koridoru  trasy  Jižního  obchvatu  je
vymezena ve vzdálenosti cca 410 m od nemovitosti podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve kterém svůj nesouhlas odůvodňuje:
▪ trasováním Jižní tangenty cenným územím dle ÚAP 2010, kdy jsou dotčeny prameny, kanalizace,

mokřadní les a pivovarské rybníky,
Podatel preferuje:
▪ řešit křížení hlavní trasy ZT a JT mimoúrovňově s podjezdem malé kruhové křižovatky připojené

nájezdy ve všech směrech a působící jako zpomalovací retardér na ulicích Pražské a Turnovské –
viz. přiložená grafika 04 PDF

▪ portály tunelu řešit v místech svahu se zelení mimo mokřadní údolní nivu viz. Grafika 04 předložená
podatelem,  včetně  rezervy  na mimoúrovňové  řešení  křižovatek  a  korekci  vedení  trasy  –  viz.
přiložená grafika 04 PDF

K  argumentům pořizovatel  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. Vedení dopravního koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N.

948 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Smržovka – Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK).

Nesouhlas se záměrem koridoru D07 vyjadřovaný prostřednictvím námitek, petic a občanských sdružení je
zcela logicky opírán o ochranu přírody a krajiny, včetně dopadu na kvality bydlení. Na druhou stranu je třeba
zvážit  veřejný  zájem kvalitní  dopravní  sítě  silnic  I.  třídy,  které  slouží  zejména pro  dálkovou  dopravu  a
odvedení  této,  již  nyní  v území existující,  dálkové dopravy z center  měst.  Vzhledem k velké koncentraci
obyvatel v centrech měst a obcí je zátěži (hlukové, emisní apod.), vyplývající z dopravy, vystaveno velké
množství obyvatel. Území, kterým stávající silnice I/14 prochází, je v podstatě souvislé zastavěné území.
Proto  nelze  dopravu  v daném území  řešit  dílčím  obchvatem,  ale  je  navržena  zcela  nová  komunikace.
Včasná územní ochrana pro tento záměr současně umožní v budoucnu realizaci záměru s menšími dopady
na obyvatelstvo, na životní prostředí i ekonomiku.

K dílčím argumentům podatele pořizovatel konstatuje, že úvodem je třeba předeslat, že jakákoliv obchvatná
dopravní  trasa  na území  města  Jablonec  n.  N.  obklopeného  souvislými  lesními  porosty,  mokřady  aj.
nepochybně zasáhne VKP.

Vymezený a dlouhodobě územně zajišťovaný koridor pro umístění dopravní trasy jižního obchvatu města,
přejatý z aktuálně platné dokumentace ÚP města Jablonec n. N. je v souladu s nadřazenou ÚPD kraje (ZÚR
LK) a koncepcí rozvoje dálniční a silniční sítě ČR do roku 2040 (ŘSD).
▪ koridor jižního obchvatu města VKP LK 133 (Vrkoslavické prameniště) míjí,
▪ předmětný  úsek  trasy  je  z logiky  věci  veden  v údolní  poloze,  ve smyslu  minimalizace  délky

tunelových staveb – dotčení mokřadu zde odůvodňuje celospolečenský zájem,
▪ realizace záměru neohrozí funkce pivovarských rybníků ani kanalizačního systému.

Ve věci  preferovaného  detailního  dopravního  řešení  požádal  pořizovatel  o sdělení  odborného  názoru
zpracovatele ÚP Jablonec nad Nisou. Zpracovatel podotýká, že trasa západní tangenty v předmětném úseku
k zaústění do jižního obchvatu obchází existující zástavbu – řešení podatele námitky by ji oddělilo a dále by
zkomplikovalo  možnosti  využití  objektu  bývalé  porodnice  v Turnovské ulici.  Pořizovatel  dále  upozorňuje,
že podatelem navrhované tunelové řešení již bylo vypořádáno v rámci samostatné připomínky.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku 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.  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. 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, které byly schváleny dne 13. 12. 2011.

294) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky : D. F. 

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník RD č.p. 398, Sportovní ulice, nacházejícího se na parcelách p.č 1 a 1521 v k.ú.
Mšeno nad Nisou a pozemku p.č. 1522 v k.ú. Mšeno na Nisou a jako spoluvlastník pozemků p.č. 1518 a
1519 v k.ú. Mšeno nad Nisou nesouhlasím s nedořešenou situací průjezdu sportovců do oblasti „Kolečka“
kolem našich nemovitostí

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Odůvodnění námitky:

Instalovaná  dopravní  omezení  nikdo  nerespektuje.  Problematiku  doporučuji  řešit  v rámci  zástavby
za Háskovými  vilami  s použitím  lesních  cest,  případně upravit  komunikaci  od Jindřichova.  Šestimetrová,
dvousměrná komunikace za Háskovými vilami by měla být logicky provedena nejen pro zokruhování zimní
údržby, pro dopravu sportovců na kolečko, pro rozložení obslužné dopravy k navrhovaným i stávajícím RD,
ale také pro jejich připojení na inženýrské sítě vybudováním gravitační kanalizace do ulice Průběžné.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 294 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 je námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník stavby a spoluvlastník pozemků
dotčených návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  s nedořešenou  situací  průjezdu  sportovců  ulicí  Sportovní  do oblasti  lyžařského  a
biatlonového areálu „Kolečko" v místní části Mšeno nad Nisou.
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Ulice Sportovní, která ve dvou větvích zajišťuje dopravní obsluhu lyžařského a biatlonového areálu vykazuje
sklon  cca  20%  a  současně  disponuje  nedostatečnými  šířkovými  parametry.  Ve střední  a  dolní  části  je
dopravně  regulována  ve smyslu  jednosměrného  provozu.  Je  používána  jak  residenty,  tak  sportovní
veřejností.

Nahlédnutím do návrh ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil, že z dokumentace byla vypuštěna plocha
veřejných prostranství – komunikace pod označením VK18, která byla v konceptu řešení ÚP Jablonec nad
Nisou vymezena z důvodu zkvalitnění dopravní obslužnosti lyžařského a biatlonového areálu a v souladu
se „Studií  širších  vztahů  Jablonecké  přehrady“,  Ing.  arch.  Faltejsek,10/2009  v daném  území.  V rámci
veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou toto řešení akceptovaly jak příslušné dotčené orgány
ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO Jizerské hory, tak ostatní orgány a organizace. Proti vymezení této
plochy podal námitku pan Jaroslav Urbanec jako spoluvlastník okolních lesních pozemků.

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).  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  vymezuje  po vypuštění  ploch  veřejných  prostranství  –  komunikace  pod
označením VK18 předmětné části  pozemků do nezastavitelných ploch kategorie LP – plochy lesní.  Proti
neutěšené situaci ve smyslu dopravního řešení ulice sportovní podal námitku vlastník nemovitosti, přístupné
z ulice Sportovní s tím, že instalovaná dopravní omezení nikdo nerespektuje. Problematiku podatel námitky
doporučuje  řešit  v rámci  zástavby  za Háskovými  vilami  s použitím  lesních  cest,  případně  úpravou
komunikaci od Jindřichova. Šestimetrová, dvousměrná komunikace za Háskovými vilami by měla být logicky
provedena nejen pro zokruhování zimní údržby, pro dopravu sportovců na kolečko, pro rozložení obslužné
dopravy  k navrhovaným  i stávajícím  RD,  ale  také  pro  jejich  připojení  na inženýrské  sítě  vybudováním
gravitační kanalizace do ulice Průběžné.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem posoudil  požadavek na vymezení nové přístupové komunikace
za Háskovými vilami a konstatuje, že již v současné době je ulice Tichá dopravně přetížena jak rezidenty, tak
provozem mateřské školy.  Dalším zaústěním nové komunikace by  se stávající  situace dále  zhoršovala.
Napojení na ulici Průběžnou by bylo s ohledem na vlastnické vztahy velmi obtížné a neprojednatelné.

S ohledem na výše citované skutečnosti vyhodnotil pořizovatel spolu s určeným zastupitelem danou situaci a
konstatuje,  že se námitce  vyhovuje  částečně,  a  to  následujícím  způsobem:  do návrhu  pro  opakované
veřejné projednání je zapracován  koridor územní rezervy UR11 pro přeložku místní obslužné komunikace
k lyžařskému  a  biatlonovému  areálu,  který  se bude  v rámci  zpracování  podrobnější  dokumentace  dále
podrobně prověřen. 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. Nevyhovuje se navrhovanému řešení
podatele námitky ve smyslu zpřístupnění sportovně rekreačních ploch z oblasti Háskových vil..

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.

295) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: K. V. na základě plné moci vlastníka pozemku p.č. 752/2 v k.ú. Vrkoslavice – K. Š.,  ze dne
15.6.2014

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Podání  námitky k ÚP Jablonec nad Nisou Dle ustanovení  § 52 odst.  2 SZ – oprávněným
zástupcem.

Na základě zveřejněného konceptu ÚP Jablonce nad Nisou, který zahrnoval lokalitu SP1.91 na Dobré Vodě
jako plochu zastavitelnou, můj klient paní K. Š. projevila zájem o pozemek 752/2 u Pozemkového fondu a
uspěla ve výběrovém řízení pro získání pozemků (z restitučního nároku). Pro upřesnění a prosazení záměru
výstavby v této lokalitě nám byla zadána vícevariantní Studie (K4 s.r.o. 2014 2015) Rozvoje Dobré Vody –
Hradešín, která studovala místní limity, problémy, modelovala a upřesňovala možnosti rozvoje. Navazujeme
na zahájený dialog 2014 s náměstkem P. Vobořilem a paní Ing. Smrčkovou – zástupce pořizovatele nového
ÚP  s cílem  dohodnout  se zpracovatelem  a  s dotčenými  orgány  na pozemku  vlastníka  opět  vymezení
možnosti  zástavby,  která byla v čistopise na podnět  DOSS i v této lokalitě  zcela redukována – tj.  znovu
v lokalitě prosadit zastavitelné plochy v menším rozsahu než řešil koncept ÚP.

Podáváme Vám námitky proti předkládanému novému územnímu plánu za tohoto vlastníka pozemku p.č.
752/2  viz  body níže.  Současně doporučujeme hlubší  přezkoumání  řešení  vodohospodářského problému
odkanalizování městské části Dobrá Voda – kdy se zásadně mění gravitační odkanalizování dle platného ÚP
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na záměr tlakové kanalizace s čerpáním směrem k Vrkoslavicím. Záměr vyžaduje posílení zastavitelných
ploch,  aby  byla  možnost  sdružit  investice  a  pozemky  od více  subjektů.  Navrhujeme  zmenšení  podílu
zastavěných ploch v této významné, velmi klidné a atraktivní lokalitě. Dále představujeme ve Studii koncepcí
možného i lokálního čištění odpadních vod s výkonným aerobním předstupněm a kaskádou kořenových polí
zakončené rekreační a účelovou vodní plochou na sousedních pozemcích s parkem, pojatým jako veřejný
prostor ve správě místního sdružení či budoucích vlastníku RD. Možné řešení problému odkanalizování a
oproti konceptu zmenšeného rozsahu zástavby je patrné z námětové urbanistické studie ať již pro operativní
výstavbu RD, nebo Domu Seniorů (DS) cca o 80 – ti lůžkách, který by mohl být budován i městem jako
příkladný ekologický a energeticky šetrný objekt ve tvaru Elipsy = Ekologický, sloužící jako lokální centrum
aktivit  a  vybavenosti,  školící  ekocentrum  s restaurací,  společenským  sálem,  bazénem,  pěstitelstvím  a
chovatelstvím, zastávkou MHD, s fotovoltaickými panely pro nabíjení elektrokol a elektromobilů na parkovišti,
významné odpočinkové místo na turistické hřebenové trase atd.

Vlastníci
1) K. Š., Leskauerova 2897/9, BRNO, 628 00 .......752/2 (viz příloha plná moc)
Sousedé:
2) Liberecký Kraj – komunikace ulice Sokolovská ........................757
3) M. D., Liberec .........................................................752/1, 766
4) A. a V. V., Dobrá voda ............................................756/2

Výhrady k podobě územního plánu

A) V rámci  projednávání  návrhu  nového  územního  plánu  podáváme  za vlastníka  námitku  proti
vypuštění zastavitelné plochy v konceptu označené kódem SP1.91 – prosazujeme zastavitelnost pozemku
752/2 dle studie – severní část pozemku zástavba SP2 (alternativně S02 pro VAR C), jižní část zahrady.

B) Námitky proti navrhovanému řešení na čerpání odpadních vod v této lokalitě. Gravitační řešení dle
platného ÚP se jevilo jako vhodnější bez stálých provozních nákladů a bez zásahů do lesa pro ČSOV a
do úzké komunikace ulice Sokolovská

C) V rámci popisu charakteristiky ploch s různým způsobem využití  smíšené příměstské plochy PB
(alternativně SO) umožnit  budovat – obecní,  lokální  i domovní čistírny (kořenové i aerobní viz VAR B) a
podpořit tak možnosti získání dotací aktivní politikou udržitelného rozvoje – jednoznačně vyjmenovat jako
podzemní stavby technické infrastruktury přípustné – možno doplnit text str. 43 Základní vybavenost ploch
zastavěných a zastavitelných.

D) Pro  možnost  umístění  i zajímavého  záměru  –  viz  projekt  Dům  senioru  (DS)  s pečovatelskou
službou (vznik pracovních míst v oblasti služeb VARIANTA C Studie) požadujeme sjednotit charakteristiku
ploch na SP2 – zástavba až dvoupodlažní.

E) Doplnění charakteristiky ploch se stejným způsobem využití – Smíšené příměstské možnost umístit
i podzemní stavby a stavby se zelenou střechou, které se nezapočítávají do bilance zastavitelnosti pozemku.
Dále rovněž podpora forem pasivních i aktivních RD s aktivní solární technologií na střechách i fasádách
objektů – výhody a podpora ekologických staveb.

F) Doplnění  charakteristiky  ploch  se stejným způsobem  využití  –  Vymezit  přípustnost  drobných  a
účelových vodních ploch a vodotečí – vymezit  max. velikost okrasných, účelových vodních ploch – jako
stavby přípustné bez změny ÚP, min. do ploch SP,VZ, stejně jako retenci a recyklaci dešťové vody.

Odůvodnění námitky:

A) Návrh ÚP respektive autor v konceptu logicky uvažoval  s doplněním zástavby dopravně snadno
připojitelné na ulici Sokolovskou. Nevhodné se nám naopak jeví dopravně nepřipojitelná plocha SP2.162,
plně  v ploše  ochranného  pásma  vysokotlakého  plynu  a  již  zastavěná  návrhová  plocha  OS1.15.  Větší
rozvojová  plocha  u komunikace  případně s vybaveností  může naplňovat  cíl  ÚP rozložit  rozvoj  zástavby
spravedlivě mezi městské části a podpořit vznik služeb a pracovních příležitostí v lokálních centrech. Větší
podíl  navrhovaných  pozemku  i zde  může  přinést  aktivity  a  prostředky,  které  pomohou  sdružit  investice
na správná řešení například – odkanalizování.

B) Domníváme se, že schématické umístění ČSOV na Dobré Vodě v lese a na vyvýšeném místě je
patrně  chybou  v lokalizaci  i provozně  dražší  koncepce.  Pokud  by  kanalizace  měla  jít  nově  směrem
na Vrkoslavice, aby podchytila nejníže položené domy na Dobré Vodě i další rozvojové plochy východně –
konstatujeme, že by mohla být i tak vedena gravitačně z nejnižšího místa DV lesem a přes sjezdovku pod
ulicí Sokolovská a dále až souběžně těsněji s touto komunikací dle spádu terénu.

C) V okrajových  a  prostorové  oddělených  a  vzdálených  lokalitách  lze  likvidaci  splašků  řešit  velmi
účinně moderní technologií. Pokud město SčVK či SVS nemá k dispozici či v plánu investiční prostředky –
měla by být umožněna výstavba RD a vybavenosti i s lokálním čištěním odpadních vod k tíži investora a
s kvalitním  dočištěním  v kořenových  polích  (Viz  reference  Spálené  poříčí  a  západní  Evropa).  Toto
prvoetapové  řešení  nevylučuje  podmínku  následného  připojení  se na později  vybodovanou  městskou
kanalizační  síť  napojenou  na jednu  z fungujících  velkých  technologických  ČOV  (Liberec,  Rychnov
u Jablonce nad Nisou). Lokální technologie čištění se dají přemístit a prodat, případně při dalším provozu
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ekonomicky zvýhodnit poplatky za menší množství čerpaných odpadních kalů.

D) Snižování výškové hladiny v případě obklopení pozemku vzrostlým lesem se jeví jako formální a
vyšší úroveň střech s FV panely bude znamenat vyšší příkon energie – menší stínění – pro VAR C SP a SO.

E) Obecně  je  výroba  el.  energie  uvedena  v textové  části  str.  43  Základní  vybavenost  ploch
zastavěných a zastavitelných 6. odrážka. Domníváme se že by měla být rozšířena i o čistírny odpadních vod
– domovní i lokální = pro fungování plochy.

F) Pořizovatel ÚP a zastupitelstvo ať zváží možnost výraznější podpory udržení cenné vody v krajině a
zahradách  u více  druhů  ploch  s rozdílným  způsobem  využití  =  stavby  přípustné,  jako  jeden  z obecně
popsaných záměrů ÚP. Moc záměrů na rozšíření vodních ploch, např. počet jezů, posílení zadržení vody
na tocích jsme v grafice ÚP nezaznamenali. Je potřeba specifikovat, jak velké vodní plochy lze umisťovat
v rámci výstavby RD a zahrad na ohlášení – v rámci zahradních úprav – zdali se to týká uvedené výměry
do 200 m2 včetně (str. 43 textu k ÚP), či omezení hloubkové a výškové.

Odůvodnění zásahu do svých vlastnických práv

Studie vychází z několika konkrétních zvažovaných záměrů vlastníků. Reaguje i na konzultace s vlastníkem
sousedních parcel V., který nám sdělil, že Dobrá Voda dnes s městem Jablonec n. N. nemá moc společného
a město jí nic nepřináší. Na základě konzultací s pořizovatelem je rozsah ploch pro zástavbu RD – PB (DS
SO) menší než v konceptu, aby byl obhajitelný, respektuje redukované ochranné pásmo lesa na 25 m a
limity  ochranných pásem stávajících sítí.  Parcelace a počty RD jsou zpracovány VARIANTNĚ k dalšímu
upřesnění. Klient preferuje řešení dle VAR A a C. Volné zemědělské a travnaté navazující plochy mohou být
doplněny  o park,  prostranství  =  veřejnou  zeleň  se sportovními  aktivitami  a  technologii  ČOV.  Vlastníka
sousedních pozemků případně dědice se nám nepodařilo kontaktovat a oslovit  –  návrh STUDIE je tedy
ponechán  v pozici  ideálního  doporučení  s případným  předpokládaným  pozdějším  odkupem  i pozemků
752/1,766 nositele záměru RD či DS, případně městem – u cesty (komunikace) p.č. 766.

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva viz doklady Zmocnění a Výpisy KN vlastníků
v dokladové části studie a v přílohách námitky.

Vymezení území dotčené námitkou

Rozsah studie na parcele vlastníka a seznam sousedů v přímém kontaktu pozemků viz odstavec 1 vlastníci

Formální připomínky k ÚP

a) Stanovit  v ÚP  minimální  náhradní  ochranné  pásmo  lesa  (PUPFL)  z 50 m  na 20  –  25 m
u navazujících ploch stávajících i navrhovaných dle místních podmínek.  Pro Město  Jablonec nad Nisou,
které  je  z větší  části  v kontaktu  s lesními  plochami  je  formální  vymezení  50 m  ochranného  pásma
diskriminací  nové  výstavby  oproti  stávajícím  objektům.  Argument,  že se jedná  o bezpečí  ploch  dnes
neobstojí – lze řešit pojistkou – LČR zpravidla vydávají řady výjimek v této hodnotě – do vyhlášky zanést
možnost zjednodušeného podání – většinou vydává zástupce LČR v komplexním vyjádření za ŽP.

b) Pro možnost operativního rozvoje i v dalších okrajových částí města Kokonín, Dobrá Voda – kdy
investice na veřejnou kanalizační síť jsou velmi časově vzdálené a město o nich přímo nerozhoduje, v ÚP
stanovit  možnost  osadit  moderní  aerobní  čističku  (např.  i pro  celou  Dobrou  Vodu)  s kořenovým  polem
na dočištění a užitkovou i okrasnou vodní plochou pro zlepšení vodního hospodaření v případě zásaku či
následného oxidačního příkopu. Pro plochy multifunkční VP Zeleň připustit výstavbu podzemní infrastruktury
včetně Aerobní čistírny odpadních vod a kořenová pole KČOV a vodní plochy.

PŘÍLOHY:
1. Plná moc vlastníků
2. Vyplněný formulář námitky – dle vzoru JBC
3. Výpis z KN samostatně
4. Studie schéma VAR A, VAR B, VAR C – PDF včetně dokladové části Výpisů z KN – samostatně CD

POZN. k projednání budou doplněny odkazy na Prezentační filmy VARIANT – dopad do krajinného rázu –
Model Animace – CD a YOUTUBE – MP4 https://youtu.be/ONqMK6P05Nw

VAR A – Klasické sedlové střechy až 7 x RD na parcelách 800 – 2 000 m2 s možností vybudování lokální
aerobní a kořenové čističky s rozšířením pro celou Dobrou Vodu a rekreační vodní plochy.

VAR  B  –  Nové  alternativní  formy  zástavby  s ohledem  na úsporu  energií  a  současné  požadavky
soběstačnosti  a  udržitelného  rozvoje  4  x  RD  pasivní  polozapuštěný  na parcelách  2  000  –  2  500  m2

s možností vybudování lokální aerobní a kořenové čističky s rozšířením pro celou Dobrou Vodu a rekreační
vodní plochy. Ve spodní ploše možnost hospodařit či chovat koně.

VAR C – Prověřován dle zásad ÚP vznik lokálního centra aktivit a pracovních příležitosti. Zahájeno jednání
s náměstkem pro  oblast  sociální  v oblasti  spolupráce města  a  soukromých investorů  podpořit  v případě
oprávněných potřeb plán výstavby ojedinělého projektu ekologické stavby Domu Seniorů Hradešín, který by
mohl pomoci Dobro Vodě s pravidelným připojením na MHD, gravitačním připojením na vrkoslavickou větev
kanalizace pod sjezdovkou dle návrhu platného ÚP či naopak dobudováním lokálního čištění odpadních vod,
které by sloužilo i pro centrum ekovýchovy, hostince a místem setkání na důležité hřebenové rekreační trase
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pro pěší i cyklisty. https://www.youtube.com/ AltairK4

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 295 A se nevyhovuje.

Námitce č. 295 B se vyhovuje.

Námitce č. 295 C se nevyhovuje.

 Námitce č. 295 D 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  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  jej  uplatnil  vlastník  pozemku  dotčeného  návrhem
řešení územního plánu Jablonec nad Nisou (K. Š.) prostřednictvím zplnomocněné osoby – K. V. na základě
plné moci ze dne 15. 6. 2014.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavky podatele námitky:
A) nesouhlas  s vypuštěním zastavitelné  plochy  SP1.91  z návrhu  ÚP Jablonec  nad Nisou  v dílčích

variantách,
B) požadavek na změnu koncepce odkanalizování lokality Horní Dobrá Voda (čerpání odpadních vod)
C) překvalifikování zastavitelné lokality SP1.91 do kategorie SP2,
D) požadavek na úpravu prostorových regulativů

▪ problematika podzemních staveb a staveb se zelenou střechou versus IZP,
▪ problematika  přípustnosti  drobných  a  účelových  vodních  ploch  a  vodotečí,  včetně

vymezení max. velikost okrasných, účelových vodních ploch min do ploch SP,VZ),
▪ zapracování  podpory  forem  pasivních  i aktivních  RD  s aktivní  solární  technologií

na střechách i fasádách objektů – výhody a podpora ekologických staveb.

A) Nesouhlas  s vypuštěním zastavitelné  plochy SP1.91  z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v dílčích
variantách,

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o produkční louku, která navazuje
na mírném návrší stejnojmenného vrcholku Hradešín na zastavěné území místní části Horní Dobrá Voda.
Přístup k ploše je ze stávající obslužné komunikace – ulice Sokolovské.

Nahlédnutím  do návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  pořizovatel  zjistil,  že na pozemku  p.č.  752/2  v k.ú.
Vrkoslavice je vymezena nezastavitelná plocha kategorie SK – plochy smíšené krajinné. Proti tomuto řešení
uplatnil  námitku  nový  vlastník  pozemku,  který  jej  získal  prostřednictvími  veřejné  nabídky  náhradních
pozemků  za nevydaný  restituční  nárok,  a  to  v srpnu  2013.  V předmětné  námitce  vlastník  pozemku
nesouhlasí jednak s vypuštěním zastavitelné plochy SP1.91 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, a to v dílčích
variantách, dále s navrhovaným způsobem odkanalizování lokality Horní Dobrá Voda (čerpání odpadních
vod),  dále  požaduje  překvalifikování  zastavitelné  plochy  do kategorie  SP2,  včetně  obecné  úpravy
prostorových regulativů v oblasti
▪ problematiky podzemních staveb a staveb se zelenou střechou ve vazbě na hodnoty IZP,
▪ problematiky přípustnosti drobných a účelových vodních ploch a vodotečí,
▪ zapracování podpory forem pasivních i aktivních RD do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl pozemek p.č.
752/2 v k.ú. Vrkoslavice zpracovatelem ÚP Jablonec nad Nisou vymezen jako zastavitelná plocha kategorie
SP1 – plochy bydlení smíšeného – součást lokality SP1.91. Pozemek byl té době ve správě Pozemkové
fondu ČR a v rámci projednávacího procesu mělo být prověřeno jeho možné zapracování do zastavitelných
ploch pro  bydlení  (možnost  vybudování  domu s pečovatelskou službou)  s vizí  případného bezúplatného
převodu do vlastnictví města Jablonec nad Nisou).

Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,  07/2011)
charakterizuje zastavitelnou lokalitu jako poměrně velký prostor luk obklopený lesem, který nová funkční
plocha  podstatně  naruší,  omezí  a  izoluje.  Vznikne  plocha  kobercové  zástavby  v lese.  Vyhodnocení
doporučuje zvážit  podstatné omezení  plochy podél stávající  komunikace na maximálně 2 až 3 RD podél
silnice. V krajním případě lze tolerovat.

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil  negativní stanovisko k vymezení
zastavitelné lokality  SP1.91 příslušný orgán ochrany přírody a  krajiny  –  OŽP MěÚ Jablonec  nad Nisou
vyjádřením  č.j.  85573/2011  ze dne  1.  9.  2011,  který  vnímá  předmětnou  lokalitu  jako  specifické  místo
ze všech stran ohraničené lesními porosty, které z části vyplňuje kompaktní zástavba a zčásti velké plochy
luk a pastvin. jakákoliv  nová plošná výstavba výrazně naruší charakteristiky a estetickou hodnotu tohoto
místa a izoluje lesní porost,  proto v souladu se studií  vyhodnocení vlivů požadujeme volit citlivější  formu
zastavění menšího rozsahu pro max 2 3 RD podél komunikace. KÚLK v rámci koordinovaného stanoviska
č.j.  OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne  23.  8.  2011  jako  příslušný  dotčený  orgán  ochrany  přírody  a  krajiny
podmiňuje  zastavitelnost  lokality  zpracováním regulačního plánu,  a  to  s ohledem,  na silnou vazbu dané
lokality na VKP – les. Požadavek na dohodnutí rozsahu zastavitelné lokality vyjádřil v témže koordinovaném
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stanovisku i orgán ochrany ZPF s tím, že podmiňuje ponechání zastavitelné plochy v území zpracováním
regulačního plánu. Příslušný dotčený orgán k posouzení vlivů na ŽP se ztotožnil s dílčími názory dotčených
orgánů ve svém vyjádření č.j. KULK 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011.

S ohledem na výše citované skutečnosti uspořádal pořizovatel dne 6.9.2011 dohodovací jednání dotčených
orgánů a zpracovatele vyhodnocení SEA, na kterém byly diskutovány argumenty vedoucí dotčené orgány
k formulaci předmětných stanovisek. Závěrem dohodovacího jednání bylo rozhodnutí o vypuštění předmětné
lokality  ze zastavitelných  ploch.  V tomto  rozsahu  byly  formulovány  Pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.

K argumentům podatele  námitky  pořizovatel  konstatuje,  že posoudil  podání  nejprve  z hlediska  ovlivnění
krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dotčené území místní části
Horní  Dobrá  Voda je dle  stanovení  jednotlivých oblastí  krajinného rázu,  vycházející  se Zásad územního
rozvoje LK, zařazeno do MKR Hradešín, oblast krajinného rázu OKR 06 – Železnobrodsko – Rychnovsko,
podoblast POKR 06 – 2 Rychnovsko. Pořizovatel má za to, že místní krajinný ráz je vhledem k charakteru
předmětné  lokality  (mírné  návrší  s ucelenou  plochou  venkovské  zástavby  s přilehlými  zemědělskými
pozemky) v širším pohledu součástí lesní krajiny. Cílem ochrany krajinného rázu v této lokalitě je zachování
půdorysu současné zástavby a údržba zemědělských pozemků. Požadavek na vymezení zastavitelné plochy
koliduje s těmito cíli.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a posoudil jí z pohledu střetů s limity území,
které by mohly mít vliv na vyhodnocení a konstatuje, že pozemek je pod ochranou ZPF – III. třída ochrany
(BPEJ 8.34.24) a jedná se o souvislou ucelenou plochu zemědělského půdního fondu. V daném klimatickém
regionu  se jedná  o půdy  s průměrnou  produkční  schopností  a  středním  stupněm  ochrany,  které  je
v územním plánování pro eventuální výstavbu možné využít. Dle pořizovatele přesto nesplňuje požadavek
na zařazení pozemku mezi zastavitelné plochy bydlení příměstského 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 do ploch pro bydlení by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do volné
krajiny,  do volných  ploch  zemědělského  půdního fondu.  Ochrana zemědělského  půdního fondu  vyplývá
taktéž z Politiky územního rozvoje ČR 2008, ve znění Aktualizace č.1 z roku 2015, jejíž republikové priority
jsou zohledněny i v podmínkách stanovených pro rozvoj území obce.

Dále pořizovatel konstatuje že větší  část pozemku p.č.  752/2 v k.ú. Vrkoslavice se nachází v ochranném
pásmu lesa a v ochranném pásmu komunikace III. třídy s označením III/2878. V severní části pozemku je
trasováno nadzemní vedení elektrické energie VN 35 kV s ochrannými a bezpečnostními pásmy.

K dalším  argumentům  podatele  námitky  ve smyslu  vymezení  jednotlivých  variant  zastavění  pořizovatel
uvádí,  že vypuštění  zastavitelné  lokality  jako  celku  bylo  výsledkem  projednávacího  procesu,  kdy  bylo
přihlédnuto k přírodním hodnotám dané lokality, k limitům daného území a k dostupnosti využitelné technické
infrastruktury.  Podatel  námitky  v odůvodnění  obhajuje  záměr  na logické  doplnění  zástavby  dopravně
navazující  na ulici  Sokolovskou z etapy konceptu řešení,  oproti  vymezení  dopravně nepřipojitelné plochy
SP2.162,  navíc  v ploše  ochranného  pásma  vysokotlakého  plynu  a  dále  vymezení  zastavitelné  lokality
OS1.15. K dané problematice pořizovatel uvádí, že zastavitelná lokalita SP2.162 byla vymezena v návrhu
ÚP Jablonec  nad Nisou na základě námitky  vlastníka  pozemku,  uplatněné ve fázi  veřejného projednání
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou. Podatel námitky požadoval akceptaci záměru na změnu v území, kterou
uplatnil v etapě sumarizace podnětů do nového ÚP Jablonec nad Nisou. Zastavitelná lokalita o rozloze 0,15
ha  je  dopravně  přístupná  po pozemcích  podatele  námitky  a  konkrétní  umístění  rodinného  domu
v ochranném pásmu zařízení TI je podmíněno souhlasem provozovatele příslušné plynárenské soustavy,
pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti
nebo majetku osob. V místě zastavitelné lokality OS1.15 je v rámci platného UP města Jablonec nad Nisou
vymezena zastavitelná plocha kategorie ZR – kolonie zahrádek. Reálně v daném území stojí letní stáj pro
koně. Na základě žádosti vlastníka pozemku v rámci sumarizace záměrů na změnu v novém ÚP Jablonec
nad Nisou byla v návrhu vymezena zastavitelná lokalita kategorie OS – plochy občanského vybavení – sport
a rekreace – lokalita OS1.15, která v rámci přípustného využití akceptuje jezdecké areály. Obě plochy byly
posouzeny v rámci vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území s tím,
že jsou tolerovatelné. S tímto doporučením se ztotožnily i příslušné dotčené orgány státní správy.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce nevyhovuje, neboť
vymezením  zastavitelné  plochy  by  došlo  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a
architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. Jedním
z argumentů pro ponechání části pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  poskytuje  dostatečnou  rozlohu  zastavitelných  ploch  pro  bydlení,  vymezených
v souladu s cíli územního plánování a v souladu, případně kompromisně s limity a zájmy ochrany přírody
v tomto území.
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Pořizovatel navíc dodává, že námitka je uplatněna vůči neměněné části územního plánu. Platný územní plán
města Jablonce nad Nisou i návrh ÚP Jablonec nad Nisou vymezují na daném pozemku nezastavitelnou
plochu. Navrhovatel není ve svých právech návrhem ÚP Jablonec nad Nisou dotčen, neboť návrh územního
plánu Jablonec nad Nisou na možném využití pozemku nic nezměnil.

B) Požadavek na změnu koncepce odkanalizování lokality Horní Dobrá Voda

Pořizovatel konstatuje, že posoudil navržený způsob odkanalizování lokality Dobrá Voda, který byl navržen
v návrhu ÚP a využívá pro odvedení splaškových odpadních vod výtlak umístěný ve stávající silnici III/2878
(ulice  Sokolovská)  napojený  do stávající  stoky  v ulici  V Úvoze.  Tento  způsob  odvádění  splaškových
odpadních vod byl zvolen v konceptu ÚP, kde byla zahrnuta později zrušená návrhová plocha SP1.91 a bylo
třeba ji  též napojit  na centrální kanalizační systém města Jablonec nad Nisou. Umístění čerpací stanice
odpadních vod ČN5 je ve výkresu (M 1:10 000) zaneseno pouze schematicky a předpokládá se upřesnění
v dalších stupních projektové dokumentace.

Vzhledem k tomu, že lokalita SP1.91 byla vypuštěna, lze navrhnout gravitační způsob odkanalizování lokality
Dobrá Voda gravitační stokou vedenou v lesní cestě na pozemcích p.č. 829 k.ú. Vrkoslavice a p.č. 2609/4
v k.ú. Jablonec nad Nisou, s napojením do stávající kanalizační stoku v ulici  Turnovská. Délka potrubí je
obdobná jako v případě vedení výtlaku v ulici Sokolovské jen bude třeba pro gravitační stoku použít potrubí
výrazně vyšší dimenze. V tomto smyslu pořizovatel formuloval pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou pro opakované veřejné projednání.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje.

C) Požadavek podatele na překvalifikování zastavitelné lokality SP1.91 do ploch kategorie SP2.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  neboť je
bezpředmětná, a to s ohledem na vypuštění celé celé zastavitelné lokality z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

D) Požadavky na úpravy prostorových regulativů:
▪ problematika podzemních staveb a staveb se zelenou střechou versus IZP,

Pořizovatel  konstatuje,  že možnost  umisťování  podzemních  staveb  není  územním  plánem
vyloučena.  Stavby  vystupující  nad  terén  s jakoukoliv  střechou  se započítávají  do bilance
zastavitelnosti pozemku, není důvod, aby byly stavby v ÚP rozlišovány dle druhu zastřešení.

▪ problematika  lokálního  čištění  odpadních  vod  s kvalitním  dočištěním v kořenových  polích  u RD
v okrajových částech města
Pořizovatel  konstatuje,  že se v rámci  tab.:  F.2.1:  Základní  vybavenost  ploch  zastavěných  a
zastavitelných  ve všech  zastavitelných  a  zastavěných  plochách  připouští  mimo  jiné  „technická
infrastruktura  pro  obsluhu plochy  (vodovody,  kanalizace,  energetická  zařízení  vč.  obnovitelných
zdrojů energie se samozásobitelskou funkcí a elektronické komunikace)“, což zahrnuje i případné
vybudování  individuální  ČOV.  ÚP  však  z koncepčního  hlediska  preferuje  před  individuálními
řešeními  napojení  na městskou  kanalizaci,  proto  je  v kap.  C.2.1  Zastavitelné  plochy  uvedena
u některých ploch jedna z následujících podmínek:
KC podmínka centrální odkanalizování
KCI podmínka centrální odkanalizování;  do vybudování centrální kanalizace možno individuální /
lokální ČOV.

▪ problematika přípustnosti drobných a účelových vodních ploch a vodotečí, včetně vymezení max.
velikost okrasných, účelových vodních ploch mi. do ploch SP,VZ
Pořizovatel  konstatuje,  že se v rámci  tab.:  F.2.1:  Základní  vybavenost  ploch  zastavěných  a
zastavitelných ve všech zastavitelných a zastavěných plochách připouští mimo jiné:
▪ „parkové, sadovnické a zahradnické úpravy, drobné vodní toky a vodní plochy do 200 m2

pro  zvýšení  estetické  kvality  prostředí  a  denní  rekreaci  uživatelů  vymezené  plochy“  –
zahrnuje i drobné vodní toky a vodní plochy;

▪ „technická infrastruktura pro obsluhu plochy (vodovody, kanalizace, energetická zařízení
vč. obnovitelných zdrojů energie se samozásobitelskou funkcí a elektronické komunikace)“
– zahrnuje i retenci a recyklaci dešťové vody.

▪ zapracování  podpory  forem  pasivních  i aktivních  RD  s aktivní  solární  technologií  na střechách
i fasádách  objektů  –  výhody  a  podpora  ekologických  staveb. Pořizovatel  konstatuje,  že pojem
rodinný dům není v ÚP dále rozlišován, regulace jsou platné pro všechny stavby (RD) bez rozlišení
jejich energetické náročnosti, způsobu zásobování energiemi, řešení fasády apod. Pokud se jedná
o technická zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů pro potřebu příslušné plochy, pak
platí  tab.:  F.2.1:  Základní  vybavenost  ploch  zastavěných  a  zastavitelných,  která  ve všech
zastavitelných a zastavěných plochách připouští  mimo jiné „technická infrastruktura pro obsluhu
plochy  (vodovody,  kanalizace,  energetická  zařízení  vč.  obnovitelných  zdrojů  energie
se samozásobitelskou funkcí a elektronické komunikace)“.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku a konstatuje, že se námitce vyhovuje částečně,
větší část požadavků podatele jsou již  součástí  podmínek využití ploch s rozdílným využitím   návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou a jedná se pouze o adekvátní výklad pojmů.

SAUL s.r.o 955



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

296) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako spoluvlastník rodinného domu č.p. 2931, nacházejícího se na parcele st.p.č 2936 a jako
vlastník pozemku p.č. 576/4 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 č.p. 2822 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.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  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 námitky:

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.

4) Poškození  životního prostředí  a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí,  kterým
se zhorší kvalita života

Příloha  odůvodnění:  vyjádření  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.

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
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 296 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 296 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky  dle  §  52  odst.  2  stavebního  zákona a  dospěl  k názoru,  že podání  je  námitkou dle  stavebního
zákona, jelikož jej uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených návrhem územního plánu Jablonec
nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2931, Družstevní ulici 25,
stojícího na pozemku st.p.č. 2936 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemku p.č. 576/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou
s návrhem trasy Západní  tangenty  (DS.2)  s kapacitou 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. Poznámka: rodinný
dům s č.p. 2822 uvedený v podání není ve vlastnictví podatele námitky.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům a
zahradu  se zahradním  domkem  v ulici  Družstevní,  umístěné  ve vzdálenosti  cca  50 m  od vymezeného
koridoru západní tangenty a cca 280 m od vymezené zastavitelné lokality 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 za objektem Okresního
archivu.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 – 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 námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení
2) Rizikem sesuvu svahu
3) Znehodnocením pozemku a stavby
4) Poškozením životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí, kterým

se zhorší kvalita života

K nesouhlasu podatele námitky 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
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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,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  50 m  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
byl  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 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.

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. Konceptu 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
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nevyloučila.  Případné  negativní  dopady  vlivem konkrétních  podmínek  stavby  Západní  tangenty  a  jejího
provozu potvrdí nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy – proces EIA.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 280 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec  nad  Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje
poškozením životního prostředí a přírody, zdraví lidí a zhoršením kvality života.

K uvedenému  nesouhlasu  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 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 námitce o poškození životního prostředí a 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

297) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. L.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2712, nacházejícího se na parcele st.p.č 2690 a pozemku
p.č. 564/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:
1) Stavba  silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS2)  s kapacitou  přes  15 000  vozidel  denně

ve vzdálenosti cca 600 m od RD Ještědská č.p. 2712
2) Umístění sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování

(VS)  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. 700 metrů od domu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 297 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 297 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2712, Ještědská 32, který
se nachází na pozemku st.  p.č.  2690 a pozemku p.č.  564/6 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2712, Ještědská 32 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  200 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  370 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  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.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel
námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění
Západní tangenty neodůvodňuje  uvádí vzdáleností stavby od nemovitostí v jeho spoluvlastnictví.

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 200 m od nemovitostí
podatele námitky.

K nesouhlasu podatele námitky s trasou Západní tangenty pořizovatel konstatuje, že vymezení trasy 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.

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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 370 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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  neodůvodňuje  uvádí  vzdáleností  stavby  od nemovitostí  v jeho
spoluvlastnictví.

K nesouhlasu s vymezením sběrného a separačního dvora s možnou vazbou na plochy výroby a skladování
(VS) v prostoru Brandl pořizovatel konstatuje, že jeho umístění 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl z návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

298) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. K.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2712, nacházejícího se na parcele st.p.č 2690 a pozemku
p.č. 564/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Stavba  silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS2)  s kapacitou  přes  15 000  vozidel  denně

ve vzdálenosti cca 600 m od RD Ještědská č.p. 2712
2) Umístění sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování

(VS)  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. 700 metrů od domu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 298 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 298 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2712, Ještědská 32, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2690 a pozemku p.č.  564/6 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2712, Ještědská 32 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  200 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  370 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  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.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel
námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění
Západní tangenty neodůvodňuje  uvádí vzdáleností stavby od nemovitostí v jeho spoluvlastnictví.
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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 200 m od nemovitostí
podatele námitky.

K nesouhlasu podatele námitky s trasou Západní tangenty pořizovatel konstatuje, že vymezení trasy 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.

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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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
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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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 370 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, 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  neodůvodňuje  uvádí  vzdáleností  stavby  od nemovitostí  v jeho
spoluvlastnictví.

K nesouhlasu s vymezením sběrného a separačního dvora s možnou vazbou na plochy výroby a skladování
(VS) v prostoru Brandl pořizovatel konstatuje, že jeho umístění 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl z návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

299) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2713, nacházejícího se na parcele st.p.č 2691 a pozemku
p.č. 564/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:
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Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení.
2) Znehodnocení pozemku a stavby.
3) Riziko sesuvu svahu.
4) Poškození životního prostředí, přírody a tím i zdraví lidí.
5) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace "Západní tangenta".
6) Negativní  dopad na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity  pro život lidí,  které město

potřebuje pro svou prosperitu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 299 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 299 B 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2713,  Ještědská  34,  který
se nachází na pozemku st.  p.č.  2691 a pozemku p.č.  564/7 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p.
2713, Ještědská 34 se zahradou, který  se nachází  v západní  části  Žižkova vrchu,  a to ve vzdálenosti  cca
190 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 370 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  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 190 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení.
2) Znehodnocením pozemku a stavby.
3) Rizikem sesuvu svahu.
4) Poškozením životního prostředí, přírody a tím i zdraví lidí.
5) Dopravní a ekonomickou kontroverzností komunikace "Západní tangenta".
6) Negativním  dopadem  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  lidí,  které

město potřebuje pro svou prosperitu.

K nesouhlasu podatele námitky 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.
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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.

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.

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.
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 370 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením kvality bydlení
a poškozením životního prostředí, přírody a tím i zdraví lidí.

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
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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 námitce  o znehodnocení  lokality  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

300) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: O. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2717, nacházejícího se na parcele st.p.č 2624 a pozemku
p.č. 565/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení.
2) Znehodnocení pozemku a stavby.
3) Riziko sesuvu svahu.
4) Poškození  životního  prostředí  a  přírody  a  v dlouhodobém výhledu  i zdraví  lidí,  kterým s zhorší

kvalita života.
5) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace Západní tangenta.
6) Negativní  dopad na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  lidí,  které  naše

město potřebuje pro svou prosperitu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 300 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 300 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2717, Ještědská 27, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2624 a pozemku p.č.  565/9 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
č.p. 2717, Ještědská 27 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  220 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  370 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  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 220 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení.
2) Znehodnocením pozemku a stavby.
3) Rizikem sesuvu svahu.
4) Poškozením životního prostředí, přírody a tím i zdraví lidí.
5) Dopravní a ekonomickou kontroverzností komunikace "Západní tangenta".
6) Negativním  dopadem  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  lidí,  které

město potřebuje pro svou prosperitu.

K nesouhlasu podatele námitky 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
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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.

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.

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.

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
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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  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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 370 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením kvality bydlení
a poškozením životního prostředí, přírody a tím i zdraví lidí.

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 námitce  o znehodnocení  lokality  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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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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

301) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. a K. J.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2827,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2741  a
pozemku p.č. 565/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ Nezvratné poškození životního prostředí versus diskutabilní ekonomický přínos a efektivnost stavby

jako takové
▪ Stoupající  údolní  vítr  (vzhledem  ke geografickému  členění  terénu)  bude  permanentně  nanášet

prach a exhalace na domy a zahrady v lokalitě Žižkův Vrch
▪ Domy jsou zaříznuty do svahu (perk a skály a tak pociťujeme otřesy při jízdě velkých nákladních

aut. Nedovedeme si představit následky při rozsáhlých zemních pracech
▪ Poničení  jedné  z nejhezčích  čtvrtí  Jablonce,  ve prospěch  "veřejného zájmu",  který  se nám zdá

velice pochybný

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 301 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 301 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 2827, Ještědská 37, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2741 a pozemku p.č.  565/5 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatelů námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2827, Ještědská 37 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  170 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  345 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.
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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 170 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Nezvratným poškozením životního prostředí, versus diskutabilní ekonomický přínos a efektivnost

stavby jako takové
2) Zvýšením hodnot prachu a exhalací vzhledem ke geografickému členění terénu
3) Rizikem sesuvu svahu v důsledku zemních prací
4) Poničením jedné z nejhezčích čtvrtí Jablonce, ve prospěch "veřejného zájmu", který se nám zdá

velice pochybný.

K nesouhlasu podatele námitky 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  poškození  životního  prostředí  versus  diskutabilní  ekonomický  přínos  a  efektivnost
stavby  jako  takové  pořizovatel  konstatuje,  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.

Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR  jako  investor  stavby  by  nepodporovalo  stavbu  silnice,  pokud  by  nebylo
přesvědčeno o její účelnosti.

Ad. 2) K argumentu  zvýšením  hodnot  prachu  vzhledem  ke geografickému  členění  terénu  pořizovatel
konstatuje,  že 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 ovlivněna minimálně. Pokud by se takové
skutečnosti v průběhu projektové přípravy prokázaly, musela by být ze strany investora provedena 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. 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 zvýšení  exhalací  z vozidel  pořizovatel  dodává,  že případné negativní  dopady  na přírodní  a
životní prostředí při realizaci a provozu významných dopravních záměrů v území (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.
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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 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  poničení  jedné  z nejhezčích  čtvrtí  Jablonce,  ve prospěch  "veřejného  zájmu"
pořizovatel dodává, že 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 vlastnímu návrhu dopravního koridoru trasy západní tangenty pořizovatel dále podotýká, že 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  dané
lokality.

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  námitku  a  s ohledem  na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl  námitce  vyhovět  částečně,  a  to  následujícím  způsobem.  Trasa  tzv.  západní  tangenty  zůstává
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vymezena  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podatelům námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 345 m.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje nezvratným poškozením
životního prostředí a zvýšením hodnot prachu a exhalací vzhledem ke geografickému členění terénu.

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 námitce  o nezvratném poškození  životního  prostředí  a  zvýšení  hodnot  prachu  a  exhalací
vzhledem ke geografickému členění terénu 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.
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302) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. D.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2799, nacházejícího se na parcele st.p.č 2688 a pozemku
p.č. 565/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky: stavba silniční komunikace západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15 000 vozidel
denně ve vzdálenosti cca. 250 metrů od rodinného domu č.p. 2799.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 302 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 302 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2799,  Ještědská  31,  který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2688 a pozemku p.č.  565/8 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní  tangenty  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  v Zeleném  údolí  s možnou  vazbou
na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2799, Ještědská 31 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  200 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  360 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  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.  Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel
námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, kterou neodůvodňuje – uvádí
vzdáleností stavby od nemovitostí v jeho spoluvlastnictví – 250 m.

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 200 m od nemovitostí
podatele námitky.

K nesouhlasu  podatele  námitky  pořizovatel  dále  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
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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.

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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 360 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou.
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K nesouhlasu s navrženým řešením 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

303) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2655, nacházejícího se na parcele st.p.č 2611 a pozemku
p.č.  507/17  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Nemovitosti využívám k trvalému bydlení.
1) Stavba  silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS2)  s kapacitou  přes  15 000  vozidel  denně

ve vzdálenosti  cca  220 m  od RD  Ještědská  č.p.  2655/23  není  ekonomicky  a  dopravně
odůvodnitelná.

2) Umístění sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování
(VS) Dolní nádraží Jablonec nad Nisou, povede ke zhoršení kvality bydlení, snížení ceny domu a
pozemku v mém osobním vlastnictví.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 303 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 303 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.
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Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2655,  Ještědská  23,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2611 a pozemku p.č. 507/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p.
2655, Ještědská 23 se zahradou, který  se nachází  v západní  části  Žižkova vrchu,  a to ve vzdálenosti  cca
268 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 400 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  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.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  Západní  tangenty  odůvodňuje  argumentem,  že stavba  silniční
komunikace západní tangenta (DS2) s kapacitou přes 15 000 vozidel denně ve vzdálenosti cca 220 m od RD
Ještědská č.p. 2655/23 není ekonomicky a dopravně odůvodnitelná.

K nesouhlasu podatele  námitky  pořizovatel  dále  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 malé  vzdálenosti  nemovitostí  podatele  od Západní  tangenty  (220m)  pořizovatel  konstatuje,
že prověřil vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky, a to v rámci grafické části ÚP Jablonec
nad Nisou a zjistil,  že vymezený koridor pro silnici I/14 není blíže než 268 m od předmětného rodinného
domu, navíc poloha silnice v rámci vymezeného koridoru není  známa, proto skutečná vzdálenost silnice
může být ještě větší.

K argumentu  dopravní  a  ekonomické  neodůvodnitelnosti  Západní  tangenty  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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 400 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  zhoršením  kvality
bydlení a snížení ceny domu a pozemku.

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.
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Pořizovatel  k námitce  zhoršením kvality  bydlení  a  snížení  ceny  domu a  pozemku  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

304) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2717,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2624  a
pozemku p.č. 565/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Výše uvedenou nemovitosti  využívám k trvalému bydlení,  a  proto  nesouhlasím jako vlastník  pozemku a
staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a  zastavitelných  ploch  s oběma  návrhy  změn
územního plánu a tímto podávám námitku v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu z titulu:
1) negativních dopadů na ŽP,
2) snížení kvality bydlení,
3) znehodnocení stavby a pozemku,

Západní tangenta je kontroverzním projektem nedostatečně dopravně a ekonomicky podloženým.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 304 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 304 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2717, Ještědská 27, který
se nachází na pozemku st.  p.č.  2624 a pozemku p.č.  565/9 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní  tangenty  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  v Zeleném  údolí  s možnou  vazbou
na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
č.p. 2717, Ještědská 27 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  220 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  370 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,
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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  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 220 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) negativním dopadem na životní prostředí,
2) snížením kvality bydlení,
3) znehodnocením stavby a pozemku,
4) kontroverznosti projektu (nedostatečně dopravně a ekonomicky podložený).

K nesouhlasu podatele námitky 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  negativního  dopadu  na životní  prostředí  pořizovatel  konstatuje,  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  snížení  kvality  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. 3) K argumentu znehodnocení stavby a pozemku 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
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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. 4) 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 370 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje negativním dopadem
na životní prostředí, snížením kvality bydlení a znehodnocením stavby a pozemku.
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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 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 námitce  o znehodnocení  lokality  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

305) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé I. a J. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2703, nacházejícího se na parcele st.p.č 2689 a pozemku
p.č. 565/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění  námitky:  Podatel  proto  jako  vlastník  pozemku  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně
prospěšných staveb a zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a
tímto  podávám  a  tímto  podávám  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, který odůvodňuje následujícími negativními dopady:
1) Snížení kvality a kultury bydlení.
2) Znehodnocení pozemku a stavby.
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3) Riziko sesuvu svahu.
4) Poškození  životního prostředí  a přírody a v dlouhodobém 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  lidí,  které  naše

město potřebuje pro svou prosperitu.
7) Snížení kvality a kultury bydlení
8) Zrušení klidného a tichého prostředí
9) Zápach z překladiště odpadu by nám vadil

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 305 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 305 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků, a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 2703, Ještědská 29, který
se nachází na pozemku st.  p.č.  2689 a pozemku p.č.  565/4 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní  tangenty  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  v Zeleném  údolí  s možnou  vazbou
na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatelů námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
č.p. 2703, Ještědská 29 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  220 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  370 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  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 220 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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) Poškození  životního prostředí  a přírody a v dlouhodobém 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  lidí,  které  naše

město potřebuje pro svou prosperitu.
7) Snížení kvality a kultury bydlení
8) Zrušení klidného a tichého prostředí

K nesouhlasu podatele námitky 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
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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 životní prostředí a přírody pořizovatel konstatuje, 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
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.

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
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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 argumentu snížení kvality a kultury bydlení – viz. Ad. 1)

Ad. 8) K argumentu zrušení klidného a tichého prostředí 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 zrušení klidného a tichého prostředí by
nemělo dojít. Nicméně, pokud by se na základě příslušných podkladových dokumentací prokázal vliv stavby
na stávající zástavbu, musí 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 byl 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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.
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Podatelům námitky  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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 370 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením kvality bydlení
(zápach) a poškozením životního prostředí, přírody a tím i zdraví lidí.

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 námitce  o znehodnocení  lokality  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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306) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. K.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2703,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2689  a
pozemku p.č. 565/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Stavba  silniční  komunikace  s kapacitou  přes  15 000  vozidel  denně  ve vzdálenosti  cca  .....  m  od RD
Ještědská č.p. 2703.

Umístění sběrného dvora s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl a Dolní nádraží
Jablonec nad Nisou slouží ke shromažďování separovaných, nebezpečných, rozměrných odpadů a k jejich
případnému dotřídění a k demontáži ve vzdálenosti cca. ...... metrů od domu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 306 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 306 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil podatel s právem věcného břemene užívání
pozemků dotčených návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas podatele s právem věcného břemene k užívání rodinného domu
č.p. 2703, Ještědská 29, který se nachází na pozemku st. p.č. 2689 a pozemku p.č. 565/4 v k.ú. Jablonec
nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a
separačního dvora v Zeleném údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
č.p. 2703, Ještědská 29 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  220 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  370 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  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 220 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou bez odůvodnění.

K nesouhlasu  podatele  námitky  s trasou  Západní  tangenty  pořizovatel  konstatuje,  že její  vymezení,  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.
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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.

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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 370 m.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou.  K nesouhlasu  podatele  námitky  s umístěním  nového  sběrného  a  separačního  dvora  pořizovatel
konstatuje, že jeho umístění 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 dále 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

307) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. Č., L. Č.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastníci  rodinného domu č.p.  2819,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2738 a
pozemku p.č. 589/20 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasíme se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatelé proto jako spoluvlastníci  pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Ad.1) Každý člověk ví, že hluk se nese směrem do vyšších poloh, tudíž i vlastníci staveb vzdálenějších
budou obtěžováni zvýšeným provozem a tím i narušeno jejich soukromí. Tato navrhovaná komunikace vůbec
nic neřeší, pokud není komplexně dořešen výjezd z Jablonce – směr Tanvald (u Jablonexu).
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Ad.2) Nedovedeme pochopit, že by se mělo rušit něco, co je funkční a jen pro osobní zájmy jednotlivce
likvidovat další část krásné přírody. Bylo by zajímavé z jakých peněz bude tato zbytečná akce hrazena –
z rozpočtu města??

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 307 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 307 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 2819, Ještědská 53, který
se nachází na pozemku st.  p.č. 2738 a pozemku p.č. 589/20 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní  tangenty  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  v Zeleném  údolí  s možnou  vazbou
na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2819, Ještědská 53 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca  100 m od vymezeného  koridoru  Západní  tangenty  a  cca  330 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  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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) narušením soukromí vlivem hluku z provozu,
2) nesmyslností  stavby,  pokud  není  komplexně  dořešen  výjezd  z Jablonce  –  směr  Tanvald

(u Jablonexu),
3) nepochopením rušení stavu, který je funkční za cenu poškození přírody a z rozpočtu města.

K nesouhlasu podatele námitky 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.

Ad. 1) K argumentu narušením soukromí vlivem hluku z provozu 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
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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 nesmyslností této stavby, pokud není komplexně dořešen výjezd z Jablonce – směr
Tanvald (u Jablonexu) 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.
ŘSD  ČR  by  nepodporovalo  stavbu  silnice,  pokud  by  nebylo  přesvědčeno  o její  účelnosti.  Rozhodnutí
o dopravním řešení v oblasti křížení ulic Palackého a U Přehrady je plně v kompetenci samosprávy města
Jablonec nad Nisou.

Ad. 3) K argumentu nepochopení rušení stavu, který je funkční a za cenu poškození přírody pořizovatel
dodává, že 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).  K dané problematice pořizovatel  podotýká,
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 problematice hrazení nákladů této dopravní stavby pořizovatel podotýká, že náklady na výstavbu silnice I.
třídy a její provozní údržbu hradí stát.

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.
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Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky  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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 330 m.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou bez bližšího zdůvodnění.

K nesouhlasu podatele námitky s umístěním nového sběrného a separačního dvora pořizovatel konstatuje,
že 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 nesouhlasu dále konstatuje, že v okolí jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora
na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat  v minimálním  rozsahu.  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 byla 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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308) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. H., M. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastníci  rodinného domu č.p.  2813,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2737 a
pozemku p.č. 582/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasíme se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatelé proto jako spoluvlastníci  pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Návrh je celkové nevhodný, protože nebere v úvahu budoucí rozvoj města. Dopravní infrastruktura se buduje
na 200  let,chyby  v rozhodnutí  zatěžují  dalších  několik  generací.  V současné  době  by  realizace  návrhu
narušila klidové prostředí současného osídlení zátěží hlukem a zhoršením kvality ovzduší. Navrhuji zastavit
práce na současném návrhu ÚP a uložit navrhovateli  vypracovat variantu obchvatu města. Body nájezdu
na obchvat  posunout  směrem  k odbočce  na Rádlo  a  na Dobrou  vodu.  Provozní  prostor  odpadového
hospodářství pak směrem k Liberci, do míst, kde se eliminují negativní vlivy hluku a zápachu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 308 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 308 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 2813, Ještědská 55, který
se nachází na pozemku st.  p.č.  2737 a pozemku p.č.  582/5 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatelů námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p.
2813, Ještědská 55 se zahradou, který  se nachází  v západní  části  Žižkova vrchu,  a to ve vzdálenosti  cca
100 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 330 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  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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) nevhodností návrhu – nebere v úvahu budoucí rozvoj města
2) narušením klidového prostředí (zvýšení hluku a zhoršení kvality ovzduší)
3) návrhem obchvatu města s posunutými body nájezdu směrem k odbočce na Rádlo a na Dobrou

Vodu.

K požadavku podatele námitky pořizovatel nejprve konstatuje, že vymezení trasy Západní tangenty – jako
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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+2) K argumentu nevhodnosti návrhu a narušení klidového prostředí (zvýšení hluku a zhoršení kvality
ovzduší) pořizovatel dodává, že negativní účinky Západní tangenty na okolní prostředí nelze zcela vyloučit,
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  byl  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 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 (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 návrhu  nového  obchvatu  města  s posunutými  body  nájezdu  směrem  k odbočce  na Rádlo  a
na Dobrou  Vodu  pořizovatel  konstatuje,  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.  Požadované
posunutí  napojovacího bodu obchvatu na silnici  I.  třídy I/65, a to směrem k odbočce na Rádlo a Dobrou
Vodu, koliduje s vymezeným regionálním biocentrem Hradešín.

Navržené řešení západního obchvatu 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,
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky  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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 330 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou  s tím,  že doporučuje  posunutí  provozních  prostor  odpadového  hospodářství  směrem  k Liberci,
do míst, kde se eliminují negativní vlivy hluku a zápachu.

K nesouhlasu podatele námitky s umístěním nového sběrného a separačního dvora pořizovatel konstatuje,
že 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. Posun lokality  směrem k Liberci, jak navrhuje
podatel  námitky  není  z prostorových  hledisek  možný.  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 nesouhlasu  dále  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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K návrhu  posunutí  provozních  prostor  sběrného  a  separačního  dvora  směrem  k Liberci  pořizovatel
konstatuje,  že zpracovatel  územního  plánu  měl  uloženo  v rámci  zadání  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  řešit
vymezení  plochy  pro  sběrný  a  separační  dvůr  v rámci  správního  území  města  Jablonec  nad  Nisou.
Požadované posunutí  představuje realizaci  tohoto zařízení na správním území sousední  obce, kterou je
Rádlo.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

309) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. M.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastníci  rodinného domu č.p.  2726,  nacházejícího se na parcele  st.p.č  2736 a
pozemku p.č. 582/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasíme se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatelé proto jako spoluvlastníci  pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Narušení pevnosti strmého svahu v blízkosti našeho RD a s tím spojené riziko sesuvu nebo posunu

zeminy, a to zejména v době realizace terénních úprav – pohyb těžké techniky, odstřely skal a pod.
2)  Snížení kvality a kultury bydlení. Tiché a klidné místo k bydlení, které jsme si v Jablonci nad Nisou

zvolili,  bude  dotčeno  hlukem (pravděpodobně)  trvalým z plánované  komunikace.  Rovněž  nelze
vyloučit dotčení zápachem z plánovaného překladiště odpadů.

3) Znehodnocení pozemku a stavby. Už samo zanesení plánované komunikace "Západní tangenty" a
překladiště odpadů významně sníží tržní cenu nemovitostí v lokalitě Žižkův vrch, k nimž patří i naše.

4) Poškození  životního  prostředí  a  přírody  v území  zasaženém  plánovanými  stavbami  "Západní
tangenty" a překladiště odpadů. V delším časovém horizontu nelze vyloučit  ani  negativní dopad
na zdraví lidí, kterým by se v důsledku výstavby obou staveb zhoršila kvalita života.

5) Neekonomické stavby – je známo, že ani jedna ze staveb, proti kterým je vznášena námitka, není
v řešení navrženém pro změnu územního plánu nezbytná a že existují i jiná řešení, prokazatelně
levnější.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 309 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 309 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2726, Ještědská 57, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2736 a pozemku p.č.  582/4 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2726, Ještědská 57 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca 95 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 336 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.
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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  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 95 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Narušení pevnosti strmého svahu v blízkosti našeho RD a s tím spojené riziko sesuvu nebo posunu

zeminy, a to zejména v době realizace terénních úprav – pohyb těžké techniky, odstřely skal a pod.
2) Snížení kvality a kultury bydlení. Tiché a klidné místo k bydlení, které jsme si v Jablonci nad Nisou

zvolili,  bude  dotčeno  hlukem (pravděpodobně)  trvalým z plánované  komunikace.  Rovněž  nelze
vyloučit dotčení zápachem z plánovaného překladiště odpadů.

3) Znehodnocení pozemku a stavby. Už samo zanesení plánované komunikace "Západní tangenty" a
překladiště odpadů významně sníží tržní cenu nemovitostí v lokalitě Žižkův vrch, k nimž patří i naše.

4) Poškození  životního  prostředí  a  přírody  v území  zasaženém  plánovanými  stavbami  "Západní
tangenty" a překladiště odpadů. V delším časovém horizontu nelze vyloučit  ani negativní dopad
na zdraví lidí, kterým by se v důsledku výstavby obou staveb zhoršila kvalita života.

5) Neekonomické stavby – je známo, že ani jedna ze staveb, proti kterým je vznášena námitka, není
v řešení navrženém pro změnu územního plánu nezbytná a že existují i jiná řešení, prokazatelně
levnější.

K nesouhlasu podatele námitky 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  narušení  pevnosti  strmého  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. 2) K argumentu narušení 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 –
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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. 3) K argumentu  znehodnocení  pozemku  a  stavby  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. 4) K argumentu  poškození  životního  prostředí  a  přírody,  včetně  negativního  dopadu  na zdraví  lidí
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.  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.  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 ekonomické efektivity této silnice 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.

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 západního obchvatu 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,
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 336 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, kterou odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení vlivem zápachu z překladiště,
2) Znehodnocením pozemku a stavby.
3) Poškození životního prostředí a přírody

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že 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.  Posun  lokality  směrem k Liberci,  jak  navrhuje  podatel  námitky  není  z prostorových hledisek
možný. 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 námitce  o snížení  kvality  a  kultury  bydlení  vlivem  zápachu,  znehodnocení  pozemku  a
poškození životního prostředí a 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.
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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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

310) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. M. J.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastníci  rodinného domu č.p.  2726,  nacházejícího se na parcele  st.p.č  2736 a
pozemku p.č. 582/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasíme se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatelé proto jako spoluvlastníci  pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění  námitky:  Výstavbu  tzv.  Západní  tangenty  nepovažuji  za nezbytnou.  její  odůvodnění
"odlehčením" dopravního zatížení křižovatky u Zeleného stromu se jeví jako účelové, neboť jedné skupině
obyvatel Jablonce se možná odlehčí, ale jiné Žižkův vrch – se přitíží. Dalším důvodem je znehodnocení
lesoparku Srnčí důl,  který je  neocenitelnou částí  okolí  Jablonce,  touto  přírodní  součástí  se může pyšnit
málokteré  město  v ČR.  Neobstojí  ani  argumentace  "nutnosti"  výstavby  nových  domů  v Proseči.  Stačí
se podívat na nabídky prodeje bytů a domů v Jablonci nad Nisou. Zabírání dalších ploch je zcela v rozporu
s udržitelným principem vývoje a rozvoje území. Dle mého názoru není v souladu s principem udržitelného
rozvoje nabízet každému , kdo zatouží postavit si nový dům na novém pozemku tuto možnost.

Zabírání ploch, které jsou vhodné k rekreaci, považuji za znehodnocování výhody Jablonce n. N. – tj. jeho
krásného přírodního okolí.

Pro případ, že by intenzity dopravy byly takové, že by bylo nezbytné stavět "západní tangentu", a nebylo by
možné  omezit  dopravu  jinými  prostředky,  pak  požadujeme  zachovat  trasování  podle  platného  ÚP,
se západní  tangentou vedenou podél železniční  trati  tunelem, aby hlukem nerušila okolí.  Tunelový úsek
požadujeme  v ÚP přímo  zakotvit.  Odříznutí  od okolní  krásné  přírody,  rekreačního  zázemí  a  poškození
přírody  považuji  za nenávratnou  ztrátu  vysoké  hodnoty  ve srovnání  s odhlučněním  komunikací  podle
platného ÚP. Trasa v návrhu vede náročným skalnatým terénem a bude pravděpodobně velmi nákladná, a to
i ve srovnání s trasováním podle platného ÚP včetně krátkého hloubení tunelu. V prověřovací studii (Valbek
s.r.o./2011) vyžaduje trasa Západní tangenty v návrhu ÚP 520 m estakád. Poškození ŽP Žižkova vrchu a
Srnčího dolu by dle mého názoru znamenalo znehodnocení atraktivity celého Jablonce nad Nisou.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 310 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 310 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2726, Ještědská 57, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2736 a pozemku p.č.  582/4 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2726, Ještědská 57 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca 95 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 336 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
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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  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 95 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) účelovostí  odůvodnění  Západní  tangenty  ve smyslu  "odlehčení"  dopravního  zatížení  křižovatky

u Zeleného stromu (jedné skupině obyvatel  Jablonce se možná odlehčí,  ale jiné Žižkův vrch –
se přitíží),

2) znehodnocením lesoparku Srnčí důl a zbytečným zabíráním ploch určených k rekreaci,
3) požadavkem zachovat trasování podle platného územního plánu se západní tangentou vedenou

podél železniční trati tunelem,
4) odříznutím města od okolní krásné přírody a rekreačního zázemí,
5) poškozením přírody,
6) znehodnocením atraktivity celého Jablonce nad Nisou.
7) tvrzením, že neobstojí ani argumentace „nutnosti výstavby nových domů v Proseči“

K nesouhlasu podatele námitky 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 účelovostí odůvodnění Západní tangenty ve smyslu "odlehčení" dopravního zatížení
křižovatky  u Zeleného  stromu  pořizovatel  uvádí,  že 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.  Je
pravdou,  že 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 lesoparku Srnčí důl a zbytečným zabíráním ploch určených k rekreaci
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).  K argumentu  zbytečného  zabírání  ploch  určených
k rekreaci 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. V části trasy navrženého koridoru je využíván též stávající lesní
průsek, vymezený pro trasu VN 35 kV.
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Ad. 3) K požadavku  na zachování  trasování  podle  platného  územního  plánu  se západní  tangentou
vedenou podél železniční trati tunelem pořizovatel konstatuje, 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.

Ad. 4) K argumentu  odříznutí  města  od krásné  přírody  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 ploch a do stávajícího areálu
Srnčí důl bude zajištěn, stejně jako bude zajištěna možnost využití sportovně rekreačního potenciálu areálu
Srnčí důl.

Ad. 5) K argumentu poškození 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.  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. Případné negativní dopady vlivem
konkrétních  podmínek  stavby  Západní  tangenty  a  jejího  provozu  potvrdí  nebo  vyloučí  nedílná  součást
projektové přípravy – proces EIA.

Ad. 6) K argumentu znehodnocení  atraktivity  celého Jablonce,  a to v důsledku trasy Západní  tangenty
pořizovatel konstatuje, 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 tvrzení,  že neobstojí  ani  argumentace  „nutnosti  výstavby  nových domů v Proseči“  pořizovatel
podotýká,  že není  pořizovateli  zřejmá  souvislost  mezi  výstavbou  nových  bytů  na Proseči  a  územím
dotčeným námitkou – stavba Západní tangenty a umístění sběrného a separačního dvora.

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
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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 západního obchvatu 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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 336 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, kterou argumentuje poškozením životního prostředí.

K uvedenému  nesouhlasu  pořizovatel  konstatuje,  že 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.  Posun  lokality  směrem k Liberci,  jak  navrhuje  podatel  námitky  není  z prostorových hledisek
možný. 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 argumentu poškození životního prostředí Žižkova vrchu a Srnčího dolu 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
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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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

311) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. N.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2818, nacházejícího se na parcele st.p.č 2725 a pozemku
p.č. 589/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující námitky proti výše
uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:

Výše uvedené pozemky a budovy podatel využívá k trvalému bydlení. 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 podávám námitku 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:  dopady
nejsou uvedeny

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 311 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 311 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2818,  Ještědská  58,  který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2725 a pozemku p.č.  589/4 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům č.p.
2818,  Ještědská 58 se zahradou, který se nachází  v západní  části  Žižkova vrchu,  a to ve vzdálenosti  cca
100 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 350 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.
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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.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou bez uvedení konkrétních dopadů.

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 100 m od nemovitostí
podatele námitky.

K nesouhlasu podatele námitky 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.

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.

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 západního obchvatu 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.
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Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, a to bez uvedení konkrétních dopadů.

V rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel prověřil vzdálenost zastavitelné plochy sběrného a
separačního dvora od nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 350 m.

K uvedenému  nesouhlasu  pořizovatel  konstatuje,  že 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.  Posun lokality  směrem k Liberci,  jak  navrhuje  podatel  námitky  není  z prostorových hledisek
možný. 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 nesouhlasu  dále  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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312) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. L.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Podatel je spoluvlastníkem rodinného domu č. p.  2796,  nacházejícího se na parcele, č. st.
2734, a pozemků parc. č. 588/4 v k. ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou a nesouhlasí:
1. Se stavbou silniční komunikace západní tangenta (DS.2)
2. S umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou  vazbou  na plochy  výroby  a

skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

1. Snížení současné kvality bydlení především kvůli hluku a prachu

Naše nemovitost se nachází na samém okraji zástavby celé této oblasti, čehož si velice vážíme, protože tato
lokace nám dává možnost klidného a čistého bydlení.

Máme důvodné obavy, že vedení silniční komunikace západní tangenta (DS.2) tak, jak je zanesena v návrhu
územního plánu, by pro naše bydlení znamenalo konstantně zvýšenou hladinu hluku a prachu. Kvůli tomu by
se pochopitelně zásadně snížila kvalita našeho bydlení.

V současnosti  máme  dvouletého  syna  a  chceme,  aby  měl  doma  možnost  trávit  svůj  čas  nerušené
ve zdravém a klidném prostředí, což považujeme za zásadní.

Naše zahrada je orientovaná právě ve směru plánované trasy silniční komunikace západní tangenta (DS.2),
a domníváme se, že její realizace by nám znemožnila trávit volný čas v prostorách naší zahrady. Většina
oken našeho domu je orientována právě do současně klidného prostředí lesa ve směru do Zeleného Údolí,
což nám dává možnost v letním období nerušené usínat u otevřených oken. O toto by nás stavba silniční
komunikace západní  tangenta (DS.2)  jistě připravila.  Překladiště odpadu ke všemu hluku a prachu přidá
ještě zápach.

2. Riziko sesuvu svahu

Jako velké vidíme riziko budování silnice ve strmém svahu pod naší nemovitostí a pozemkem. Náš pozemek
je svažitý,  a  máme obavy, aby těžké stavební  práce nezpůsobily  sesuv svahu,  na němž stojí  náš dům.
Mimoto  vidíme také možné riziko  popraskání  našeho domu buď vlivem sesuvu,  nebo  otřesů  z těžkých
stavebních prací.

3. Znehodnocení pozemku a stavby

Pouhé  zanesení  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  do návrhu  územního  plánu  sníží  cenu  našeho
pozemku i nemovitosti. Do našeho bydlení průběžně investujeme nemalé finanční částky, a současný návrh
územního plánu naše investice znehodnotí.

4. Poškození bezprostředního okolí našeho bydlení z hlediska přírodního bohatství

Současný návrh komunikace západní tangenta (DS.2) nás připraví o zalesněnou oblast bezprostředně pod
naším domem, která v současnosti  zajišťuje jak optické, tak hlukové oddělení frekventované komunikace
v Zeleném Údolí, tramvajové a železniční trati od zástavby na Žižkově Vrchu.

Nehledě na fakt, že plánované překladiště odpadu k hluku, který se ponese směrem k naší nemovitosti a
zástavbě  na Žižkově  Vrchu,  přidá  ještě  zápach.  Vítr  zde  často  fouká  právě  nepříznivým  směrem
od Zeleného Údolí k Žižkovu Vrchu, takže se vše ponese směrem k nám.

5. Kontroverze. které současný návrh vedení komunikace západní tangenta (DS.2) vyvolává

Stále se diskutuje o tom, zda je vůbec nutné provádět obchvat Jablonce n. N. Podle některých studií není
dopravní  zatíženost  tak  rozsáhlá.  Rozporuplné  studie  a  stále  se opakující  debaty  nepřinášejí  návrhu
územního plánu nic  dobrého a nás utvrzují  v názoru, že lze najít  jiné,  ekonomičtější  a pro občany lepší
řešení.

Přesto,  v případě,  že by  bylo  z důvodu  intenzity  dopravy  nutné  stavět  tangentu,  požadujeme,  aby  bylo
v novém územním plánu zakotveno trasování podle současného platného územního plánu, tedy se západní
tangentou vedenou podél železniční trati tunelem, aby nerušila okolí hlukem a prachem. Domníváme se,
že varianta  s tunelem  by  vzhledem  k náročnosti  terénu  nemohla  být  až tak  výrazně  cenově  vyšší  než
současný návrh, který podle prověřovací studie (Valbek. s.r.o.. 2011) obsahuje např. 520 m estakád.

6. Negativní dopad na atraktivitu celé jižní části města

Zničením přírodního areálu Srnčí Důl a lesní krajiny mezi Jabloncem a Rádlem dojde k prohloubení rozdílu
v atraktivitě severní a jižní části  našeho města. Tato zalesněná oblast až k Milířům s rozhlednou výrazně
přidává na atraktivitě  bydlení nejen na Žižkově Vrchu, ale i celé širší jižní  oblasti  Jablonce. Odstraněním
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tohoto  faktoru  jih  města  ztrácí  v porovnání  s přehradou  a  přírodou  směrem  na Jindřichov  na severu
Jablonce. Mohlo by i docházet k nerovnoměrnému přesunu obyvatel z dlouhodobého hlediska.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 312 A se nevyhovuje.

 Námitce č. 312 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2796, Ještědská 61, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2734 a pozemku p.č.  588/4 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2796, Ještědská 61 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca 85 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 350 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  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 námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením současné kvality bydlení především kvůli hluku a prachu
2) Rizikem sesuvu svahu
3) Znehodnocením pozemku a stavby
4) Poškozením bezprostředního okolí našeho bydlení z hlediska přírodního bohatství
5) Kontroverzemí, které současný návrh vedení komunikace západní tangenta (DS.2) vyvolává
6) Negativním dopadem na atraktivitu celé jižní části města

K nesouhlasu podatele námitky 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.

K dílčím argumentům pořizovatel dodává:

Ad. 1) K argumentu narušení kvality a kultury bydlení především kvůli hluku a prachu 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
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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 zvýšení hladiny hluku z projíždějících vozidel pořizovatel dodává, 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 byl 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  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 (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  narušení  pevnosti  strmého  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  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. 4) K argumentu poškození bezprostředního okolí  bydlení z hlediska přírodního bohatství pořizovatel
dodává,  že podatel  měl  zřejmě  na mysli  poškození  bezprostředního  okolí  bydlení  z hlediska  životního
prostředí.  K této problematice pořizovatel  podotýká,  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
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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.  Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní
správy byla v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Ad. 5) ke kontroverzím,  které současný návrh vedení  komunikace západní  tangenta (DS.2)  vyvolává a
požadavku  vedení  Západní  tangenty  v trase  dle  platného  ÚP města  Jablonec  nad  Nisou,  ale  tunelem
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.
Při zahájení prací na novém ÚP Jablonec n. N. byl samozřejmě zpracovatelem ÚP 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.

Ad. 6) K argumentu  negativního  dopadu  na atraktivitu  celé  jižní  části  města pořizovatel  konstatuje,
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.
Se zachováním  stávajícího  areálu  Srnčí  důl  se v daném  území  počítá  (viz.  zpracované  varianty  studií
„Možnosti úprav a rozvoje areálu Srnčí důl ve vztahu k Západní tangentě" (SAUL, 06/2013).

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 západního obchvatu 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).

SAUL s.r.o 1013



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji další námitku (č.313), kterou opětovně odůvodňuje:
1) Snížením současné kvality bydlení především kvůli hluku a prachu
2) Znehodnocením pozemku a stavby
3) Poškozením bezprostředního okolí svého bydlení z hlediska přírodního bohatství

(vlastní vypořádání námitky je provedeno samostatně).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku podatele v kontextu s jeho další námitkou a
konstatuje, že se jí nevyhovuje, neboť vymezení územní rezervy tzv. západního obchvatu přináší možnost
prověřit  trasování  přeložky  silnice  I.  třídy  I/14  Liberec  –  Jablonec  nad  Nisou  s menšími  dopady
na hygienické, přírodní,  urbanistické a architektonické hodnoty daného území, které jsou argumentovány
podatelem v rámci požadavků na vypuštění trasy Západní tangenty.

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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 350 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou  s odůvodněním,  že překladiště  odpadu  zvýší  jak  hlukové  zatížení  lokality,  tak  množství  prachu a
zápach v ovzduší.

K uvedenému  nesouhlasu  pořizovatel  konstatuje,  že 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.  Posun  lokality  směrem k Liberci,  jak  navrhuje  podatel  námitky  není  z prostorových hledisek
možný. 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 argumentu zvýšení hluku, prachu a zápachu z překladiště 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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, a možných variant likvidace nebo druhotného
využití separovaných surovin.

313) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. L.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:

Podatel je spoluvlastníkem rodinného domu č. p. 2796. nacházejícího se na parcele, c. st. 2734. a pozemku
pare. č. 588/4 v k. ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou a nesouhlasí s Uzemní rezervou UR6 –
Koridor dopravní infrastruktury – zapadni obchvat města silnice I/14

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemku  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí  s návrhem změny územního plánu a  tímto  podává následující
námitky proti výše uvedenému návrhu změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

1. Snížení současné kvality bydlení především kvůli hluku a prachu

Naše nemovitost se nachází na samém okraji zástavby cele této oblasti, čehož si velice vážíme, protože tato
lokace nám dává možnost klidného a čistého bydlení.

Máme důvodné obavy, ze případné vedení západního obchvatu města – silnice l/14 uvedeným koridorem by
naše  bydlení  znamenalo  konstantně  zvýšenou  hladinu  hluku  a  prachu.  Kvůli  tomu  by  se pochopitelně
zásadně snížila kvalita našeho bydlem.

V současnosti  máme  dvouletého  syna  a  chceme,  aby  měl  doma  možnost  trávit  svůj  čas  nerušené
ve zdravém a klidném prostředí, což. považujeme za zásadní.

2. Znehodnocení pozemku a stavby

Pouhé zanesení uzemni rezervy UR6 – Koridor dopravní infrastruktury – západní obchvat města silnice 1/1 4
do návrhu  územního  plánu  sníží  cenu  našeho  pozemku  i nemovitosti.  Do našeho  bydlení  průběžně
investujeme nemalé finanční částky, a současný návrh územního plánu naše investice znehodnotí.

3. Poškození  bezprostředního  okolí  našeho  bydlem  z hlediska  přírodního  bohatství  Obáváme  se.
že uzemní  rezerva  UR6 Koridor  dopravní  infrastruktury  zapadni  obchvat  města  silnice  I/14  nás  připraví
o zalesněnou  oblast,  která  v současnosti  zajišťuje  jak  optické,  tak  hlukové  odděleni  frekventované
komunikace \ Zeleném Údolí, tramvajové a železniční trati od zástavby na Žižkově Vrchu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 313 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2796, Ještědská 61, který
se nachází na pozemku st. p.č. 2734 a pozemku p.č. 588/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s územní rezervou ÚR
6 – koridor dopravní infrastruktury  západní obchvat města – silnice I/14.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2796, Ještědská 61 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca 330 m od vymezeného koridoru dopravní infrastruktury  západní obchvat města.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil  stav v území kde má být realizován západní obchvat a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Proseč a Žižkův vrch. Nově navrhovaný koridor dopravní infrastruktury ÚR6 vede od křižovatky
ulic Tovární a Široká 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 dílčími koridory dopravní
infrastruktury ÚR 7,8,9 tak, že okrajově zasahuje 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.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západního obchvatu odůvodňuje:
1) Snížením současné kvality bydlení především kvůli hluku a prachu
2) Znehodnocením pozemku a stavby
3) Poškozením bezprostředního okolí našeho bydlení z hlediska přírodního bohatství

K dané  problematice  pořizovatel  nejprve  podotýká,  že právě  na základě  přetrvávajícího  negativního
hodnocení trasy tzv. Západní tangenty ze strany veřejnosti, včetně požadavku na její oddálení od stávající
zástavby na Žižkově vrchu iniciovalo Ředitelství silnic a dálnic námět prověřit širší území na západním okraji
města.  Navržené  řešení  západního  obchvatu  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).

K dílčím argumentům pořizovatel dodává:

Ad. 1) K argumentu narušení kvality a kultury bydlení především kvůli hluku a prachu pořizovatel dodává,
že podatel měl zjevně na mysli obavy o „kvalitu obytného prostředí“. K této problematice pořizovatel uvádí,
že negativní účinky Západního obchvatu na okolní prostředí by měly být vyloučeny právě oddálením trasy
z původních 85 m na 350 m od nemovitostí podatele námitky.

Ad. 2) K argumentu znehodnocení pozemku a stavby pořizovatel dodává, že návrh dopravního koridoru
v 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. 3) K argumentu poškození bezprostředního okolí  bydlení z hlediska přírodního bohatství pořizovatel
dodává,  že podatel  měl  zřejmě  na mysli  poškození  bezprostředního  okolí  bydlení  z hlediska  životního
prostředí.  K této  problematice  pořizovatel  podotýká,  že územní  koridor  pro  západní  obchvat  je  navržen
v protilehlém svahu  podél  pravého  břehu  Lužické  Nisy  v souběhu s ulicí  Za Plynárnou,  tudíž  nedochází
ke zmiňované likvidaci zalesněné oblasti, která v současné době zajišťuje jak optické, tak hlukové odděleni
frekventované komunikace v Zeleném Údolí a tramvajové a železniční trati od nemovitostí podatele námitky.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  neboť
vymezení územní rezervy tzv. západního obchvatu přináší možnost prověřit trasování přeložky silnice I. třídy
I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou s menšími dopady na hygienické, urbanistické a architektonické hodnoty
daného území.

314) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: K. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2956, nacházejícího se na parcele st.p.č 2938 a pozemku
p.č. 576/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemku  a  staveb  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí  s návrhem změny územního plánu a  tímto  podává následující
námitky proti výše uvedenému návrhu změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Výše uvedené pozemky a budovy podatel využívá k trvalému bydlení.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemku  a  stavby  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných  ploch  s oběma  návrhy  změn  územního  plánu  a  tímto  podávám  námitku  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:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Riziko sesuvu svahu
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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.

Odůvodnění námitky:

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) Znehodnocení pozemku a stavby

Už  jen  zanesení  západní  tangenty  a  překladiště  odpadu  do ÚP  by  způsobilo  významný  pokles  ceny
nemovitosti a pozemku.

3) 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.

Odůvodnění 4 – 7 není součástí podání.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 314 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 314 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2956,  Družstevní  21,  který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2938 a pozemku p.č.  576/6 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí s možnou vazbou na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2956, Družstevní 21 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti
cca 58 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 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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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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 – 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 58 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel opakovanou námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocením pozemku a stavby
3) Rizikem sesuvu
4) Poškozením životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí, kterým

se zhorší kvalita života
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 námitky 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.

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,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  58 m  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
byl  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 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
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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.

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.

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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 265 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením
kvality bydlení a poškozením životního prostředí a 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
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 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 argumentu zvýšení zápachu a hluku z překladiště 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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

315) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. K.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2823,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2709  a
pozemku p.č. 578/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Primárně se obávám znehodnocení majetku (pozemku a stavby)
2) Předpokládám, že se nám sníží kvalita a kultura bydlení a to v důsledku poškození ŽP – časem

i poškození zdraví v důsledku bezprostřední blízkosti komunikace.
3) Dále  se kvůli  typu  podloží  v okolí  obávám sesuvu půdy  a  poškození  domu v důsledku  pohybu

svahu.
4) Pokud bude stavba komunikace opravdu nutná, požaduji  zachovat trasování podle platného ÚP,

kde je západní tangenta vedena tunelem podél železniční trati, aby nerušila okolí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 315 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 315 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2823, Družstevní 8, který
se nachází  na pozemku st.  p.č.  2709 a pozemku p.č.  578/2 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy
Západní  tangenty  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  v Zeleném  údolí  s možnou  vazbou
na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
č.p. 2823, Družstevní 8 se zahradou, který se nachází v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca
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136 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 325 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  návrh 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 136 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Znehodnocením majetku (pozemku a stavby)
2) Snížením kvality a kultury bydlení a to v důsledku poškození ŽP
3) Rizikem sesuvu půdy a poškození domu v důsledku pohybu svahu.
4) Požadavkem – pokud bude stavba komunikace opravdu nutná, požaduji zachovat trasování podle

platného ÚP, kde je západní tangenta vedena tunelem podél železniční trati, aby nerušila okolí.

K nesouhlasu podatele námitky 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.

Ad. 1) K argumentu  znehodnocení  majetku  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. 2) 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.
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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. 3) K argumentu rizika sesuvu půdy a poškození  domu 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 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 s možnou vazbou
na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

V rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel prověřil vzdálenost zastavitelné plochy sběrného a
separačního dvora od nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 325 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora je argumentována
znehodnocením majetku (pozemku a stavby).

K uvedenému  nesouhlasu  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 argumentu  podatele  podotýká,  že v okolí  navrhované  lokality  pro  umístění  sběrného  a
separačního dvora jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora na znehodnocení majetku (pozemku
a  stavby)  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.
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316) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. J.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  4019,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  5307  a
pozemku p.č. 576/9 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 50 m od RD
Panenská č.p.  4019 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 budovy podatel využívá k trvalému bydlení.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemku  a  stavby  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných  ploch  s oběma  návrhy  změn  územního  plánu  a  tímto  podávám  námitku  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 námitky:
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.

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,
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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.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
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 316 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 316 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4019, Panenská 64, který
se nachází na pozemku st. p.č. 5307 a pozemku p.č. 576/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15 000 vozidel denně ve vzdálenosti cca 50 m od RD
Panenská č.p.  4019 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 námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Panenská  64  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  42 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 250 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 42 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Rizikem sesuvu svahu
K argumentům z širšího pohledu:
4) Poškozením životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí, kterým

se zhorší kvalita života
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.
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K nesouhlasu podatele námitky 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,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  42 m  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
byl  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 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.

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
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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 námitce 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 námitky, 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,
▪ (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
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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
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. 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  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 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 námitce o potencionálním znečištění  ovzduší  (zápach ze sběrného dvora)  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 v letním období
zápach  tak  nesnesitelný,  že se to  nedá  vydržet  ani  uvnitř  v domech.  Toto  stávající  odkryté  zařízení  je
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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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

317) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: G. G.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  4019,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  5307  a
pozemku p.č. 576/9 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 50 m od RD
Panenská č.p.  4019 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 budovy podatel využívá k trvalému bydlení.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemku  a  stavby  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných  ploch  s oběma  návrhy  změn  územního  plánu  a  tímto  podávám  námitku  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 námitky:
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.
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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.

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.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.
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 317 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 317 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4019, Panenská 64, který
se nachází na pozemku st. p.č. 5307 a pozemku p.č. 576/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15 000 vozidel denně ve vzdálenosti cca 50 m od RD
Panenská č.p.  4019 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 námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Panenská  64  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  42 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 250 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 42 m od nemovitostí podatele námitky.
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Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Rizikem sesuvu svahu
K argumentům z širšího pohledu:
4) Poškozením životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí, kterým

se zhorší kvalita života
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 námitky 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,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  42 m  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 byl 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.

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.
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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.

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 námitce 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).
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K dalším argumentům podatele námitky, 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,
▪ (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
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. Dále pořizovatel podotýká, 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.
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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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  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
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komunálního odpadu a k jejich případnému dotřídění a k demontáži. odůvodňuje zvýšením hluku a zápachu,
snížením kvality života.

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 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 námitce o potencionálním znečištění  ovzduší  (zápach ze sběrného dvora)  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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

318) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. J.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  vlastník  rodinného  domu  č.p.  4643,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  5875  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 60 m od RD Panenská č.p. 4643
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. 350 metrů od domu.

Výše uvedený pozemek a budovu podatel využívá k podnikatelské činnosti.
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Podatel  proto  jako  spoluvlastník  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 námitky:
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.

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
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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.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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 318 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 318 B se nevyhovuje.
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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  námitkou dle  stavebního
zákona, jelikož ho uplatnil vlastník pozemků a stavby, dotčených návrhem řešení územního plánu Jablonec
nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  objektu  č.p.  4643  se stavbou  silniční  komunikace
západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15 000 vozidel denně ve vzdálenosti cca 60 m od RD Panenská
č.p.  4643 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 350 m od objektu.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřil  stav v území podatele námitky  a zjistil,  že se jedná o objekt  č.p.
4643, Družstevní 15, který se užívá pro podnikání v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca
75 m od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 285 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 75 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Stavbou silniční komunikace Západní tangenta ve vzdálenosti 60 m od rodinného domu
2) Snížení kvality a kultury bydlení
3) Znehodnocení pozemku a stavby
4) Rizikem sesuvu svahu
K argumentům z širšího pohledu:
5) Poškozením životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí, kterým

se zhorší kvalita života
6) Dopravní a ekonomickou kontroverzností komunikace západní tangenta
7) Negativním dopadem na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život schopných lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu
8) 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 námitky 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
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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  umístění  stavby  silniční  komunikace  Západní  tangenta  ve vzdálenosti  60 m
od rodinného domu pořizovatel konstatuje, že prověřil vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky,
a to v rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že vymezený koridor pro silnici I/14 není blíže než
75 m od předmětného objektu sloužícího pro podnikání, navíc poloha silnice v rámci vymezeného koridoru
není známa, proto skutečná vzdálenost silnice může být ještě větší.

Ad.2) 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. 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 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. 4) 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. 5) 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. 6) 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.
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K poklesu dopravní zátěže, který zmiňuje podatel ve své námitce 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 námitky, 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,
▪ (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
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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. 7) 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. 8) 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.
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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 uvedené nemovitosti
cca 285 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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 života.

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 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 námitce o potencionálním znečištění  ovzduší (zápach ze sběrného dvora)  a snížení  kvality
bydlení konstatuje, že předmětný objekt se nevyužívá pro bydlení – sám podatel námitky konstatuje, že je
užíván k podnikatelské činnosti, nicméně 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
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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.
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319) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  jiné  stavby  č.p.  4749,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  6013  v k.ú.
Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční  komunikace  západní
tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a
skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ Riziko sesuvu svahu
▪ Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta
▪ Negativní  dopad  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  schopných  lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 319 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 319 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníka  jiné  stavby  č.p.  4749,  která  se nachází
na pozemku st.  p.č.  6013 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou západní  tangenty (DS.2) a s umístěním
sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru
Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o jinou stavbu
v ulici  Panenské  v západní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  75 m  od vymezeného  koridoru
Západní tangenty a cca 285 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  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 75 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Rizikem sesuvu svahu
2) Dopravní a ekonomickou kontroverzností komunikace západní tangenta
3) Negativním dopadem na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život schopných lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu

K nesouhlasu podatele námitky 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 –
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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 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. 2) 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.

Ad. 3) 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.

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).
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 285 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec  nad  Nisou,  ve které  nesouhlasí  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  v Zeleném  údolí
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

K uvedenému  nesouhlasu  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 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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320) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 4236, nacházejícího se na parcele st.p.č 5306 a pozemku
p.č. 576/8 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 10 m od RD Panenská
č.p.  4236 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. 250 metrů od domu.

Výše uvedený pozemek a budovu podatel využívá k podnikatelské činnosti.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  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 námitky:
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.

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
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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.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.
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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.

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.

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 320 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 320 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4236, Panenská 66, který
se nachází na pozemku st. p.č. 5306 a pozemku p.č. 576/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  s kapacitou  přes  15 000  vozidel  denně  ve vzdálenosti  cca  10 m
od rodinného domu č.p.  4236  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  250 m od rodinného
domu.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Panenská 66 v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 40 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 250 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.
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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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 40 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Vzdáleností silniční stavby 10 m od rodinného domu,
2) Snížením kvality a kultury bydlení
3) Znehodnocení pozemku a stavby
4) Rizikem sesuvu svahu
K argumentům z širšího pohledu:
5) Poškozením životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí, kterým

se zhorší kvalita života
6) Dopravní a ekonomickou kontroverzností komunikace západní tangenta
7) Negativním dopadem na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život schopných lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu
8) 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.

Podatel námitky navíc přikládá poznámky k projektu komunikace Západní tangenta od Doc. Antonína Bučka
CSc. z hlediska širších krajinně ekologických souvislostí.

K nesouhlasu podatele námitky 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 vzdáleností silniční stavby 10 m od rodinného domu pořizovatel konstatuje, že prověřil
tuto vzdálenost dostupnými grafickými prostředky, a to v rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil,
že vymezený koridor pro silnici  I/14 není blíže než 40 m od předmětného rodinného domu, navíc poloha
silnice v rámci vymezeného koridoru není známa, proto skutečná vzdálenost silnice může být ještě větší.

Ad. 2) 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:

že se ztotožňuje s názorem podatele námitky, že se umístění trasy Západní tangenty ve vzdálenosti  40 m
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 byl 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
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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 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 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. 5) 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. 6) 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 námitce 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.
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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 námitky, 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,
▪ (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. 7) 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. 8) 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
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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.

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. Konceptu 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.
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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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  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 života.

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 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 námitce o potencionálním znečištění  ovzduší  (zápach ze sběrného dvora)  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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

SAUL s.r.o 1057



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

321) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  4236,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  5306  a
pozemkové parcele p.č. 576/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ snížení kvality a kultury bydlení
▪ znehodnocení pozemku a stavby
▪ riziko sesuvu svahu, v důsledku toho i popraskání domu
▪ poškození ŽP a přírody

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 321 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 321 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  spoluvlastníka  rodinného  domu  č.p.  4236,  který  se nachází
na pozemku st. p.č. 5306 a pozemku p.č. 576/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty
a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  v Zeleném  údolí  s možnou  vazbou  na plochy  výroby  a
skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici  Panenské,  umístěný v západním svahu Žižkova vrchu,  a to ve vzdálenosti  cca 40 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  250 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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  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 40 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocením pozemku a stavby
3) Rizikem sesuvu svahu v důsledku toho i popraskání domu
4) Poškozením ŽP a přírody

K nesouhlasu podatele námitky 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
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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 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. 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.

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

SAUL s.r.o 1059



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  námitku  opakovaně,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením
kvality bydlení a poškozením životního prostředí a 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
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 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 námitce  o snížení  kvality  bydlení  a  poškození  životního  prostředí  konstatuje,  že v okolí
navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora jsou převážně stávající plochy lesní, proto
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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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

322) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. R.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2825, nacházejícího se na parcele st.p.č 2717 a pozemku
p.č. 571/2 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.  2825  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 uvedený pozemek a budovu podatel využívá k podnikatelské činnosti.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  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 námitky:
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
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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.

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.pdf
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 322 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 322 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2825,  Panenská  33,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2717 a pozemku p.č. 571/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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 námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 130 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 230 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.
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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 130 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  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
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 námitky 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 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. 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
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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.

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 námitce 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 námitky, 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.
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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 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.

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,
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele  námitky.  Vzdálenost  navržené  plochy  dvora  je  od uvedených
nemovitostí cca 230 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  opakovanou  námitku,  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 života.

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 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.
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Pořizovatel  k námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

323) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. J.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  4749,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2718  a
pozemku p.č. 571/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení hodnoty pozemku a stavby
3) Poškození životního prostředí a přírody
4) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta
5) Nesmyslným umístěním překladiště odpadu v lese

ad.1   – poruší se kontinuita lesního porostu blízkého lesa
          – sníží se kvalita ovzduší, zvýší se hlučnost
          – zcela se znehodnotí rekreační význam oblasti.

ad.2   – dlouhodobě investujeme do naší nemovitosti s cílem zhodnocení a osobní vazby na oblast Žižkův
Vrch  –  tímto  stavbou  Západní  tangenty  přicházíme  o své  investice  (nevratně)  a  zvažujeme
o odchodu

ad.3   – viz. ad.1

ad.4   – dle  četných  studií  úrovně  automobilového  provozu  stagnuje,  dokonce  klesá  –  bylo  by  vhodné
se zabývat dopravní průjezdností Jablonce jednodušším a efektivnějším způsobem

ad.5   – snažíme se zvelebovat každý zbytek přírody (domnívám se, že snad celosvětově), avšak v Jablonci
je dán návrh umístit překladiště do ústí lesního údolí – čímž se poškodí a zničí

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 323 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 323 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.
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Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2805, Panenská 35, který
se nachází na pozemku st. p.č. 2718 a pozemku p.č. 571/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 100 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 220 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  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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, 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
▪ poruší se kontinuita lesního porostu blízkého lesa
▪ sníží se kvalita ovzduší, zvýší se hlučnost
▪ zcela se znehodnotí rekreační význam oblasti

2) Znehodnocení pozemku a stavby
dlouhodobě investujeme do naší nemovitosti s cílem zhodnocení a osobní vazby na oblast Žižkův
Vrch  –  tímto  stavbou  Západní  tangenty  přicházíme  o své  investice  (nevratně)  a  zvažujeme
o odchodu

3) Poškozením životního prostředí a přírody
Viz. ad.1

4) Dopravní a ekonomickou kontroverzností komunikace západní tangenta
dle  četných  studií  úrovně  automobilového  provozu  stagnuje,  dokonce  klesá  –  bylo  by  vhodné
se zabývat dopravní průjezdností Jablonce jednodušším a efektivnějším způsobem

K nesouhlasu podatele námitky 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
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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 porušení kontinuity lesního porostu 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.

K argumentu snížení kvality ovzduší a zvýšení se hlučnosti pořizovatel dodává, že 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. 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 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. 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
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  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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 220 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, 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 odůvodňuje snížením kvality a kultury bydlení a nesmyslností umístění
překladiště odpadu v lese.

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. Plocha sběrného a separačního dvoru je vymezena tělesy
železniční a tramvajové trati, nejedná se o umístění zařízení do ústí lesního údolí, jak tvrdí podatel námitky.

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

SAUL s.r.o 1071



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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 námitce  o potencionálním  snížení  kvality  a  kultury  bydlení,  včetně  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. Plocha vlastního sběrného a separačního dvora je navržena mezi tělesy železniční
a tramvajové trati, z tohoto pohledu nedojde k narušení souvislé plochy určené k plnění funkce lesa. 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

324) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. F.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: 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  námitky:  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 námitky:
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.
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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.

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
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 324 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 324 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  dotčených návrhem
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2806,  Panenská  37,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2717 a pozemku p.č. 571/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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 námitky 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.
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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.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, 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
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 námitky 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 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.
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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.

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 námitce 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 námitky, 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)
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▪ 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 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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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
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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 námitce 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
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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

325) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. M.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  4121,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  5707  a
pozemku p.č. 531/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ způsobuje velký hluk
▪ naruší stabilitu obytných domů
▪ zničí přírodu

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 325 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 325 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4121, Panenská 27, který
se nachází na pozemku st. p.č. 5707 a pozemku p.č. 531/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 175 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 290 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  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 175 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zdrojem velkého hluku
2) narušením stability obytných domů
3) zničením přírody

K nesouhlasu podatele námitky 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 zvýšení hladiny hluku pořizovatel dodává, že 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  byl  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 narušení stability obytných domů 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
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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 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 290 m.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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 odůvodňuje zvýšením hluku a zničením 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
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 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 námitce o potencionálním zvýšení hluku a zničení 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

326) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. M.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  4121,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  5707  a
pozemku p.č. 531/14 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  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.

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
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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 námitky:
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.

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.
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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.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.

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
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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.

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 326 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 326 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4121, Panenská 27, který
se nachází na pozemku st. p.č. 5707 a pozemku p.č. 531/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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 námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 175 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 290 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 175 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
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Odůvodnění námitky:
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.

Podatel námitky navíc přikládá poznámky k projektu komunikace Západní tangenta od Doc. Antonína Bučka
CSc. z hlediska širších krajinně ekologických souvislostí.

K nesouhlasu podatele námitky 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 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.

K argumentům z širšího pohledu:
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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
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 námitce 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 námitky, 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,
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▪ 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
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
silic 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. Konceptu 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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 290 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  zvýšením  hluku,
snížením pohody bydlení a zhoršením životního prostředí.

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
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„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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

327) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2801, nacházejícího se na parcele st.p.č 2721 a pozemku
p.č. 571/6 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 50 m od RD č.p. 2801 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.

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 námitky:
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.
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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.

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
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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.

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.

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.
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Návrh rozhodnutí: Námitce č. 327 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 327 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2801,  Panenská  41,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2721 a pozemku p.č. 571/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  s kapacitou  přes  15 000  vozidel  denně  ve vzdálenosti  cca  50 m
od rodinného  domu č.p.  2801  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 námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 50 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 160 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 50 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
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.

Podatel námitky navíc přikládá poznámky k projektu komunikace Západní tangenta od Doc. Antonína Bučka
CSc. z hlediska širších krajinně ekologických souvislostí.

K nesouhlasu podatele námitky 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
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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,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  50 m  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
byl  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 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.

K argumentům z širšího pohledu:

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
konstatuje, že smyslem Západní tangenty jako silnice I. třídy je zejména optimalizace prostupnosti území
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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 námitce 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 námitky, 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,
▪ (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
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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
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
silic 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. Konceptu 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.

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.
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 160 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením
hluku a zápachu, snížením pohody bydlení a znehodnocením životního prostředí.

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 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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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
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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.  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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

328) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: H. H., J. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastníci  rodinného domu č.p.  2852,  nacházejícího se na parcele st.p.č.  3109 a
pozemku p.č. 574/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasíme se stavbou silniční
komunikace západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15 000 vozidel denně ve vzdálenosti  cca .  m
od RD č.p.  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 podatelé využívají k trvalému bydlení.

Podatelé proto jako spoluvlastníci  pozemků a stavby dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podávají 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 námitky:
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.
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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.

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.pdf
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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.

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.

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 328 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 328 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 2852, Panenská 44, který
se nachází na pozemku st. p.č.3109 a pozemku p.č. 574/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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
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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 podatelů námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 70 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 210 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 70 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňují:

Odůvodnění námitky:
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.

Podatelé  námitky  navíc  přikládají  poznámky  k projektu  komunikace Západní  tangenta  od Doc.  Antonína
Bučka CSc. z hlediska širších krajinně ekologických souvislostí.

K nesouhlasu podatelů námitky 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 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  –
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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 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 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. 4) K argumentu  snížení  kvality  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.

K argumentům z širšího pohledu:

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 námitce 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
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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 námitky, 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,
▪ (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
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.
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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.

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. Konceptu 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.
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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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 210 m.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňují  zvýšením  hluku  a
zápachu, snížením pohody bydlení a znehodnocením životního prostředí.

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 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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora)  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.  Sami  podatelé
upozorňují 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.  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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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329) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2946, nacházejícího se na parcele st.p.č. 3112 a pozemku
p.č. 575/3 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 č.p. 2946
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.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  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 námitky:
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.

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

1106 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

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.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.
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 329 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 329 B 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2946,  Panenská  50,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 3112 a pozemku p.č. 575/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou 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 námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 30 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 155 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 30 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  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) 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.
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K nesouhlasu podatele námitky 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:  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  30 m  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
byl  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 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.

K argumentům z širšího pohledu:

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 námitce 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 námitky, 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,
▪ (ruší peáž I/14, I/65 v centru města).
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▪ 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
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
silic a dálnic ČR odmítlo být investorem trasy silnice I. třídy v prostoru existující městské zástavby.

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).
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele  námitky.  Vzdálenost  navržené  plochy  dvora  je  od uvedených
nemovitostí cca 155 m.

Proti  tomuto  řešení  uplatnil  podatel  opakovanou  námitku,  a  to  v rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením
hluku a zápachu, snížením pohody bydlení a znehodnocením životního prostředí.

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 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 námitce o potencionálním znečištění  ovzduší  (zápach ze sběrného dvora),  zvýšení  hluku a
znehodnocení  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.  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.  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).
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Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

330) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 3065, nacházejícího se na parcele st.p.č 2942 a pozemku
p.č.  576/11  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující námitky proti výše
uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:

Jelikož RD v našem vlastnictví se bezprostředně dotýká plánované výstavby komunikace západní tangenty,
máme několik zásadních a důležitých připomínek:
▪ Nesouhlasíme  s touto  výstavbou  z důvodu  snížení  kvality  bydlení.  Bydlíme  ve velmi  pěkném a

klidném prostředí s výhledem do lesní krajiny směrem na Milíře a Ještěd i když pod námi jezdí vlak,
tramvaj a vede tam silnice I/11, není tento hluk stálý, pouze nárazový – není tak hlučný. Lesní
porost tento hluk zmírňuje.

▪ Tato komunikace by narušila nejbližší obyvatele zejména hlukem, prachem a zplodinami. Odřízla by
volný přístup do lesů, který je velmi často navštěvován pro odpočinek a rekreační aktivity. Část lesa,
který chrání od hluku, pachu, zplodin by byl pokácen. Tím ubude zeleně, omezí to život lesní zvěře.

▪ Máme tu velmi čistý vzduch, proto ho trávíme na zahradě od jara až do podzimu. Tudíž nemůžeme
souhlasit  s překladištěm odpadu,  které  nám znepříjemní  a  znemožní  si  vyvětrat,  natož  se déle
zdržovat na zahradě.

▪ Co se týká výstavby komunikace Západní tangenty, nejen že se znehodnotí les pro všechny z okolí,
ale obáváme se sesunu půdy ze svahu pod naším domem. Následný vliv odstřelu skala průjezdu
těžké techniky by mohl způsobit praskliny na domě a tím porušení statiky.

▪ Pokud  se západní  tangenta  a  překladiště  odpadu  zrealizuje,  už  jen  zanesením  do ÚP  bude
pozemek a RD neprodejný a pokud ano a výrazně pokleslou cenu, než je cena obvyklá k dnešnímu
dni.

▪ Odříznutí Žižkova vrchu od okolní krásné lesní přírody, rekreačního využití, poškození přírody a ŽP
znamená nejen znehodnocení krásné čtvrti Žižkův Vrch, ale je i vizitkou celého Jablonce.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 330 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 330 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  3065,  Panenská  60,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2942 a pozemku p.č. 576/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 50 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.
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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.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 50 m od nemovitostí
podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality bydlení nárůstem hladiny hluku, množství prachu a zplodin,
2) Pokácením lesa
3) Rizikem sesuvu svahu
4) Znehodnocením pozemku a stavby  pokles ceny
5) Odříznutím volného přístupu do lesů

K nesouhlasu podatele námitky 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  (hluk,  prach,  zplodiny)  pořizovatel  konstatuje,
že se ztotožňuje s názorem podatele námitky, že se umístění trasy Západní tangenty ve vzdálenosti 50 m
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 byl 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 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
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dopady překračovaly únosnou míru a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci, stavba by
nemohla být povolena.

Ad. 2) K argumentu pokácení lesa v blízkosti zástavby 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. 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 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. 5) K argumentu  odříznutí  volného  přístupu  do lesa  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 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).

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce vyhovět částečně,  a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní  tangenty zůstává
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vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 265 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením
kvality ovzduší a snížením ceny nemovitosti.

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 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 námitce  o potencionálním  snížení  kvality  ovzduší  a  tím  i 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.
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331) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. a J. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako spoluvlastníci  rodinného domu č.p.  4018,  nacházejícího se na parcele  st.p.č.  5308 a
pozemku p.č. 576/19 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 č.p. 4018 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 podatelé využívají k trvalému bydlení.

Podatelé proto jako spoluvlastníci  pozemků a stavby dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podávají 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 námitky:
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.

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
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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.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.
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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.

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.

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 331 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 331 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 4018, Panenská 62, který
se nachází na pozemku st. p.č. 5308 a pozemku p.č. 576/19 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15 000 vozidel denně 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 podatelů námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 44 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 250 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
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Králové, přes Ostravu na hranici se Slovenskem. Pořizovatel je přesvědčen, že se jedná o stávající silnici
I/14 a své přesvědčení dovozuje z textu námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 44 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé opakovanou námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňují:
1) Snížením kvality a kultury bydlení
2) Rizikem sesuvu svahu
3) Znehodnocením 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 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) 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.

Dále  podatelé  připojili  poznámky  Doc.  Ing.  Antonína  Bučka,  k projektu  komunikace  Západní  tangenta
v Jablonci n. Nisou z hlediska širších vztahů krajinně ekologických.

K nesouhlasu podatelů námitky 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,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  44 m  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
byl  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 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,
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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.

K argumentům z širšího pohledu:

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
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 námitce 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 námitky, 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.
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▪ 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
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
silic a dálnic ČR odmítlo být investorem trasy silnice I. třídy v prostoru existující městské zástavby.
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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. Konceptu 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky  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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 250 m.

Proti  tomuto řešení uplatnili  podatelé námitku opakovaně,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením
hluku a zápachu, snížením pohody bydlení a znehodnocením životního prostředí.

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
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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 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 námitce o potencionálním znečištění  ovzduší  (zápach ze sběrného dvora),  zvýšení  hluku a
znehodnocení  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.  Sami  podatelé  upozorňují  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.  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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

332) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: E. Z.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 4033, nacházejícího se na parcele st.p.č 5305 a pozemku
p.č.  576/18  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Riziko sesuvu svahu
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Návrh rozhodnutí: Námitce č. 332 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 332 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  4033,  Panenská  68,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 5305 a pozemku p.č. 576/18 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 40 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 260 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  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 40 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocením pozemku a stavby
3) Rizikem sesuvu svahu

K nesouhlasu podatele námitky 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,  že se ztotožňuje  s názorem
podatele  námitky,  že se umístění  trasy  Západní  tangenty  ve vzdálenosti  40 m  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
byl  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

SAUL s.r.o 1125



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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 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. 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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
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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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 260 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje 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 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 námitce o potencionálním 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. 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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333) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. S.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 3019, nacházejícího se na parcele st.p.č 2935 a pozemku
p.č. 576/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky: nadměrný hluk, snížení ceny nemovitosti.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 333 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 333 B 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.
Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  3019,  Družstevní  27,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2935 a pozemku p.č. 576/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.
Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 32 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 285 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  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 32 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) nadměrným hlukem,
2) snížením ceny nemovitosti.

K nesouhlasu podatele námitky 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.
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Ad. 1) K argumentu  nadměrného  hluku  pořizovatel  konstatuje,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele
námitky, že se umístění trasy Západní  tangenty ve vzdálenosti  32 m 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 byl
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 snížení ceny nemovitosti  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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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
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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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 285 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením
hluku a snížením ceny nemovitosti.

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 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 námitce  o snížení  ceny  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.
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334) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. M.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  3005,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2797  a
pozemku p.č. 423/15 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky: snížení kvality a kultury bydlení

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 334 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 334 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3005, Bousova 21, který
se nachází na pozemku st. p.č. 2797 a pozemku p.č. 423/15 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Bousova v jižní  části  Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  165 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 565 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  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 165 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

1) Snížením kvality a kultury bydlení

K nesouhlasu podatele námitky 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.
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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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 565 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením kvality bydlení.
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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 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 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 námitce  o snížení  kultury  a  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. 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

335) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. S.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2866, nacházejícího se na parcele st.p.č 2798 a pozemku
p.č.  423/16  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky: Silnice vedoucí odnikud nikam a znehodnocení lokality Srnčí důl. Zásadní nesouhlas –
znečištění ovzduší v lokalitě Srnčí důl a okolí.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 335 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 335 B se nevyhovuje.
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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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.
Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2866,  Bousova  23,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2798 a pozemku p.č. 423/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.
Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Bousova  v jižní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  149 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 565 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. I/14 Liberec – Jablonec.

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 149 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) nesmyslností silnice – silnice vedoucí odnikud nikam,
2) znehodnocením lokality Srnčí důl,
3) znečištěním ovzduší v lokalitě Srnčí důl a okolí.

K nesouhlasu podatele námitky 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.

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+3) K argumentu znehodnocením lokality Srnčí důl 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 lokality jako celku. Rekreační plochy sportovního areálu 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).
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Dále 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 565 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje znečištěním ovzduší.
A znehodnocení lokality Srnčí důl.

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
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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 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 námitce o znečištění ovzduší 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

336) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. B.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  3003,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2799  a
pozemku p.č. 423/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky: snížení kvality bydlení, znehodnocení pozemku a stavby.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 336 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 336 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a satvby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3003, Bousova 25, který
se nachází na pozemku st. p.č. 2799 a pozemku p.č. 423/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Bousova v jižní  části  Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  135 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 565 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.

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 135 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) snížením kvality bydlení,
2) znehodnocením pozemku a stavby.

K nesouhlasu podatele námitky 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  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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele  námitky.  Vzdálenost  navržené  plochy  dvora  je  od uvedených
nemovitostí cca 565 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje 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 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.
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Pořizovatel  k námitce  o 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.  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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

337) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  3004,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2800  a
pozemku p.č. 423/18 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 337 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 337 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 3004, Bousova 27, který
se nachází na pozemku st. p.č. 2800 a pozemku p.č. 423/18 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Bousova v jižní  části  Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  125 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 565 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
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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  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 125 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocením pozemku a stavby
3) Dopravní a ekonomická kontroverzností komunikace západní tangenta

K nesouhlasu podatele námitky 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  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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 565 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje 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 v dalším stupni projektové přípravy
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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 námitce  o snížení  kvality  a  kultury  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. 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

338) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: O. J.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2898,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2801  a
pozemku p.č. 423/19 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) zničení přírody v lokalitě Srnčí důl
2) znehodnocení pozemku a stavby
3) vytvoření bariéry mezi městem a lesem

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 338 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 338 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2898, Bousova 29, který
se nachází na pozemku st. p.č. 2801 a pozemku p.č. 423/19 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Bousova  v jižní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  115 m  od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 565 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.
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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  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 115 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) zničením přírody v lokalitě Srnčí důl
2) znehodnocením pozemku a stavby
3) vytvořením bariéry mezi městem a lesem

K nesouhlasu podatele námitky 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+2) K argumentu zničení přírody v lokalitě Srnčí důl a 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. Zachovány
jsou i rekreační plochy sportovního areálu Srnčí důl a další plochy užívané k denní rekreaci obyvatel Žižkova
vrchu  (viz.  zpracované  varianty  studií  „Možnosti  úprav  a  rozvoje  areálu  Srnčí  důl  ve vztahu  k Západní
tangentě" (SAUL, 06/2013).

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 vytvoření bariéry mezi městem a lesem pořizovatel konstatuje, že 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.

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.
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 565 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zničením
přírody a znehodnocení nemovitostí.

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 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 námitce  o znehodnocení  pozemků  a  staveb  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.
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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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

339) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. L.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2840,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2795  a
pozemku p.č. 423/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Poškození životního prostředí
4) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 339 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 339 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2840, U Srnčího dolu 17,
který se nachází na pozemku st. p.č. 2795 a pozemku p.č. 423/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici U Srnčího dolu v jižní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 195 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 565 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.
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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 195 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, 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) Poškození životního prostředí
4) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta

K nesouhlasu podatele námitky 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 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. 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
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  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):
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▪ 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 565 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením kvality bydlení,
znehodnocením životního prostředí.

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
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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 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 námitce  o znehodnocení  pozemků  a  staveb  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

340) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2789,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2627  a
pozemku p.č. 423/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění  námitky:  souhlasím  s uvedenými  námitkami,  viz.  jednotlivé  body!  Není  třeba  dále  něco
rozepisovat.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 340 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 340 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2789, U Srnčího dolu 20,
který se nachází na pozemku st. p.č. 2627 a pozemku p.č. 423/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici U Srnčího dolu v jižní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 215 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 565 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  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 215 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou bez odůvodnění.

K nesouhlasu podatele námitky 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.

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.

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.
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 565 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou bez odůvodnění.

K uvedenému nesouhlasu 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 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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora  z návrhu  ÚP Jablonec  nad Nisou a  konstatuje,  že se námitce  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.
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341) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: G. L.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2865, nacházejícího se na parcele st.p.č 2796/1 a pozemku
p.č.  423/14  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Poškození životního prostředí a přírody
2) Snížení kvality a kultury bydlení

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 341 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 341 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas vlastníka rodinného domu č.p. 2865, U Srnčího dolu 21, který
se nachází na pozemku st. p.č. 2796/1 a pozemku p.č. 423/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatelů námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici U Srnčího dolu v jižní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 172 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 562 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  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 172 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Poškozením životního prostředí a přírody
2) Snížení kvality a kultury bydlení

K nesouhlasu podatele námitky 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
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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 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. 2) 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky se vyhovuje v tom smyslu, že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je vymezen koridor územní
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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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 562 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje poškozením životního
prostředí a snížením kultury 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 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 námitce  o 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.  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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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342) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. Ch.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 4122, nacházejícího se na parcele st.p.č 5382 a pozemku
p.č. 531/18, 531/20 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  150 m
od RD č.p.  4122/28 a  s umístěním sběrného a  separačního dvora  (VS4.1)  s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  jako  vlastník  pozemků a  stavby  dotčené  výše  uvedených staveb  zásadně  nesouhlasí  s oběma
návrhy změn územního plánu. Nesouhlas odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Poškozením klidové a rekreační zóny,
2) Vytvořením nepropustné bariéry mezi stavbou a lesem,
3) Nárůstem hlučnosti a znečištěním ovzduší,
4) Úbytkem zeleně,
5) Snížením kvality a kultury bydlení
6) Riziko sesuvu svahu
7) Znehodnocením pozemku a stavby
8) Poškozením životního prostředí
9) Dopravní a ekonomická kontroverzností komunikace západní tangenta
10) Negativním dopad na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život schopných lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu
11) 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.

Podrobněji k odůvodnění – nejdříve důvody za nás

5) 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.

6) 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.

7) 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:

8) 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.
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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

9) 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.pdf

10) 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.

11) 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.

SAUL s.r.o 1155



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 342 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 342 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání  je  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  4122,  Na Kopci  28,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 5382 a pozemků p.č. 531/18 a 531/20 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici  Na Kopci  v jižní  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.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 150 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Poškozením klidové a rekreační zóny,
2) Vytvořením nepropustné bariéry mezi stavbou a lesem,
3) Nárůstem hlučnosti a znečištěním ovzduší,
4) Úbytkem zeleně,
5) Snížením kvality a kultury bydlení
6) Riziko sesuvu svahu
7) Znehodnocením pozemku a stavby
8) Poškozením životního prostředí
9) Dopravní a ekonomická kontroverzností komunikace západní tangenta
10) Negativním dopad na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život schopných lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu
11) 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.
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K nesouhlasu podatele námitky 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 poškození klidové a rekreační  zóny využívaná zejména obyvateli  Žižkova vrchu a
žáky  škol  pořizovatel  konstatuje  –  ano,  územní  plán  navrhuje  silnici  do míst,  kde  se v současné  době
nacházejí  přírodní  plochy  spolu  se sportovně  rekreačním  areálem.  Trasa  Západní  tangenty  bude  mít
bezesporu  vliv  na své  bezprostřední  okolí,  nicméně  silnice  územím  projde  a  souvislé  rekreační  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  vytvoření  nepropustné  bariéry  mezi  stavbou  a  lesem  pořizovatel  uvádí,  že jak  je
patrné z hlavního výkresu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, 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 i pro zvěř přes dopravní koridor bude zajištěn.

Ad. 3) k argumentu zvýšení hlučnosti a znečištění ovzduší pořizovatel konstatuje, že 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 byl 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. 4) k argumentu  úbytku  zeleně  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  110kV  s využitím  již  stávajícího  lesního
průseku.  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. 5) 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
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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. 6) 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. 7) 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. 8) 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. 9) 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 námitce 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).
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K dalším argumentům podatele námitky, 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,
▪ (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. 10) 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. 11) 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 ulici Nová Pražská dopravním modelem zjištěny nejvyšší
dopravní intenzity.
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▪ 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 265 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  zvýšením  hluku  a
zápachu, znehodnocením životního prostředí a 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
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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 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 námitce o znehodnocení životního prostředí, snížení kvality bydlení a zvýšení hluku a prachu
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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

343) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 317, nacházejícího se na parcele st.p.č 2476 a pozemku
p.č.  531/12  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Riziko sesuvu svahu
4) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta
5) Odříznutí obyvatel Žižkova vrchu od přírodního rekreačního území
6) Negativní vliv na ŽP a poškození přírody

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 343 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 343 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.
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Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  317,  Na Kopci  32,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2476 a pozemku p.č. 531/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Na Kopci  v jižní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  95 m  od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 195 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  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 95 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality bydlení
2) Znehodnocením pozemku a stavby
3)  Rizikem sesuvu svahu
4) Dopravní a ekonomickou kontroverzností komunikace západní tangenta
5) Odříznutím obyvatel Žižkova vrchu od přírodního rekreačního území
6) Negativním vlivem na ŽP a poškození přírody

K nesouhlasu podatele námitky 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  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.
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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 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. 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  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.

Ad. 5) K argumentu  odříznutí  obyvatel  Žižkova  vrchu  od přírodních  rekreačních  zázemí  pořizovatel
konstatuje, že 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. Zachovány zůstanou i rekreační plochy sportovního areálu Srnčí důl a
další  plochy užívané k denní  rekreaci  obyvatel  Žižkova vrchu (viz.  zpracované varianty  studií  „Možnosti
úprav a rozvoje areálu Srnčí důl ve vztahu k Západní tangentě" (SAUL, 06/2013).

Ad.  6)  K argumentu  negativního  vlivu  na životní  prostředí  a  poškození  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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 195 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením kvality bydlení
a negativním vlivem na životní prostředí.

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 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 námitce  o 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.  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.

1164 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

344) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. J.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  4554,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  6219  a
pozemků p.č. 507/27 a 507/31 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
Ad. 1) Snížení kvality bydlení – hluk, prašnost
▪ Znehodnocení pozemku
▪ Navržené  řešení  obchvatu  je  velice  drahé  a  nepřinese  podstatné  zlepšení  dopravy  ve městě,

protože tranzitní dopravy přes Jbc je málo, většina dopravní zátěže má místní původ
▪ Znehodnocení místa pro rekreaci a jeho oddělení od zástavby
Ad. 2) Znehodnocení přírodního areálu
▪ Riziko kontaminace povrchových i spodních vod z překladiště

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 344 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 344 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4554, Na Kopci 33A, který
se nachází na pozemku st. p.č. 6219 a pozemků p.č. 507/27 a 507/31 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Na Kopci  v jižní  části  Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  125 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 225 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  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

SAUL s.r.o 1165



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

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 125 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality bydlení – hluk, prašnost,
▪ Znehodnocením pozemku,
▪ Finanční náročností  stavby bez dopravního efektu – tranzitní dopravy přes Jbc je málo, většina

dopravní zátěže má místní původ,
▪ Znehodnocení místa pro rekreaci a jeho oddělení od zástavby,
2) Znehodnocení přírodního areálu.

K nesouhlasu podatele námitky 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  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.

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 byl 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 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.

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.
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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 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.

K argumentu finanční  náročnosti  stavby bez dopravního efektu pořizovatel  dodává,  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 argumentu  znehodnocení  místa  pro  rekreaci  a jeho oddělení  od zástavby  pořizovatel  uvádí,  že jak  je
patrné z hlavního výkresu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, 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 přes dopravní koridor bude zajištěn.

Ad 2) K argumentu znehodnocení přírodního sportovního areálu Srnčí důl pořizovatel konstatuje, že jeho
funkční  celistvost  řeší  zpracované varianty  studií  „Možnosti  úprav  a  rozvoje  areálu  Srnčí  důl  ve vztahu
k Západní tangentě" (SAUL, 06/2013). Koncepce vlastního sportovně rekreačního areálu, děleného silničním
obchvatem na dvě části (sektor A – vstupní a sektor B – vnitřní) je založena na novém využití existujících
plošin (původní sportovní plochy) v jejich současné niveletě a hrubých výměrách bez podstatných nových
zásahů do terénní konfigurace a dřevinných porostů.

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.
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Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 225 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje rizikem kontaminace
podzemních vod a znehodnocením přírodního areálu.

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 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,  včetně vyloučení kontaminace podzemních i povrchových vod. 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.

K argumentu  znehodnocení  přírodního  areálu  pořizovatel  konstatuje,  že území  mezi  tělesy  dopravní
infrastruktury (železniční a tramvajová trať), kde je sběrný a separační dvůr navržen, není využíváno jako
přírodní sportovní areál. Ke zmíněným aktivitám je využívána střední a horní část údolí, a to průchodem
z ulic Na Kopci, Bousova a Jateční s návazností na stávající lesní cesty.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.
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345) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: E. J.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 4554, nacházejícího se na parcele st.p.č 6219 a pozemků
p.č. 507/27 a 507/31 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady

Odůvodnění námitky:
Ad. 1)
▪ Snížení kvality a kultury bydlení (hluk, prašnost)
▪ Znehodnocení pozemku a stavby
▪ Poškození ŽP a přírody během stavby
▪ Trvalé oddělení lesa, který je využíván ke každodenní rekreaci, od bytové zástavby
▪ Znehodnocení místa pro rekreaci a jeho oddělení od zástavby
Ad. 2)
▪ Znehodnocení místa, které je nyní využíváno jako sportovní areál

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 345 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 345 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 4554, Na Kopci 33A, který
se nachází na pozemku st. p.č. 6219 a pozemků p.č. 507/27 a 507/31 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Na Kopci  v jižní  části  Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  125 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 225 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  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 125 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
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Odůvodnění námitky:
1) Snížením kvality a kultury bydlení (hluk, prašnost)
▪ Znehodnocením pozemku a stavby
▪ Poškozením ŽP a přírody během stavby
▪ Trvalým oddělením lesa, který je využíván ke každodenní rekreaci, od bytové zástavby
2) Znehodnocením místa pro rekreaci a jeho oddělení od zástavby

K nesouhlasu podatele námitky 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.

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 byl 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 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.

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 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
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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.

K argumentu  poškození  životního  prostředí  a  přírody  během  stavby  pořizovatel  dodává,  že vliv  stavby
dopravní infrastruktury na životní prostředí v rámci posouzení EIA se vždy posuzuje ze dvou hledisek:
▪ jak na životní prostředí působí dokončené stavební dílo,
▪ jak je životní prostředí ovlivňováno zhotovováním stavebního díla.

Hledisko působení stavby na životní prostředí při jejím zhotovování je převážně záležitostí zhotovitele díla a
řídí se zákony na ochranu životního prostředí, tj. jmenovitě: zákonem č. 125/97 Sb., o odpadech; zákonem č.
114/92 Sb., ve znění zákona č. 289/95 Sb., o ochraně krajiny a přírody; zákonem č. 211/94 Sb., ve znění
zákona č.  158/94 Sb.,  o ochraně ovzduší  před  znečišťujícími  látkami;  zákonem č.  138/73 Sb.,  ve znění
pozdějších  předpisů,  o ochraně  vod.  Způsob  stavění  u staveb  dopravní  infrastruktury  je  při  stavebně
technologické  přípravě  samozřejmě  posuzován  a  řešen  i s ohledem  na dočasnou  ochranu  životního
prostředí při výstavbě. Při těchto dočasných opatřeních je nutné zejména řešit:
▪ ochranu okolí: před nadměrnými emisemi, před nadměrnou prašností, před nadměrným hlukem a

vibracemi,
▪ ochranu vzrostlé zeleně a náhradní výsadbu;
▪ ochranu podzemních vod před povrchovým znečištěním;
▪ nezávadnou likvidaci škodlivého odpadu;
▪ ochranu při nakládání s nebezpečnými látkami;
▪ chránění fauny během výstavby;
▪ využití odpadových nezávadných surovin a recyklovaných materiálů.

K argumentu  trvalého  oddělení  lesa,  který  je  využíván  ke každodenní  rekreaci,  od bytové  zástavby
pořizovatel uvádí, že jak je patrné z hlavního výkresu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, 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 i pro zvěř přes dopravní koridor bude zajištěn. Zachovány
zůstanou i rekreační plochy sportovního areálu Srnčí důl a další plochy užívané k denní rekreaci obyvatel
Žižkova  vrchu  (viz.  zpracované  varianty  studií  „Možnosti  úprav  a  rozvoje  areálu  Srnčí  důl  ve vztahu
k Západní tangentě" (SAUL, 06/2013).

Ad. 2) K argumentu  znehodnocení  místa  pro  rekreaci  a  jeho  oddělení  od zástavby  pořizovatel  uvádí,
že jak je patrné z hlavního výkresu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, 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 přes dopravní koridor do sportovně rekreačních ploch bude zajištěn. Zajištěna
zůstane i funkční celistvost areálu Srnčí důl – viz. varianty studií „Možnosti úprav a rozvoje areálu Srnčí důl
ve vztahu  k Západní  tangentě"  (SAUL,  06/2013).  Koncepce  vlastního  sportovně  rekreačního  areálu,
děleného silničním obchvatem na dvě části (sektor A – vstupní a sektor B – vnitřní) je založena na novém
využití  existujících plošin (původní  sportovní plochy)  v jejich současné niveletě a hrubých výměrách bez
podstatných nových zásahů do terénní konfigurace a dřevinných porostů.

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.
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 225 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje znehodnocením místa,
které je nyní využíváno jako přírodní sportovní areál.

K uvedenému  nesouhlasu  se zastavitelnou  plochou  VS4.1  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 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. 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.

K argumentu  znehodnocením  místa,  které  je  nyní  využíváno  jako  přírodní  sportovní  areál  pořizovatel
konstatuje,  že území mezi  tělesy  dopravní  infrastruktury  (železniční  a tramvajová trať),  kde je  sběrný  a
separační dvůr navržen, není využíváno jako přírodní sportovní areál. Ke zmíněným aktivitám je využívána
střední a horní část údolí, a to průchodem z ulic Na Kopci, Bousova a Jateční s návazností na stávající lesní
cesty.
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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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

346) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: I. L.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 4256, nacházejícího se na parcele st.p.č 5708 a pozemků
p.č. 528/4 a 528/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
▪ Snížení kvality a kultury bydlení, znehodnocení pozemku a stavby, hluk, omezení přístupu do lesa
▪ Rizika sesuvu svahu, popraskání domu vlivem otřesů způsobených těžkou technikou a odstřelem

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 346 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 346 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  4256,  Na Kopci  33,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 5708 a pozemku p.č. 528/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou (v námitce je mylně
uveden pozemek p.č. 528/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou, který není ve vlastnictví podatele) se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou  v ulici  Na Kopci  v jižní  části  Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  100 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.

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 100 m od nemovitostí podatele námitky.
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Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení (hluk),
2) Znehodnocením pozemku a stavby,
3) Omezením přístupu do lesa,
4) Rizikem sesuvu svahu, popraskání domu vlivem otřesů způsobených těžkou technikou a odstřelem.

K nesouhlasu podatele námitky 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  (hluk)  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.

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 byl 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 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. 3) K argumentu  omezení  přístupu  do lesa  pořizovatel  uvádí,  že jak  je  patrné  z hlavního  výkresu
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, 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 i pro
zvěř přes dopravní koridor bude zajištěn. Zachovány zůstanou i rekreační plochy sportovního areálu Srnčí
důl a další plochy užívané k denní rekreaci obyvatel Žižkova vrchu (viz. zpracované varianty studií „Možnosti
úprav a rozvoje areálu Srnčí důl ve vztahu k Západní tangentě" (SAUL, 06/2013).

Ad. 4) 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
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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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením
kvality bydlení.

K uvedenému argumentu 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 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 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. 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

347) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: D. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2697, nacházejícího se na parcele st.p.č 2613 a pozemku
p.č.  423/11  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím  se stavbou  silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2697, nacházejícího se na parcele st.p.č 2613 a pozemku
p.č.  423/11  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 č.p. 2697 a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a
skladování (VS) v prostoru Brandl a Dolní 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. 700 metrů od domu.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  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 námitky:
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.
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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.

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
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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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 347 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 347 B 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2697,  Nerudova  24,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2613 a pozemku p.č. 423/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici  Nerudova v jižní  části  Žižkova vrchu,  a  to ve vzdálenosti  cca 235 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 580 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
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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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 235 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocením pozemku a stavby s dopady na ŽP a zdraví lidí
3) Rizikem sesuvu svahu
4) Poškozením životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí, kterým

se zhorší kvalita života
5) Dopravní a ekonomická kontroverzností komunikace západní tangenta
6) Negativním dopadem 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 námitky 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 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.
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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, přírody a zdraví lidí pořizovatel podotýká, 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
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 námitce 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 námitky, 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)
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▪ 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

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
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  silic  a dálnic  ČR odmítlo  být  investorem trasy  silnice  I.  třídy  v prostoru existující
městské zástavby.

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.
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 580 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  zvýšením  hluku  a
zápachu, znehodnocením životního prostředí a 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 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 námitce o znehodnocení životního prostředí, snížení kvality bydlení a zvýšení hluku a prachu
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
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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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

348) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: B. P.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2509, nacházejícího se na parcele st.p.č 2428 a pozemku
423/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční komunikace
západní tangenta (DS.2) a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy
výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Odůvodnění námitky:

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Poškození ŽP a přírody a zhoršená kvalita života

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 348 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 348 B 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  námitkou  dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu  podané  námitky  vyplývá  nesouhlas  vlastníka  rodinného  domu  č.p.  2509,  Nerudova  30,  který
se nachází na pozemku st. p.č. 2428 a pozemku p.č. 423/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici  Na Kopci  v jižní  části  Žižkova vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca 180 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 590 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.
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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 180 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížením kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocením pozemku a stavby
3) Poškozením životního prostředí a přírody a zhoršením kvality života

K nesouhlasu podatele námitky 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 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. 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
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.

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
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 590 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje poškozením životního
prostředí a zhoršením kvality života.

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 v dalším stupni projektové přípravy
posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky na nový sběrný a separační dvůr musí odpovídat
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současně  platným  normovým  hodnotám  –  předpokládá  se kryté  zařízení  se zajištěním  minimálních
negativních vlivů na okolí.

Pořizovatel  k námitce  o poškození  životního  prostředí  a  snížení  kvality  života  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

349) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: manželé H. a M. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako spoluvlastníci rodinného domu č.p. 2531, nacházejícího se na parcele st.p.č 2464/1 a
pozemků  2464/2,  423/8  a  423/22  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  obec  Jablonec  nad  Nisou  nesouhlasím
se stavbou  silniční  komunikace západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním sběrného  a  separačního dvora
(VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Podatelé proto jako spoluvlastníci  pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podávají následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:

Díky tangentě ubyde zalesnění,  vyženeme zvěř,  znehodnotíme ovzduší.  Oblast bude i hlukově zatížena.
Dále poklesne i cena nemovitostí, do kterých člověk investoval, kvůli dokonalému prostředí.

A to stejné platí i pro skládku. Za komunistů jsme tu měli jatka a tak víme jaké zápachy jsme tu měli a teď by
jsme to měli nanovo. Zásadně nesouhlasíme ani s jednou variantou.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 349 A se vyhovuje částečně.

Námitce č. 349 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili vlastník pozemku a spoluvlastníci pozemků
a stavby dotčených návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou. Nahlédnutím do katastru nemovitostí
pořizovatel zjistil, že společným jmění manželů (SJM) Vávrových jsou pozemky st.p.č. 2464/1, 2464/2 a p.č.
423/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Pan M. V. je navíc vlastníkem pozemku p.č. 423/22 v k.ú. Jablonec nad
Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníků rodinného domu č.p. 2531, Nerudiva 34, který
se nachází na pozemku st. p.č. 2464/1 a pozemků st. p.č. 2464/2 a p.č. 423/8 a vlastníka pozemku p.č.
423/22 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční komunikace západní tangenta (DS.2) a s umístěním
sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru
Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatelů námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou  a  zázemím  v ulici  Nerudova  v jižní  části  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  155 m
od vymezeného koridoru Západní tangenty a cca 610 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
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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  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 155 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Úbytkem zalesnění,
2) Vyhnáním zvěře
3) Znehodnocením ovzduší
4) Zvýšením hluku
5) Poklesem ceny nemovitostí

K nesouhlasu podatelů námitky 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 úbytku zalesnění 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  110kV  s využitím  již  stávajícího  lesního
průseku.  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. 2) k argumentu vyhnání zvěře 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 i pro zvěř
bude  přes  dopravní  koridor  zajištěn.  U obdobných  staveb  se v dalších  stupních  projektové  přípravy
zpracovává  migrační  studie,  která  hodnotí  jednotlivé  mostní  objekty  a  propustky  se zaměřením
na problematická místa.

Ad. 3+4) k argumentu znehodnocení ovzduší a nárůstu hluku 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.
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Ad. 5) k argumentu  poklesu  ceny  nemovitosti  v důsledku  trasování  západní  tangenty  daným  územím
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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky  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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 610 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje:
1) Úbytkem zalesnění,
2) Vyhnáním zvěře
3) Znehodnocením ovzduší
4) Zvýšením hluku
5) Poklesem ceny nemovitostí
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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 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 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 námitce  o vyhnání  zvěře,  znehodnocení  ovzduší  a  zvýšení  hladiny  hluku  konstatuje,
že v předmětném území v segregované poloze vůči  kompaktní ploše lesa a mezi dvěma prvky dopravní
infrastruktury  –  násep tramvajové a železniční  trati  nelze  očekávat  zvýšený  výskyt  zvěře.  Ke zvýšeným
hodnotám  hluku  a  prachu  pořizovatel  dodává,  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.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

350) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: T. T.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako vlastník rodinného domu č.p. 2822, nacházejícího se na parcele st.p.č 2708 a pozemku
p.č.  489/15  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 80 m od RD
č.p.  2822  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. 350 metrů od domu.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  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:
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Odůvodnění námitky:
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.

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

http://www.bicybo.cz/download/rizenipoptavkydp.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 a nepřinese obyvatelům města pozitiva, která výše uvedená negativa vyvážila.

Doplněk 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
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navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  ve strmém zalesněném svahu  za západním a  jihozápadním
okrajem města.

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 350 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 350 B 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  námitkou  dle  stavebního  zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků  a  stavby  dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas vlastníka rodinného domu č.p. 2822, Družstevní ulice 10, který
se nachází na pozemku st.p.č. 2708 a pozemku p.č. 589/15 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou silniční
komunikace západní tangenta (DS.2) s kapacitou přes 15000 vozidel denně ve vzdálenosti cca 80 m od RD
č.p.  2822 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. 350 metrů od domu.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele námitky a zjistil,  že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Družstevní, umístěný v západním svahu Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 100 m
od vymezeného  koridoru  západní  tangenty  a  cca  300 m  od vymezené  zastavitelné  lokality  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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 100 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

1192 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Odůvodnění námitky:
0) Stavbou  silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  s kapacitou  přes  15 000  vozidel

ve vzdálenosti cca 80 m od RD
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Riziko sesuvu svahu
3) Znehodnocení pozemku a stavby
Podatel námitky navíc odůvodňuje svůj požadavek na vypuštění trasy západní tangenty 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.

Podatel námitky navíc odůvodňuje svůj požadavek na vypuštění trasy západní tangenty poznámky k projektu
komunikace  Západní  tangenta  od Doc.  Antonína  Bučka  CSc.  z hlediska  širších  krajinně ekologických
souvislostí.

K nesouhlasu podatele námitky 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.

K dalším argumentům pořizovatel podotýká:

Ad. 0) K argumentu  umístění  stavby  silniční  komunikace  Západní  tangenta  ve vzdálenosti  80 m
od rodinného domu č.p. 2822 pořizovatel konstatuje, že prověřil vzdálenost koridoru dostupnými grafickými
prostředky, a to v rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že vymezený koridor pro silnici I/14
není blíže než 100 m od předmětného rodinného domu, navíc poloha silnice v rámci vymezeného koridoru
není známa, proto skutečná vzdálenost silnice může být ještě větší.

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 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.
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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
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 námitce 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 námitky, 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).
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▪ 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.

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
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  silic  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. Konceptu 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.

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,
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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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 300 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením
hluku a zápachu, včetně poškození životního prostředí.

K uvedenému  nesouhlasu  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 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.
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Pořizovatel  k námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora),  zvýšení  hluku,
poškození  životního  prostředí  a  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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

351) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. M.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2824,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2715  a
pozemků p.č. 565/17 a 565/15 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
100 m od RD č.p. 2824 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.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  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 námitky:
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
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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.

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
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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 a nepřinese obyvatelům města pozitiva, která výše uvedená negativa vyvážila.

Doplněk 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.

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 351 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 351 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.
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Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2824, Panenská 36, který
se nachází na pozemku st.p.č. 2715 a pozemků p.č. 565/15 a 565/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  s kapacitou  přes  15000  vozidel  denně  ve vzdálenosti  cca  100 m
od RD č.p. 2824 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 a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Panenská,  umístěný  v západním  svahu  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  180 m  od vymezeného
koridoru západní tangenty a cca 320 m od vymezené zastavitelné lokality 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 180 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
0) Stavbou  silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  s kapacitou  přes  15 000  vozidel

ve vzdálenosti cca 100 m od RD
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Riziko sesuvu svahu
3) Znehodnocení pozemku a stavby

Podatel námitky navíc odůvodňuje svůj požadavek na vypuštění trasy západní tangenty 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.

Podatel  a  přikládá  poznámky  Doc.  Ing.  Antonín  Buček,  CSc.,  k projektu  komunikace Západní  tangenta
v Jablonci nad Nisou z hlediska širších krajinně ekologických souvislostí.

K nesouhlasu podatele námitky 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
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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 dalším argumentům podatel podotýká:

Ad. 0) K argumentu  umístění  stavby  silniční  komunikace  Západní  tangenta  ve vzdálenosti  100 m
od rodinného domu č.p. 2824 pořizovatel konstatuje, že prověřil vzdálenost koridoru dostupnými grafickými
prostředky, a to v rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že vymezený koridor pro silnici I/14
není blíže než 180 m od předmětného rodinného domu, navíc poloha silnice v rámci vymezeného koridoru
není známa, proto skutečná vzdálenost silnice může být ještě větší.

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 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
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).
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ŘSD ČR by nepodporovalo stavbu silnice, pokud by nebylo přesvědčeno o její účelnosti.

K poklesu dopravní zátěže, který zmiňuje podatel ve své námitce 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 námitky, 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,
▪ (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.

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
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.
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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.

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. Konceptu 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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.
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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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 320 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  zvýšením  hluku,
zápachu a snížením kvality bydlení.

K uvedenému  nesouhlasu  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 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 námitce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (zápach  ze sběrného  dvora),  zvýšení  hluku,
poškození  životního  prostředí  a  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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.
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352) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: M. H.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2824,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2715  a
pozemku 565/15 a 565/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

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 následující
námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu, které odůvodňuje následujícími negativními
dopady:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kultury a kvality bydlení (negativní vliv na zdraví)
2) Znehodnocení pozemku a stavby (možnost popraskání zdí, narušení statiky při odstřelech)
3) Poškození ŽP a přírody a zhoršená kvalita života
4) V případě stavby požadujeme zakotvit do územního plánu variantu pouze s tunelem
5) Také  nesouhlasíme  s překladištěm  odpadů  v blízkosti  obytné  zóny  z důvodů  znečištění  ŽP

nebezpečnými látkami a zápachem

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 352 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 352 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2824, Panenská 36, který
se nachází na pozemku st.p.č. 2715 a pozemků p.č. 565/15 a 565/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou se stavbou
silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)
s možnou vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Panenská,  umístěný  v západním  svahu  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  180 m  od vymezeného
koridoru západní tangenty a cca 320 m od vymezené zastavitelné lokality 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  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 180 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kultury a kvality bydlení (negativní vliv na zdraví)
2) Znehodnocení pozemku a stavby (možnost popraskání zdí, narušení statiky při odstřelech)
3) Poškození ŽP a přírody a zhoršená kvalita života
4) V případě stavby požadujeme zakotvit do územního plánu variantu pouze s tunelem
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K nesouhlasu podatele námitky 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.

K dalším argumentům pořizovatel podotýká:

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  (možnost  popraskání  zdí,  narušení  statiky  při
odstřelech)  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 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. 4) K požadavku  zakotvit  do územního  plánu  variantu  pouze  s tunelem  pořizovatel  konstatuje,
že se jedná o finančně velmi náročné řešení, ke kterému lze přistoupit v dílčích částech trasy, pokud to je
účelné (viz. snaha o zachování celistvosti sportovně rekreačního areálu Srnčí Důl – Studie možnosti úprav a
rozvoje areálu Srnčí Důl ve vztahu k Západní tangentě).

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,
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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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 320 m.

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  opakovanou námitku,  a to v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje snížením
kvality bydlení a znečištění ŽP nebezpečnými látkami a zápachem.

K uvedenému  nesouhlasu  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 v dalším stupni projektové přípravy
posouzeno v rámci procesu EIA.

Pořizovatel k námitce o potencionálním znečištění životního prostředí (nebezpečné látky a zápach) 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
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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. Současné
požadavky  na realizaci  obdobných  zařízení  musí  odpovídat  současně  platným  normovým  hodnotám  –
předpokládá se kryté zařízení (nikoliv ukládání komodit na volném prostranství) se zajištěním minimálních
negativních  vlivů  na okolí,  včetně  vyloučení  kontaminace  podzemních  i povrchových  vod  nebezpečnými
látkami.  Negativní  účinky  takovýchto  zařízení  zpravidla  nepřekračují  hranice  areálů.  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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

353) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. M.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  spoluvlastník  rodinného domu č.p.  2723,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2698  a
pozemku p.č. 507/6 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 č.p. 2723 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.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  pozemků  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 námitky:
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
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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.

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.pdf
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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 a nepřinese obyvatelům města pozitiva, která výše uvedená negativa vyvážila.

Doplněk 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.

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.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 353 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 353 B 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil spoluvlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2723, Na Kopci 31, který
se nachází na pozemku st.p.č. 2698 a pozemku p.č. 507/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou) se stavbou silniční
komunikace západní tangenta s kapacitou přes 15000 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
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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 a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Na Kopci,  umístěný  v západním  svahu  Žižkova  vrchu,  a  to  ve vzdálenosti  cca  215 m  od vymezeného
koridoru západní tangenty a cca 335 m od vymezené zastavitelné lokality 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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 215 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:

Odůvodnění námitky:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Riziko sesuvu svahu
3) Znehodnocení pozemku a stavby
Podatel námitky navíc odůvodňuje svůj požadavek na vypuštění trasy západní tangenty 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.

Dále podatel  přikládá poznámky k projektu komunikace Západní tangenta od Doc. Antonína Bučka CSc.
z hlediska širších krajinně ekologických souvislostí.

K nesouhlasu podatele námitky 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.

K dalším argumentům pořizovatel podotýká:

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
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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
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 námitce 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
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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 námitky, 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,
▪ (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.

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
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.
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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.

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. Konceptu 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.

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  námitku  a  s ohledem na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 335 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  zvýšením  hluku  a
zápachu, snížením kvality bydlení a poškozením životního prostředí.

1214 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

K uvedenému  nesouhlasu  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 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 námitce o potencionálním poškození životního prostředí a 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 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.

354) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. Š.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Jako spoluvlastník rodinného domu č.p. 2355, nacházejícího se na parcele st.p.č 2332 a jako
vlastník  pozemků  p.č.  2561/12  a  st.p.č.  6859/1  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 č.p. 2355 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.

Část výše uvedených pozemků a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Podatel  proto  jako  spoluvlastník  a  vlastník  pozemků a stavby dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb a zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává
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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 námitky:
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.

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.
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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.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 a nepřinese obyvatelům města pozitiva, která výše uvedená negativa vyvážila.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 354 A se vyhovuje částečně.

 Námitce č. 354 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky  dle  §  52  odst.  2  stavebního  zákona a  dospěl  k názoru,  že podání  je  námitkou dle  stavebního
zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemku a současně spoluvlastník pozemků a stavby dotčených návrhem
územního plánu Jablonec nad Nisou.

Z textu podané námitky vyplývá nesouhlas spoluvlastníka rodinného domu č.p. 2355, Turnovská ulice 34,
stojícího na pozemku st.p.č.  2332 v k.ú. Jablonec nad Nisou a vlastníka pozemků p.č.  2561/12 a st.p.č.

SAUL s.r.o 1217



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

6859/1 v k.ú.  Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní  tangenty  (DS.2)  s kapacitou 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.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o rodinný  dům  a  zahradu
se zahradním  domkem  v ulici  Turnovské,  umístěné  ve vzdálenosti  cca  70 m  od vymezeného  koridoru
západní tangenty a cca 933 m od vymezené zastavitelné lokality 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 za objektem Okresního
archivu.

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 námitky a polohy nemovitosti podatele námitky.

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 – 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 70 m od nemovitostí podatele námitky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) snížením kvality a kultury bydlení
2) znehodnocením pozemků a staveb,
3) rizikem sesuvu svahu,
4) poškozením životního prostředí a zdraví lidí,
5) dopravní a ekonomickou kontroverzností,
6) negativním dopadem na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity.
7) pokud západní tangentu uplatnit, tak v trase ukotvené v platném ÚP s tunelovým provedením.

K nesouhlasu podatele námitky 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.

Navržená západní tangenta je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou umístěna v maximální možné vzdálenosti
od stabilizovaných ploch bydlení v ulici Turnovská, aby byly již v urbanistické úrovni minimalizovány případné
negativní  vlivy  budoucí  silnice  na stávající  obytnou  zástavbu.  Původní  trasa  zakotvená  v konceptu  ÚP
Jablonec  nad  Nisou  byla  trasována  přes  nemovitosti  podatele  námitky,  vyúsťovala  do ulice  Turnovské
v místě napojení ulice Vrkoslavické a navrhovala demolici rodinného domu ve vlastnictví podatele námitky.
Pořizovatel v etapě konceptu ÚP Jablonec nad Nisou obdržel od vlastníka nemovitostí námitku proti tomuto
řešení, jejíž součástí byly i dva návrhy nového trasování, které předkládal podatel. Jedna z navrhovaných
možností podatele odkláněla západní tangentu mimo zastavěné území města, za objekt bývalé porodnice.

1218 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Pořizovatel  v etapě  konceptu  řešení  vyhověl  podateli  námitky  a  uložil  zpracovateli  hledat  další  varianty
napojení Západní tangenty na ulici Turnovskou. V tomto smyslu byly formulovány pokyny pro zpracování
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Nové napojení bylo trasováno lesním komplexem za objektem Okresního
archivu a bývalé porodnice (v souladu s jednou z variant podatele námitky), tzn. v poloze, která daleko méně
obtěžuje  stabilizované  plochy  bydlení  v ulici  Turnovské.  I proti  tomuto  trasování  byla  ze strany  podatele
podána námitka.

K jednotlivým argumentům pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K argumentu snížení kvality a kultury bydlení pořizovatel dodávádů, že v současné době je rodinný
dům podatele námitky v daleko větší míře obtěžován důsledky dopravního zatížení silnice I. třídy I/65 – ulice
Turnovská. Převedením části tranzitní dopravy do trasy Západní tangenty se projeví naopak zlepšením dané
situace, o čemž vypovídají závěry Hlukové studie pro výhledový stav 2030 (Centrum dopravního výzkumu,
2013) a Studie hodnocení zdravotních rizik (Ing. Růžičková 2013).

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 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. 3) K argumentu podatele námitky, že považuje za rizikové budování silnice na strmém svahu pod jeho
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,
pořizovatel  dodává,  že odůvodnění  neodpovídá  situování  předmětného  rodinného  domu  –  rodinný  dům
se nachází na pozemku st.p.č 2332 v k.ú. Jablonec nad Niso v rovinaté poloze a ve vzdálenosti cca 70 m
od navrhovaného  dopravního  koridoru.  Uvedení  mylných  argumentů  zřejmě  vychází  z použití  hromadně
použité cyklostilované námitky k trase Západní tangenty.

Ad. 4) K argumentu  zhoršení  kvality  ŽP  a  pohody  bydlení,  a  to  zvýšením  hladiny  hluku  a  emisí
z projíždějících  vozidel  Západní  tangenty  pořizovatel  konstatuje,  že podatel  je  v současné  době
spoluvlastníkem nemovitostí,  která bezprostředně přiléhají k silnici  I. třídy I/65 – ulice Turnovská. Koridor
Západní  tangenty  je  od nemovitostí  podatele  vzdálen  cca 70 m a i přes  tuto skutečnost  podatel  namítá
zhoršení  kvality  životního  prostředí  a  pohody  bydlení.  Princip  námitky  popírá  samu  podstatu  Západní
tangenty,  neboť  její  trasa  Zeleným  údolím  má  zásadní  význam právě  ve smyslu  částečného  vymístění
tranzitní  dopravy z centra města – zejména z ulic Turnovská, U Balvanu a Pražská. V současné době je
dopravní  zatížení  na ulice  Turnovské  jako  komunikaci  I.  třídy  I/65  na hranici  únosnosti,  což  vyplývá
ze zpracované hluková studie Centra dopravního výzkumu, 2013 pro výhledový stav 2030, jež byla součástí
zjišťovacího řízení na záměr "I/14 – Jablonec nad Nisou – západní tangenta".

V rámci výše citovaného zjišťovacího řízení na záměr "I/14 – Jablonec nad Nisou – západní tangenta" byla
zpracována  i Studie  hodnocení  zdravotních  rizik  (Ing.  Růžičková  2013),  která  v okolí  ulice  Turnovské
konstatuje pozitivní ovlivnění zdravotního stavu obyvatel po dobudování západní tangenty (kromě objektu
č.p. 2000, Turnovská ulice 40 – bývalý objek OHS).

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 námitce 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 námitky, 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,
▪ (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.

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
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.
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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.

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  námitku  a  s ohledem na výše citované  skutečnosti
se rozhodl námitce 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 námitky 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 nemovitosti  podatele námitky.  Vzdálenost  navržené plochy dvora je  od uvedených
nemovitostí cca 933 m.

Proti tomuto řešení uplatnil  podatel námitku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  zvýšením hluku  a
zápachu, snížením kvality bydlení a poškozením životního prostředí.

K uvedenému  nesouhlasu  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 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 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 námitce o potencionálním poškození životního prostředí a kvality bydlení ve vzdálenosti cca
930m konstatuje, že v okolí navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora jsou převážně
stávající plochy lesní a proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených nemovitostech podatele námitky lze
vyloučit. 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 nelze předpokládat jakékoli ovlivnění
nemovitostí podatele námitky.

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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že se námitce 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.

355) NÁMITKA ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD 
NISOU

Podatel námitky: Jablonec – Tichá z. s.

Podání doručené písemně dne 3. 12. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:

Jako zástupce veřejnosti, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního řádu, 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, obci Jablonci nad Nisou, a to pozemcích
p. č. 1661/1 – trvalý travní porost o výměře 3 426 m2;
p. č. 1662/1 – trvalý travní porost o výměře 4 385 m2;
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. 1662/21 – trvalý travní porost o výměře 246 m2;
p. č. 1662/20 – trvalý travní porost o výměře 513 m2;
p. č. 1713/1 – trvalý travní porost o výměře 6 394 m2;
p. č. 1713/3 – trvalý travní porost o výměře 470 m2;

pro rozpor přijatého řešení  v ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb.  ,  stavebního řádu,  když řešení
ve svém  důsledku  odporuje  veřejnému  zájmu  na zachování  udržitelného  rozvoje  území,  přičemž
navrhujeme, aby plocha vytyčená shora označenými pozemky byla ponechána návrhem územního plánu
v režimu dosavadního územního plánu, tj. u částí pozemků, avšak s tím, že:
p. č. 1661/1 – trvalý travní porost o výměře 3 426 m2;
p. č. 1662/18 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2;
p. č. 1662/19 – trvalý travní porost o výměře 2384 m2,
p. č. 1713/1 – trvalý travní porost o výměře 6 394 m2;

bude jako bydlení v RD venkovského typu, tj. v režimu plochy bydlení – příměstské  nejvýše BP1, a dále
u ostatních pozemků a ostatních částí pozemků:
p. č. 1662/21 – trvalý travní porost o výměře 246 m2;
p. č. 1662/20 – trvalý travní porost o výměře 513 m2;
p. č. 1662/1 – trvalý travní porost o výměře 4 385 m2;
p. č. 1662/18 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2;
p. č. 1662/19 – trvalý travní porost o výměře 2 384 m2
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p. č. 1713/3 – trvalý travní porost o výměře 470 m2;
p. č. 1713/1 – trvalý travní porost o výměře 6 394 m2;

budou ponechány jako louky, tj. nezastavitelná plocha, a to zejména u pozemků:
p. č. 1662/21 – trvalý travní porost o výměře 246 m2;
p. č. 1662/20 – trvalý travní porost o výměře 513 m2;
p. č. 1713/3 – trvalý travní porost o výměře 470 m2;

které jsou navrhovány jako komunikace, s čímž zásadně nesouhlasíme.

Odůvodnění námitky:

Shrnutí skutečností rozhodných pro podáni námitky

[1] Jsme spolkem s názvem Jablonec – Tichá z. s., IČO 045 17 008, se sídlem Jablonec nad Nisou,
Podhorská 710/7, PSČ 466 01, s počtem členů 52 fyzických osob, jejichž počet není konečný. Dále jednáme
se zástupci  rodičů dětí  z mateřské školky  Tichá ulice,  přičemž pravděpodobně bude dalším členem tato
právnické  osoba,resp.  pobočný  spolek  zřízený pří  mateřské škole  Tichá,  Jablonec  nad Nisou,  Sdružení
rodičů a přátel dětí školy, IČO 432 57 348, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Tichá 3892/19,
PSČ 466 04, popř. jednotliví rodiče jako fyzické osoby v počtu min. 30 osob.

[2] Účelem spolku je podpora veřejného zájmu na zachování a rozvoji enklávy nelesní a lesní zeleně
navazující na místní vrchol, sousedící se zástavbou v ulici Tichá, v Jablonci nad Nisou, konkrétně pak mimo
jiné  dobrovolnická  činnost,  vzdělávání  a  informovanost  všeho  druhu,  zastupování  členů  sdružených
ve Spolku při dosahování účelu založení Spolku, a další s tím související úkoly.

[3] K pozemkům sousedícím se stávající zástavbou v ulici Tichá, v Jablonci nad Nisou a pozemkům,
kterými je vytyčena plocha navržená ke změně v územním plánu, vede jedna jediná pozemní komunikace
bez chodníků, místní komunikace s názvem Tichá, která svým profilem v nejužší části pojme pouze jeden
jediný osobní nebo nákladní vůz.

[4] Celkově krajina tvořená pozemky, kterými je vymezena změna a pozemky stávající zástavby v ulici
Tichá, tvoří přirozené pokračování 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.

[5] 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.

[6] Pro  území  vytyčené  pozemky  označenými  v návěstí  je  navržena  změna  na plochy  bydlení  –
městské, přičemž tato je rozdělena do dvou celků o dvou různých kvalitách. První celek, plocha na p. č.
1662/1 a 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. 1661/1, p. č. 1662/18 a p. č. 1662/19 je navržena jako BM2.19, tj .
s maximální zastavitelností  plochy do 30 % pozemku, a to domy o dvou nadzemních podlažích s jedním
podkrovím,  za současné  minimální  záboru  plochy  zelení  od 50  %.  Jako  minimální  velikost  stavebního
pozemku je navrženo 800 m2 pro izolované stavby a 300 m2 pro skupinové stavby.

[7] Dále je pro pozemky p. č. 1662/21, p. č. 1662/20 a p. č. 1713/3 navržena změna z louky na plochy
komunikace.

Aktivní legitimace k podání námitky

[8] Jako  spolek,  jehož  účelem  je  ochrana  krajinného  rázu  v návětí  specifikovaných  pozemků
představujeme,  podle  ustanovení  §  52  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.  ,  stavebního  řádu,  zástupce
veřejnosti, čímž jsme po našem soudu aktivně věcně legitimování k podání této námitky.

Argumentace co do nesprávnosti řešení území

[9] Ponejprv  považujeme  za podstatné  se vyjádřit  co  do vlivu  změny  na dosavadní  infrastrukturu
s odkazem na její  využití  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.

[10] Při  uvážení maximálního možného počtu staveb rodinných domů na zkoumaném území (cca 64
řadových domů – počítáno z čistě matematického hlediska na základě minimálních požadavků – stavební
pozemek 300 m2 při celkové ploše území) a při uvážení statistické hodnoty počtu obyvatel na jeden vůz
(v Libereckém kraji  v roce 2006 2,54 obyvatel  na jeden vůz, za současného počtu čtyři členové na jednu
domácnost/rodinný dům) , poté se průjezd ulicí Tichou zvýší nejméně o 100 automobilů denně. Minimálně
tedy 200 průjezdů za jeden den.

[11] Nelze  pak  ponechat  bez  povšimnutí,  že v místě,  kde  by  se provoz  koncentroval  a  docházelo
k vyhýbání vozů, tj . při hranici místní komunikace a pozemků mateřské školy (p. č. 1668/2 v k. ú. Mšeno nad
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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 navyšovat.  Navíc podél komunikace nejsou žádné chodníky, takže chodci jsou
odkázání výhradně na místní komunikaci.

[12] Dále  považujeme 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.
Území navíc bylo vždy zastaveno bydlením venkovského typu.

[13] Je zcela patrné, že zde neexistuje veřejný zájem na napadené změně. 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  sloužící  v souhrnu  k rekreaci  občanů  města.  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.

[14] V posledku  považujeme  za podstatné  se vyjádřit,  co  do případných  vlivů  umístění  staveb
povolených  navrhovaným  územním  plánem.  Máme  za to,  že by  stavby  vlastníky  sousedních  pozemků,
omezily na svých právech. Z právních předpisů

(nejméně z ustanovení občanského zákoníku) je patrné, že zde existuje zájem zákonodárcův 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 podle našeho soudu je potřeba počít již smysluplným a zejména koncepčně propracovaným územním
plánováním.

[15] Po našem soudu zastavením 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 a dále. 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 zvyšující se hrozbě sucha způsobeného nedostatečným hospodařením vodou.

[16] Další  obavou pak je imise sněhu, kde se v části  území jedná o návětrnou stranu, která s sebou
nese jistá specifika, jež budou narušena umístěním staveb a spadaný a nafoukaný sníh bude následně nad
míru přiměřenou poměrům deformovat využití dosavadního bydlení a pozemních komunikací.

[17] V posledku  pak  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.

Závěr

[18] 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, prc hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

[19] 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.

[20] Popsaný přístup zcela flagrantně ohrozí podmínky života budoucích generací na území a kolem
území,  a to při  současném vítězství  jediného zájmu soukromého nad multiplikovaným zájmem veřejným
v podobě zachování ekologicky a kulturně cenného území a jeho krajinného rázu.

[21] S ohledem na vše shora uvedené je tedy na místě podat námitku a je rovněž na místě, aby jí bylo
pořizovatelem  územního  plánu  vyhověno  v takovém  rozsahu,  že zkoumané  území  ponechá  tak,  jak  je
navrhováno shora v textu námitky.

Návrh rozhodnutí: K námitce č. 355 se nepřihlíží
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Odůvodnění:

Pořizovatel vyhodnotil podání a konstatuje, že námitky a připomínky k  návrhu územního plánu mohou být
uplatněny ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
K později  uplatněným  námitkám  a  připomínkám  se,  dle  totožného  ustanovení  SZ  nepřihlíží.  Veřejné
projednání  návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 7. 10. 2015,  lhůta pro uplatnění
námitek byla do 14. 10. 2015. Námitka byla doručena pořizovateli dne 3. 12. 2015 a zaevidována pod PIDem
MUJNP00V1Y3U. Z uvedeného vyplývá, že námitka byla uplatněna po uplynutí lhůty stanovené stavebním
zákonem, a z tohoto důvodu se k námitce nepřihlíží.

356)  NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti  :   V. O.

Podáno dne: 14. 10. 2015

Zmocnění od: 542 občanů města Jablonce n. N.

Název námitky:

Ve významných lokalitách závazná regulace území s právní jistotou a transparentním projednáním

Text námitky:

1/ Žádáme,  aby zastupitelé pro  lokalitu  Horní  Proseče upřednostnili  zpracování  regulačních plánů
(oproti zpracování územní studie) a aby územní plán požadoval v této lokalitě podmínit rozhodování v území
vydáním  regulačního  plánu,  případně  uzavřením  plánovací  smlouvy.  Ve čtyřech  lokalitách,  kde  je  tato
podmínka v návrhu územního plánu již uvedena, ji požadujeme zachovat.

2/ Žádáme  zároveň,  aby  zadání  regulačního  plánu  bylo  vždy  již  součástí  územního  plánu  a
obsahovalo podrobné požadavky na řešení, zejména na pěší prostupnost území do volné krajiny a etapizaci,
tak aby nejprve byly zastavěny pozemky v návaznosti na stávající zástavbu, blíže stávajícím komunikacím a
s menším  dopadem  na životní  prostředí.  Dále  žádáme,  aby  zadání  regulačních  plánů  citlivě  pracovala
s kontextem, zejména ve vztahu k formě a intenzitě zástavby – nikoli paušálně v celém území regulačního
plánu, ale citlivě dle místních podmínek.

Odůvodnění uplatněné námitky:
▪ Na rozdíl od zadání regulačního plánu zákon v případě zadání územní studie nevyžaduje, aby bylo

projednáno a schváleno zastupitelstvem, je v kompetenci pořizovatele, kterému dává zastupitelstvo
podnět k jeho pořízení. Transparentní a zodpovědný přístup je však připravit podrobné zadání již
jako součást územního plánu a řádně ho projednat – u územní studie stejně jako u regulačního
plánu. Zadání podrobnějších dokumentací by mělo být v sebevědomé obci samosprávným aktem –
kdy i u územní studie, která je součástí územního plánu, má z rozhodnutí zastupitelstva podrobné
zadání,  a  to  je  díky  tomu veřejně  projednané,  Pokud tedy  není  zadání  územní  studie  kvalitně
specifikované již v územním plánu, zastupitelstvo nemá možnost ho přímo ovlivnit a neprojednává
se ani  s veřejností.  Předložený  návrh  územního  plánu  zatím  obsahuje  v zadáních  studií  pouze
obecná  hesla  a  přesouvá  tak  veškerou  odpovědnost  za obsah  ze zastupitelstva  (samosprávy)
na pořizovatele (státní správu), který koná v přenesené působnosti.

▪ Územní  studie  je  pouze  územně  plánovacím  podkladem  a  stavební  úřad  může  povolit  její
nerespektování, na rozdíl od regulačního plánu, který je územně plánovací dokumentací a je tudíž
vždy závazný.

▪ Z výše uvedených důvodů je proto v důležitých či kontroverzních lokalitách regulační plán vhodnější
– garantuje totiž jistotu, co se v území může realizovat jak pro občany (nehrozí nepředvídatelné
nevhodné řešení od investora) tak – pokud zároveň nahrazuje územní rozhodnutí – i pro investora
(nehrozí zablokování výstavby obstrukcemi),

▪ V zadáních regulačních plánů uvedených v návrhu územního plánu je uvedena řada paušálních
požadavků, což je nebezpečné zejména u požadavků na velikost pozemků či struktury zástavby.
Například  požadavek  na minimální  velikost  pozemků  1100  m2,  či  minimální  šířku  obousměrné
komunikace 12 m v zadání RP2 – Lukášov je ve většině území nehospodárně naddimenzovaný.
Struktura a intenzita zástavby by však měly být regulovány spíše tak, aby na jedné straně vznikala
intenzivnější jádra u zastávek veřejné dopravy či vybavenosti menší pozemky a skupinové formy
zástavby  –  dvojdomky  a  kratší  řadovky)  a  na druhé  straně  na rozhraní  města  a  volné  krajiny
zástavba nepůsobila zbytečně výrazně (= větší pozemky – i více, než 1100 m2 a samostatně stojící
domy).

▪ Obec může podmínit  vydání  regulačního plánu uzavřením tzv.  plánovací  smlouvy  o spoluúčasti
žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (§ 66 odst. 2 SZ).
Plánovací  smlouva je  tedy  smlouva mezi  obcí  a  žadatelem o vybudování  nové nebo úpravách
stávající veřejné infrastruktury. Lze tak zajistit po oboustranné dohodě spolufinancování ze strany
žadatele a město nemusí nést celou finanční zátěž na vybudování veřejné infrastruktury.
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▪ Lokalita na Horní Proseči zahrnutá v územního plánu jako US 10 je nejrozsáhlejším rozvojovým
územím  města  s protichůdnými  požadavky  na řešení,  proto  považujeme  regulační  plán
za nezbytný.

▪ V lokalitě Horní Proseče odborná veřejnost, občanská hnutí i výbor Proseče nad Nisou dlouhodobě
požadují zpracování regulačního plánu, který by dopředu stanovil pravidla a garantova! konsenzus
v dalším vývoji.

▪ Považujeme za důležité, aby další vývoj v kontroverzních lokalitách, jejichž rozvoj je částí obyvatel
dlouhodobě  kritizovaný  (zejména  Horní  Proseč),  byl  co  nejtransparentnější  a  byl  předmětem
samostatného  hlasování  zastupitelstva.  Obyvatelé  by  měli  mít  možnost  dozvědět  se,  jak  který
zastupitel hlasoval.

▪ Vymezení ploch v lokalitě Horní Proseč, ve kterých je požadováno, aby rozhodování o změnách
v území bylo podmíněno vydáním regulačního plánu bylo přílohou podání.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 356 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podání bylo uplatněno v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu. Podatel označil své podání
jako „Námitka zástupce veřejnosti proti Návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou“ a doložil ho podpisy
542 občanů Jablonce n. N. Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné
připomínky (VSP) dle § 23 zákona č. 183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění  pozdějších  přepisů  a  dospěl  k názoru,  že podání  je  věcně  shodnou  připomínkou  a  přistoupil
k vlastnímu vyhodnocení.

Na podnět určeného zastupitele byla vytvořena pracovní skupina při Výboru pro územní plánování a strategii
rozvoje  města  (výbor  ÚPaSRM),  která  měla  ve své  náplni  posouzení  věcně  shodných  připomínek,
uplatněných  v rámci  návrhu  územního  plánu,  a  to  v součinnosti  se zpracovatelem  územního  plánu,
pořizovatelem a určeným zastupitelem. Během její činnosti proběhlo několik jednání s pověřenými zástupci
veřejnosti,  na kterých  se upřesňovaly  a  dohodovaly  požadavky  uplatněné  v rámci  věcně  shodných
připomínek.

K požadavkům  pod  bodem  č.1/  aby  zastupitelé  pro  lokalitu  Horní  Proseče  upřednostnili  zpracování
regulačních plánů (oproti zpracování územní studie) a aby územní plán požadoval v této lokalitě podmínit
rozhodování  v území  vydáním  regulačního  plánu,  případně  uzavřením  plánovací  smlouvy  pořizovatel
konstatuje:

V rámci  návrhu  řešení  územního  plánu  byly  v oblasti  Horní  Proseč  vymezeny  tři  územní  studie  pod
označením  ÚS8  (Horní  Proseč  –  sever),  ÚS9  (Horní  Proseč  –  západ)  a  ÚS10  (Horní  Proseč  –  jih).
Rozhodování v území největší rozvojové lokality bylo podmíněno zpracováním územní studie US 10. Jedná
se o oblast, která byla v minulosti řešena změnou č. 45 Územního plánu města Jablonce (obytný soubor
FUTURUM).

Problematika  Horní  Proseče  prošla  poměrně  dlouhým  projednávacím  procesem  a  na základě  dohod  a
v souladu s pokynem určeného zastupitele ze dne 29. 4. 2016 pořizovatel uložil zpracovateli ÚP Jablonec
nad Nisou vymezit nad plochou záměru „FUTURUM“ povinnost vydat regulační plán, jako podmínku pro
rozhodování o změnách v daném území a současně do územního plánu zapracovat jeho zadání. Grafický
podklad předložený zástupcem veřejnosti byl jedním z podkladů, dle kterého se území nového regulačního
plánu vymezilo.

S ohledem na uvedené skutečnosti byl v návrhu řešení vymezen nový regulační plán (pod označením RP5)
a součástí  dokumentace bylo  zpracováno i jeho zadání.  Jedním z požadavků vyplývajících  ze zadání  je
povinnost  uzavřít  před vydáním  regulačního  plánu  RP5,  který  je  na žádost,  plánovací  smlouvu  mezi
statutárním městem Jablonec nad Nisou a žadatelem o spoluúčasti žadatele při zajišťování kapacit veřejné
infrastruktury v souvislostech se záměry řešenými RP5.

Ve čtyřech zbývajících lokalitách na území statutárního města, kde byla dosud návrhem územního plánu
vymezena podmínka regulačního plánu, byla tato podmínka zachována.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem konstatuje, že bylo požadavku namitatelů vyhověno částečně, a to
tak, že povinnost pořízení regulačního plánu byla upřednostěna před zpracováním územní studie pouze pro
jednu lokalitu. Územní studie pod označením US8 a US9 jsou v územním plánu ponechány.

K požadavku č.  2/,  aby  zadání  regulačního plánu bylo  vždy  již  součástí  územního plánu  a obsahovalo
podrobné požadavky na řešení, zejména na pěší prostupnost území do volné krajiny a etapizaci, tak aby
nejprve  byly  zastavěny  pozemky  v návaznosti  na stávající  zástavbu,  blíže  stávajícím  komunikacím  a
s menším dopadem na životní prostředí pořizovatel konstatuje:

V ÚP Jablonec nad Nisou byly v rámci návrhu řešení územního plánu před veřejným projednáním vymezeny
4 regulační plány (RP1 – Dolina, RP2 – Novy Lukášov, RP3 – Větrný vrch, RP4 – Dolní Kokonín), které byly
vymezeny po dlouhodobém projednávacím procesu na základě požadavků dotčených orgánů. Jejich zadání
jsou  v souladu  s obsahem  stanoveným  vyhláškou  č.  500/2006Sb.  o územně  analytických  podkladech,
územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti  ve znění  vyhlášky  č.
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458/2012Sb.  součástí  výrokové  části  ÚP  (pátý  regulační  plán  RP5  byl územním  plánem  vymezen
po veřejném projednání – viz text výše).

 Co se týká požadavku na prostupnost území do volné krajiny, má pořizovatel za to, že je tento požadavek
v zadání regulačních plánů obsažen, a to ve smyslu věty: „přístupnost zastavitelných ploch a prostupnost
krajiny bude zajištěna řešením přehledných vazeb na přilehlou síť místních komunikaci". Nicméně po jednání
se zástupcem veřejnosti a v souladu s pokynem určeného zastupitele ze dne 29. 4. 2016 pořizovatel uložil
zpracovateli  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v rámci  „Pokynů  pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
po veřejném projednání – duben 2016“  řešit  v zadání  regulačních plánů etapizaci,  prvky  krajinné zeleně
ve vazbě  na okolní  krajinu,  hierarchii  veřejného  prostranství  (definovat  význam  a  charakter  pro  danou
lokalitu), pěší prostupnost územím v návaznosti na zvykové, turistické cesty. V tomto smyslu byl územní plán
zpracovatelem doplněn.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem konstatuje, že bylo požadavku namitatelů vyhověno.

K dalšímu  požadavku  v bodě  2/,  aby  zadání  regulačních  plánů  citlivě  pracovala  s kontextem,  zejména
ve vztahu k formě a intenzitě zástavby – nikoli paušálně v celém území regulačního plánu, ale citlivě dle
místních podmínek pořizovatel konstatuje:

Aktuální  vymezení  ploch a koridorů,  ve kterých je  rozhodování  o změnách v území podmíněno vydáním
regulačních plánů a zpracování jejich zadání v územním plánu představuje výsledek několik let trvajícího
projednávacího  procesu  územního  plánu.  Regulační  podmínky  v zadání  jednotlivých  regulačních  plánů,
které jsou nedílnou součástí výrokové části ÚP, nejsou stanoveny „paušálně“. Jsou odvozeny z dostupných
podkladů  na úrovni  územního  plánu  a  známých  specifických  podmínek  jednotlivých  řešených  území.
Zohledňují  vztahy  a  vazby  jednotlivých  řešených  území  k přilehlým  okolním  plochám  (zastavěné,
zastavitelné,  nezastavěné  a  nezastavitelné),  návaznosti  záměrů  na systémy  veřejné  infrastruktury,
požadavky na prostupnost území a ochranu přírody a krajiny atd. Pro největší rozvojovou lokalitu pro bydlení
na Horní  Proseči  byly  územním  plánem  stanoveny  specifické  podmínky  pro  využití  ploch  s rozdílným
způsobem využití, a to i ve smyslu intenzity zástavby.

V následném procesu zpracovávání a projednávání jednotlivých RP v souladu s platnou legislativou bude
kvalita  koncepčních  výstupů  jednotlivých  RP  garantována  jejich  autorizovanými  zhotoviteli.  Dodržení
stanovených podmínek zadání RP bude sledováno pořizovatelem, dotčenými orgány i veřejností.

V tomto  procesu  budou  dále  upřesňovány  údaje  o území  (zaměření  území,  základové  podmínky  aj.),
aktuální vlastnické vztahy, uplatněné stavební postupy (např. realizace celé lokality jediným investorem nebo
postupná realizace objektů jednotlivými stavebníky) aj.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem došel  k závěru,  že je  požadavek  namitatelů  v územním plánu
respektován.

K odůvodnění VSP pořizovatel konstatuje:

Ve věci  posuzování  rozdílu  mezi  územní  studií  a  regulačním  plánem  je  uvedeno  několik  nepřesností.
Pořizovatel se ztotožňuje s názorem namitatelů, že na rozdíl od zadání regulačního plánu je zadání územní
studie v kompetenci pořizovatele.

Úloha samosprávy v procesu pořizování územních studí je nezanedbatelná – musí poskytnout na pořízení
územní  studie  finanční  prostředky,  dále  je  obec  v rámci  následných územních řízení  účastníkem těchto
řízení, nicméně zadání územní studie je plně v kompetenci pořizovatele v přenesené působnosti. V opačném
případě by se jednalo o nepřípustný zásah samosprávy do agendy vykonávané v přenesené působnosti.

Podle  vyhlášky  500/2006  Sb.  platí,  že ÚP může  obsahovat  „vymezení  ploch  a  koridorů,  ve kterých  je
rozhodování  o změnách  v území  podmíněno  zpracováním  územní  studie,  stanovení  podmínek  pro  její
pořízení a  přiměřené  lhůty  pro  vložení  dat  o této  studii  do evidence  územně  plánovací  činnosti".  Tyto
podmínky jsou v rámci  návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou vymezeny  v obecné  rovině  a  navíc  pro  každou
územní studii zvlášť je vymezena jejich bližší specifikace.

Co  se týká  nerespektování  územní  studie  stavebním  úřadem,  pořizovatel  dodává,  že územní  studie  je
(pokud  je  vložena  do evidence  územně  plánovací  činnosti)  územně  plánovacím  podkladem
neopomenutelným. To znamená, že stavební úřad musí ve správním řízení vždy porovnat navrhovaný záměr
s řešením studie a v případě odchylky  musí tuto odchylku v územním rozhodnutí  řádně odůvodnit  s tím,
že v odůvodnění prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější
nebo alespoň rovnocenné řešení, než obsahuje územní studie.

Ve věci paušálních požadavků uplatněných v zadání regulačních plánů, které jsou uvedeny v územním plánu
(například požadavek na minimální velikost pozemků 1100 m2, či minimální šířku obousměrné komunikace
12 m v zadání RP2 – Lukášov, kde jsou tyto plochy vymezeny nehospodárně naddimenzovaně) pořizovatel
konstatuje:

Co se týká šířky obousměrné komunikace, je třeba rozlišovat šířku oboustranné komunikace a šířku uličního
profilu. Zadání RP nevymezuje minimální šířku oboustranné komunikace, ale vymezuje šířku uličního profilu
pro  umístění  obousměrných  komunikací.  Jedná  se o veřejné  prostranství,  jehož  součástí  je  pozemní
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komunikace, parkovací stání, chodníky, plochy zeleně. Uplatnění nejmenší šířky veřejného prostranství by
prakticky  vyloučilo  doplnění  vedených  komunikací  doprovodnými  prvky  (například  chodníky  a  alejemi).
Vybavení  ulic  alejemi  v rámci  řešeného  území  RP2  –  Nový  Lukášov  pokládá  zpracovatel  za žádoucí
s ohledem  na sousedství  řešeného  území  s výrobní  zónou  a  novým  dopravním  koridorem  I/14  a  dále
s ohledem na krajinné hodnoty  této  příměstské části  –  zejména v propojení  ul.  Československé armády
směrem  k rozhledně  Nad  Prosečí.  Co  se týká  minimální  velkosti  pozemků,  příslušný  dotčený  orgán
se domnívá,  že na území CHKO Jizerské hory  jsou minimální  plochy navrženy logicky a nijak  přehnaně
veliké a odpovídají charakteru území.

Ve věci plánovací smlouvy pořizovatel konstatuje, že plánovací smlouva je určena pro použití ve spojitosti
s vydáním regulačního plánu na žádost  (§  66  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.  o územním plánování  a
stavebním řádu – stavební zákon), nebo územním řízením (§ 86 a 88 stavebního zákona). Z této skutečnosti
vyplývá,  že plánovací  smlouva  nemusí  být  pouze  nástroj  v rámci  regulačního  plánu,  ale  lze  jej  využít
i následně v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí. Pořizovatel s určeným zastupitelem posoudil podnět
z odůvodnění námitky ve věci nutnosti  plánovací smlouvy v rozvojové lokalitě Proseč n. N.,  a konstatuje,
že ten  byl  v rámci  úpravy  návrhu  řešení  územního  plánu  do zadání  nového  regulačního  plánu  RP5
zapracován.

Ve věci  potřebnosti  regulačního  plánu  v lokalitě  Horní  Proseč  vyšel  pořizovatel  s určeným zastupitelem
namitatelům vstříc – viz výše.

Ve věci  transparentního  rozhodování  zastupitelstva  města  pořizovatel  konstatuje,  že daná  problematika
se bezprostředně netýká procesu pořizování  ÚP.  V rámci  procesu pořizování  územního plánu rozhoduje
v souladu se zákonem zastupitelstvo města v samostatné působnosti. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a
usnesení jsou standardně zveřejňována.

Doplňující  připomínky zástupců veřejnosti  uplatněné v rámci  opakovaného veřejného projednání  a  jejich
vyhodnocení pořizovatelem územního plánu:

Úpravy  návrhu  územního  plánu  po veřejném  projednání,  ke kterým  pořizovatel  s určeným  zastupitelem
přistoupil, si v souladu se stavebním zákonem vyžádaly opakované veřejné projednání upraveného návrhu
Územního plánu Jablonec nad Nisou. V rámci tohoto opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel
od 6 ti  zmocněných zástupců  veřejnosti  věcně  shodných  připomínek  (námitky  č.  356  –  361)  hromadné
vyjádření k dosavadnímu způsobu vypořádání věcně shodných připomínek uplatněných v rámci veřejného
projednání, a to v následujícím znění:

V rámci veřejného projednávání návrhu Územního plánu Jablonce nad Nisou jsme coby zástupci veřejnosti
uplatnili  6 námitek. Oceňujeme,  že nemalá část požadavků námitek byla zapracována. U některých však
máme  výhrady  ke způsobu  jejich  zapracování  a  část  zásadních  požadavků  zohledněna  nebyla.  Proto
považujeme za potřebné reagovat.  Protože jsou si námitky po věcné stránce blízké,  reagujeme na jejich
zapracování takto společně v jednom dokumentu.

K námitce  č.  356  pod  názvem  „Ve významných  lokalitách  závazná  regulace  území  s právní  jistotou  a
transparentním projednáním“ byly uplatněny tyto konkrétní připomínky:

Požadavek na regulační plán byl zapracován (byť jako regulační plán na žádost, nikoli z podnětu, kde je větší
veřejná kontrola a mohla být práce na něm zahájena již nyní) a součástí jeho zadání je požadavek uzavření
plánovací smlouvy. Ke konkrétnímu obsahu zadání máme následující výhrady v duchu původní námitky:
▪ Upravit požadovanou podlažnost a IZP tak, aby bylo intenzivní zástavby v centru dosahováno nikoli

výškou  budov  (v návrhu  je  uvedeno  až 4NP  +  1,  což  znamená  5  podlaží  a  zásadní  změnu
charakteru území!)  ale větší  zastavěností  pozemku IZP. To znamená umožnit  v centru zástavby
výškovou hladinu max. 2NP + 1 podkroví s vyšším IZP (50 – 60%). Vyšší výšku umožnit pouze
u případných odůvodněných stavebních dominant, u kterých převažuje jiná než obytná funkce.

▪ Zpřesnit požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území přesnějším popisem charakteru zástavby,
její dostupnosti a konkrétních kvalit životního prostředí včetně ochrany zvláště chráněných druhů.

▪ Doplnit  do požadavků  na etapizaci  zohlednění  zvláště  chráněných  druhů  v intencích  rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1. července 2016.

Vyhodnocení pořizovatele:

Podání obdržel pořizovatel v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Jablonec
nad Nisou. Pověření zástupci veřejnosti pro uplatněné věcné shodné připomínky (námitky pod označením č.
356 – 361) v rámci veřejného projednání podali své vyjádření hromadně v jednom podání.

Na základě tohoto vyjádření  proběhlo dne 19.  9. 2016 v dané věci jednání  na MM Jablonec n. N.,  a to
za přítomnosti zástupců veřejnosti, pořizovatele územního plánu, zpracovatele územního plánu a určeného
zastupitele. Zástupci veřejnosti vysvětlili svoje podání coby připomínky k tomu, jakým způsobem byly věcně
shodné připomínky v rámci návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání vypořádány. Zástupci veřejnosti
vzali na vědomí skutečnost, že v oblastech, které jdou nad rámec uplatněných věcně shodných připomínek,
je nezbytné doložit všechny náležitosti vyplývající z § 23 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).
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S ohledem na uvedené skutečnosti pořizovatel podání posoudil a rozhodl se je akceptovat coby doplnění
věcně  shodných  připomínek  (námitky  pod  označením  č.  356  –  361)  uplatněných  v rámci  veřejného
projednání.

K požadavkům uplatněným konkrétně k věcně shodné připomínce pod názvem „Ve významných lokalitách
závazná  regulace  území  s právní  jistotou  a  transparentním  projednáním“  (námitka  č.  356)  pořizovatel
konstatuje:
▪ K upravení podlažnosti a IZP pořizovatel uvádí, že v nově vymezeném regulačním plánu RP5 je

vyšší  podlažnost  přípustná  pouze v lokalitách SC 4.22,  SC4.25 a SC4.26 (4 N.  P.  + podkroví).
Jedná se o severozápadní části RP5, a ta byla v zásadě stanovena již v rámci konceptu i návrhu
územního plánu před opakovaným veřejným projednáním. Procento zastavění je v dané kategorii
SC stanoveno dle individuálního posouzení – není vyloučeno jakékoliv navýšení. V zadání RP5 je
navíc  konstatováno,  že intenzita  využití  pozemků  a  výšková  hladina  zástavby  bude  dominovat
v uzlových bodech struktury navržené zástavby směrem k lokálnímu centru příměstské části Proseč
a při páteřních komunikacích (zejména v ul. Horní, V pastvinách, U Sokolovny). Pro kategorii BP3/2
a BPX byly územním pánem stanoveny specifické podmínky (vč. intenzity zástavby),  které byly
dohodnuty  v rámci  dohodovacích jednání  mimo jiné i s Krajským úřadem LK.  Pořizovatel  vnímá
tento výsledek jako dobře dohodnutý kompromis  s tím,  že autorizovaný zpracovatel  regulačního
plánu bude garantem kvalitního řešení.

▪ Pořizovatel vyhodnotil požadavek na zpřesnění požadavku na ochranu a rozvoj hodnot přesnějším
popisem  charakteru  zástavby,  její  dostupnosti  a  konkrétních  kvalit  životního  prostředí  včetně
ochrany  zvláště  chráněných  druhů  a  konstatuje,  že v následném  procesu  zpracovávání  a
projednávání  jednotlivých RP v souladu s platnou legislativou bude kvalita  koncepčních výstupů
jednotlivých  RP garantována jejich  autorizovanými zhotoviteli.  V rámci  procesu pořizování  bude
regulační plán posuzován mimo jiné i dotčenými orgány z pohledu platných právních norem (včetně
ochrany  zvláště  chráněných  druhů).  Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  došel  k závěru,
že výše uvedená problematika je  územním plánem ošetřena.

▪ Pořizovatel  posoudil  požadavek ve věci  doplnění  do požadavků na etapizaci  zohlednění  zvláště
chráněných druhů v intencích rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1. července
2016.  Pořizovatel  se domnívá,  že tento  požadavek  jde  nad  rámec  uplatněné  věcně  shodné
připomínky a  zároveň je  přesvědčen,  že doplnění  územního  plánu v intencích  výše uvedeného
rozhodnutí  by  nebylo  účelně  s ohledem  na to,  že uvedené  rozhodnutí  se vztahuje  pouze
na konkrétní  záměr  a navíc  je  časově omezené.  Pořizovatel  je  přesvědčen,  že ochrana zvláště
chráněných druhů je v územním plánu a v celém procesu rozhodování dostatečně ošetřena.

Dále  pořizovatel  konstatuje,  že rozsah  regulačního  plánu  a  konkrétní  požadavky  na jeho  zadání  byly
předmětem mnoha dohodovacích jednání. V této fázi projednávání se pořizovatel domnívá, že byl uzavřen
náročný kompromis mezi všemi stranami a požadavky namitatelů nejsou tak zásadního charakteru, aby měly
ve svém důsledku zásadní vliv na dané území. Pořizovatel navíc vzal v úvahu i tu skutečnost, že se jedná
o území pod regulačním plánem, který bude zpracován autorizovanou osobou v souladu s právními předpisy
a následně projde procesem pořizování, a to vč. veřejného projednání.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem došel k závěru, že dodatečným požadavkům, uplatněným
v rámci opakovaného veřejného projednání k námitce č. 356 nebude vyhověno.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se námitce vyhovuje částečně, a to ve smyslu odůvodnění.

357) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti  :   K.

Podáno dne: 14. 10. 2015

Zmocnění od: 544 občanů města Jablonce n. N.

Název námitky:

Řešení zastavitelných ploch v nezbytných souvislostech Doplnění územních studií  v lokalitách: Rýnovice,
Dolina, Proseč nad Nisou

Text námitky:

1/ Žádáme,  aby  územní  studie,  coby dokumentace sloužící  především ke koordinaci  rozvoje,  byly
vymezeny šířeji než jen jako vlastní zastavitelné plochy; aby zahrnovaly i související území nezbytné pro
vyřešení spojení a vazeb.

2/ Žádáme,  aby  byly  v níže  vymezených  lokalitách  zpracovány  územní  studie,  které  by  prověřily
zejména:

2A/ v případě  lokality  Rýnovice:  (Rozsah  studie  vymezit  tak,  aby  umožnil  koordinovat  výstavbu
na zastavitelných plochách mezi kostelem a Starou osadou (BM2.25, BP2.26, BP2.27), svahu nad sídlištěm
Janovská  (BM2.27, BM2.28, BM1.31, BM1.32) a  úprav sídliště Janovská a centrálního prostoru Rýnovic
okolo bývalé návsi.):
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▪ strukturu  zástavby  pro  vyšší  intenzitu  zástavby  v částech  blíže  škole  a  návsi  s respektováním
dominantní role kostelní věže v pohledech v území

▪ uspořádání veřejných prostranství a cestní síť,  zejména pro pěší a navázání na prostor návsi +
možnosti revitalizace sídliště Janovská

▪ možnosti rehabilitace centra Rýnovic
▪ pěší  vazby  mezi  sídlištěm  Janovská  a  lesem  na hřebeni  skrze  novou  zástavbu  +  zachování

prostoru pro sáňkování pro sídliště

2B/ v případě lokality  Dolina:  (Rozsah studie vymezit  tak, aby umožnil  reagovat na krajinné hodnoty
i koordinovat výstavbu na zastavitelných plochách včetně souvisejících přístupů z komunikací i návazností
na pěší  cesty.  Do lokality  zahrnout  BM2.4,  BM2.42,  BM2.1,  BM2.2  včetně  související  krajiny,  lesní
procházkové cesty.):
▪ vytipování komunikací, která jsou vhodné propojit, upravit a zahrnut do podmínění výstavby v této

lokalitě
▪ uspořádání veřejných prostranství a čestní sítě, zejména pro pěší v návaznosti na procházkovou

cestu po hraně lesa.
▪ návrh interakčních prvků, které vhodně doplní rozhraní sídla s krajinou (včetně hrany betonárky fy

Bak a nové trafostanice) a vytvoří vhodný přechod hrany zástavby do okolní krajiny.
▪ vytvoření odstupu od mokřadu s pramenem potoka.

2C/ v případě lokality Proseč nad Nisou: (Rozsah studie vymezit tak, aby umožnil reagovat na krajinné
hodnoty  i koordinovat  výstavbu  na zastavitelných  plochách  včetně  souvisejících  přístupů  z komunikací
i návazností  na pěší  cesty.  Do lokality  zahrnout  území  všech  zastavitelných  ploch  v katastrálním  území
Proseč nad Nisou včetně návaznosti na území.):

Odůvodnění uplatněné námitky:
▪ Území  vymezená  pro  územní  studie  obvykle  nejsou  samostatné  logické  celky.  Spíše  se jedná

o části  větších  čtvrtí.  Na jejich  hranicích  a  za nimi  je  třeba  řešit  řadu  návazností  –  návaznosti
komunikací, zejména pěších a cyklo, návaznosti zeleně, aby byla spojitá a její ekologický efekt byl
větší,  návaznosti  veřejných  prostranství.  A někdy  i zachování  výhledů  a  průhledů  či  charakteru
zástavby.

▪ Pokud spolu sousedí více ploch vymezených pro územní studie, je vhodné je spojit do jedné, která
umožní koordinaci vzájemných vazeb. Řešené území územních studií je třeba rozšířit v některých
směrech o návaznosti komunikací a veřejných prostranství.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 357 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podání bylo uplatněno v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu. Podatel označil své podání
jako „Námitka zástupce veřejnosti proti Návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou“ a doložil ho podpisy
544 občanů Jablonce n. N. Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné
připomínky (VSP) dle § 23 zákona č. 183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění  pozdějších  přepisů  a  dospěl  k názoru,  že podání  je  věcně  shodnou  připomínkou  a  přistoupil
k vlastnímu vyhodnocení.

Na podnět určeného zastupitele byla vytvořena pracovní skupina při Výboru pro územní plánování a strategii
rozvoje  města  (výbor  ÚPaSRM),  která  měla  ve své  náplni  posouzení  věcně  shodných  připomínek,
uplatněných  v rámci  návrhu  územního  plánu,  a  to  v součinnosti  se zpracovatelem  územního  plánu,
pořizovatelem a určeným zastupitelem. Během její činnosti proběhlo několik jednání s pověřenými zástupci
veřejnosti,  na kterých  se upřesňovaly  a  dohodovaly  požadavky  uplatněné  v rámci  věcně  shodných
připomínek.

K požadavku  1/,  aby  územní  studie,  coby  dokumentace  sloužící  především  ke koordinaci  rozvoje,  byly
vymezeny šířeji než jen jako vlastní zastavitelné plochy a aby zahrnovaly i související území nezbytné pro
vyřešení spojení a vazeb pořizovatel konstatuje:

V souladu  se zákonem vymezuje  územní  plán  plochy  a  koridory,  ve kterých  je  rozhodování  o změnách
v území  podmíněno  zpracováním  územní  studie.  V územním  plánu  jsou  stanoveny  podmínky,  pro
zpracování zadání územních studií.  Tyto podmínky jsou stanoveny v obecné rovině pro všechny územní
studie  a  následně  jsou  vyspecifikovány  k jednotlivým územním studiím  zvlášť,  a  to  tak,  aby  reagovaly
na konkrétní problematiku v daném území. Přesné vymezení hranic řešeného území jednotlivých územních
studií vyplyne z jejich zadání, které následně zajistí jejich pořizovatel.

Dle územního plánu musí  rozhodování  o využití  vymezených ploch územních studií  zohlednit  komplexní
řešení, kterým je mimo jiné „vymezení řešeného území stanovené v ÚP Jablonec n/N a doplněné dle potřeby
o nezbytné  části  přilehlých  ploch  po jeho  obvodu  pro  řešení  souvislostí  se sousedním  územím  –  jeho
zástavbou  a  veřejnou  infrastrukturou“  (ÚP  –  viz  kapitola  J).  Pořizovatel  se domnívá,  že požadavek
na možnost  zahrnout  do územní  studie  i související  území  nezbytné  pro  vyřešení  spojení  a  vazeb
v územním  plánu  je  tímto  ošetřeno,  nicméně  se požadavkem  namitatelů  spolu  s určeným  zastupitelem
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zbýval  a  následně  byl  uvedený  text  územního  plánu  upraven  v následujícím  znění:  „řešené  území,
stanovené v UP Jablonec n/N,  může být  případně po jeho obvodu doplněno o nezbytné části  přilehlého
sousedního území za účelem zohledněni řešeni souvislosti s jeho zástavbou, veřejnou infrastrukturou, zelení
apod.“

Pořizovatel s určeným zastupitelem mají zato, že požadavku namitatelů je vyhověno.

K požadavku  č.  2/,  aby  byly  ve vymezených  lokalitách  zpracovány  územní  studie,  které  by  prověřily
konkrétní požadavky namitatelů pořizovatel konstatuje:

2A/ Lokalita Rýnovice:

V daném území je územním plánem vymezena územní studie ÚS č. 5 (Rýnovice – U Vodojemu). Jedná
se o rozvojovou lokalitu  pro bydlení a je tvořena návrhovými plochami pod označením BM2.27,  BM1.31,
BM2.28 a BM1.32. Podmínky pro její pořízení se nachází v textové části návrhu ÚP Jablonec n.N. Navíc
na plochu  BM2.25  existuje  DUR  (Ing.  arch.  Vlček)  a  oddělení  investiční  výstavby  SMJN  dokumentaci
v současné době projednává a směřuje k vydání územního rozhodnutí.

Pořizovatel  si  je  vědom,  že rozšiřování  hranic  územní  studie  ÚS5  je  třeba  pečlivě  zvažovat.  Současné
vymezení řešeného území US5 je výsledkem dlouhého projednávacího procesu pořizování územního plánu
a navíc je třeba vzít do úvahy i to, že do doby zpracování územní studie a jejího zaevidování do databáze
územně plánovací  činnosti  nebude možná na celém vymezeném území  žádná stavební  činnost  (včetně
případných  dostaveb  ve stabilizovaném  území).  Nicméně  pořizovatel  s určeným  zastupitelem  souhlasí
s názorem   namitatelů,  že je  třeba koordinovat  výstavbu v dané lokalitě  v širších souvislostech.  Ohledně
řešení studií proběhla s pověřeným zástupcem veřejnosti jednání, na kterých se upřesňovaly požadavky pro
dané území. Na základě těchto jednání a v souladu s pokynem určeného zastupitele ze dne 29. 4. 2016
pořizovatel uložil zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou v rámci „Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou po veřejném projednání – duben 2016“ vymezit novou přestavbovou plochu pro náves v Rýnovicích a
dále doplnit specifické podmínky ÚS 5 – Rýnovice U Vodojemu. V tomto smyslu byly specifické podmínky
zpracovatelem územního plánu zapracovány do textové části územního plánu. Původní rozsah plochy US5
byl v územním plánu ponechán.

Pořizovatel s určeným zastupitelem mají za to, že požadavku namitatelů je vyhověno.

2B/ lokalita Dolina:

V daném území byla ve fázi  konceptu územního plánu vymezena územní studie ÚS č. 3 (Dolina), která
zahrnovala návrhové plochy pro bydlení pod označením BM2.1, BM2.2 a BM2.4. V rámci projednávacího
procesu došlo k úpravě rozsahu zastavitelných ploch s tím, že byla územní studie US3 z územního plánu
vypuštěna a nově byl vymezen regulační plán RP 1, do kterého byla zařazena plocha s novým rozsahem a
novým označením BM2.42. K tomuto stavu uplatnili  namitatelé v rámci  veřejného projednání  svoji  věcně
shodnou připomínku.

Pořizovatel s určeným zastupitelem se přiklonil  k názoru   namitatelů, že je potřebné koordinovat výstavbu
v daném území i mimo vymezenou plochu pro regulační plán RP1 a po konzultacích s dotčenými orgány
i zástupcem veřejnosti  byl  upřesněn  rozsah nové  územní  studie  (opět  pod  původním označením US3).
Na základě těchto jednání a v souladu s pokynem určeného zastupitele ze dne 29. 4. 2016 pořizovatel uložil
zpracovateli  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v rámci  „Pokynů  pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
po veřejném projednání – duben 2016“ vymezit v návrhu ÚP nad zastavitelnými lokalitami BM2.1, BM2.2 a
BM2.3  povinnost  zpracování  územní  studie  "Dolina"  a  stanovit  specifické  podmínky  pro  její  zadání.
Požadavek na zahrnutí prostorově oddělené plochy BM2.4 přiléhající k ul. Kokonínské do řešeného území
pořizovatel vyhodnotil jako neopodstatněný.

V tomto smyslu byla zpracovatelem územního plánu plocha územní studie US3 vymezena.

Pořizovatel  s určeným  zastupitelem  mají  za to,  že požadavku  namitatelů  je  z převážné  části  vyhověno.
Nebylo vyhověno požadavku na zahrnutí plochy BM2.4 do řešeného území podléhající zpracování územní
studie pod označením US3.

2C/ lokalita Proseč nad Nisou:

V rámci  návrhu  řešení  územního  plánu  byly  v oblasti  Horní  Proseč  vymezeny  tři  územní  studie  pod
označením  ÚS8  (Horní  Proseč  –  sever),  ÚS9  (Horní  Proseč  –  západ)  a  ÚS10  (Horní  Proseč  –  jih).
Rozhodování v území největší rozvojové lokality bylo podmíněno zpracováním územní studie US 10. Jedná
se o oblast, která byla v minulosti řešena změnou č. 45 Územního plánu města Jablonce (Obytný soubor
FUTURUM).

Na základě proběhlých jednání a v souladu s pokynem určeného zastupitele ze dne 29. 4. 2016 pořizovatel
uložil  zpracovateli  ÚP Jablonec nad Nisou v rámci  „Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
po veřejném projednání – duben 2016“ vymezit nad plochou záměru „FUTURUM“ povinnost vydat regulační
plán, jako podmínku pro rozhodování o změnách v daném území a v rámci řešení zadání regulačního plánu
doplnit.  Do ploch podléhající regulačnímu plánu byla nad rámec rozsahu územní studie US 10 zařazena
i návrhová plocha BP2.80. S ohledem na uvedené skutečnosti byl v návrhu řešení vymezen nový regulační
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plán (pod označením RP5) a do textové části územního plánu bylo zapracováno jeho zadání.

Vzhledem k tomu, že v oblasti Horní Proseč jsou téměř všechny zásadní rozvojové plochy pod územní studií
nebo  regulačním  plánem,  usoudil  pořizovatel  s určeným  zastupitelem,  že tato  povinnost  nebude
na zbývajících plochách vyžadována.

Co  se týká  vymezení  územních  studií  a  regulačního  plánu  ve smyslu  návaznosti  komunikací,  zeleně  a
veřejných  prostranství,  byly  v zadání  RP5 i v podmínkách  pro  zadání  územních  studií  US8  a  US9  tyto
požadavky uplatněny. Vzhledem k tomu, že vymezené územní studie na sebe bezprostředně svými plochami
nenavazují, vyhodnotil pořizovatel s určeným zastupitelem, že není účelné plochy územních studií slučovat.

Pořizovatel s určeným zastupitelem mají za to, že požadavku namitatelů je vyhověno částečně.

Doplňující  připomínky zástupců veřejnosti  uplatněné v rámci  opakovaného veřejného projednání  a  jejich
vyhodnocení pořizovatelem územního plánu:

Úpravy  návrhu  územního  plánu  po veřejném  projednání,  ke kterým  pořizovatel  s určeným  zastupitelem
přistoupil, si v souladu se stavebním zákonem vyžádaly opakované veřejné projednání upraveného návrhu
Územního plánu Jablonec nad Nisou. V rámci tohoto opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel
od 6 ti  zmocněných zástupců  veřejnosti  věcně  shodných  připomínek  (námitky  č.  356  –  361)  hromadné
vyjádření k dosavadnímu způsobu vypořádání věcně shodných připomínek uplatněných v rámci veřejného
projednání, a to v následujícím znění:

V rámci veřejného projednávání návrhu Územního plánu Jablonce nad Nisou jsme coby zástupci veřejnosti
uplatnili  6 námitek. Oceňujeme,  že nemalá část požadavků námitek byla zapracována. U některých však
máme  výhrady  ke způsobu  jejich  zapracování  a  část  zásadních  požadavků  zohledněna  nebyla.  Proto
považujeme za potřebné reagovat.  Protože jsou si námitky po věcné stránce blízké,  reagujeme na jejich
zapracování takto společně v jednom dokumentu.

K námitce č. 357 pod názvem „Řešení zastavitelných ploch v nezbytných souvislostech.“ byly uplatněny tyto
konkrétní připomínky:

Požadavky  byly  z převážné  části  zapracovány,  byť  konkrétní  formulace  požadavků  by  bylo  vhodné
v tématické oblasti charakteru území a požadavků na ochranu prvků krajinné zeleně zpřesnit.

Vyhodnocení pořizovatele:

Podání obdržel pořizovatel v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Jablonec
nad Nisou. Pověření zástupci veřejnosti pro uplatněné věcné shodné připomínky (námitky pod označením č.
356 – 361) v rámci veřejného projednání podali své vyjádření hromadně v jednom podání.

Na základě tohoto  vyjádření  proběhlo  dne 19.  9.  2016 v dané věci  jednání  na MM Jablonec n.N.,  a  to
za přítomnosti zástupců veřejnosti, pořizovatele územního plánu, zpracovatele územního plánu a určeného
zastupitele. Zástupci veřejnosti vysvětlili svoje podání coby připomínky k tomu, jakým způsobem byly věcně
shodné připomínky v rámci návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání vypořádány. Zástupci veřejnosti
vzali na vědomí skutečnost, že v oblastech, které jdou nad rámec uplatněných věcně shodných připomínek,
je nezbytné doložit všechny náležitosti vyplývající z § 23 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).

S ohledem na uvedené skutečnosti pořizovatel podání posoudil a rozhodl se je akceptovat coby doplnění
věcně  shodných  připomínek  (námitky  pod  označením  č.  356  –  361)  uplatněných  v rámci  veřejného
projednání.

K požadavkům uplatněným konkrétně k věcně shodné připomínce pod názvem „Řešení zastavitelných ploch
v nezbytných souvislostech.“ (námitka č. 357) pořizovatel konstatuje:

Žádné zásadní požadavky z uvedeného podání pro územní plán nevyplývají.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  konstatuje,  že námitce  č.  357  se vyhovuje  částečně
ve smyslu výše uvedeného odůvodnění.

358) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti  :   K.

Podáno dne: 14. 10. 2015

Zmocnění od: 543 občanů města Jablonce n. N.

Název námitky:

Citlivý rozvoj města ano, ale ne na úkor městské pokladny a místních obyvatel, s respektem k okolní krajině

Text námitky:
1/ Žádáme, aby do územního plánu byla doplněna etapizace = stanovení pořadí realizace zástavby;
2/ Žádáme  rozdělení  zastavitelných  ploch  dle  priority  a  podmínění  další  etapy  s menší  prioritou

až naplněním té předchozí do stanovené míry (např. po naplnění 70% ploch z předchozí etapy);
3/ Žádáme, aby byly  zaručeny férové podmínky a v případě rozvoje  na periferii  došlo i ke zvážení

vynaložených  financí  ze strany  města  na údržbu  veřejných  prostranství  v přepočtu  na počet
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obsloužených obyvatel, uživatelů a významu místa v širším kontextu.
4/ Žádáme, aby etapizace reflektovala potřeby rozvoje opřené o co nejaktuálnější data včetně analýzy

k bytové koncepci.
5/ Žádáme,  aby  vyhodnocení  využití  jednotlivých  etap  bylo  zpracováváno  průběžně  a  zahrnuto

do zprávy o uplatňování územního plánu.
6/ Žádáme, aby byly upřednostněny lokality,  které bezprostředně souvisí  s okolní  zástavbou oproti

těm, které jsou ve volné krajině.
7/ Žádáme, aby kromě jednotlivých pozemků souvisejících přímo s volnou krajinou nebyla vyžadována

minimální velikost pozemků, a nebo aby byla radikálně snížena a nedocházelo tak ke zbytečnému
rozvolňování města a navyšování záboru volné krajiny;

Odůvodnění uplatněné námitky

Nejpodstatnější problémy při rozvoji výstavby na periferii jsou spojeny s nízkou hustotou zástavby. Žije zde
výrazně menší množství lidí, kteří však mají obdobné nároky na technickou infrastrukturu a dopravní síť jako
daleko větší množství lidí žijících v lokalitách s větší hustotou zástavby. Znamená to, že obec v lokalitách
s nižší hustotou zástavby, kde na jednoho obyvatele připadá více m2 ulic, vynakládá větší množství peněz
pro méně daňových poplatníků, čímž vzniká disproporce v péči o veřejný prostor. Vysoké náklady přitom
nepřestavuje  jen  výstavba  technické  a  dopravní  infrastruktury,  případně  občanské  vybavenosti,  ale
především  její  údržba  a  provoz,  včetně  odklízení  sněhu.  Břímě  zvýšených  nákladů  nenese  (jak  by
se na první  pohled mohlo zdát)  pouze stavebník,  ale  z velké části  i obec.  Lidé z lokalit  s vyšší  hustotou
zalidnění  tak  potažmo  "doplácejí"  na lokality  s nižší  hustotou.  Město  tím,  že požaduje  v regulativech
minimální  velikosti  parcely,  požaduje  zástavbu s nižší  hustotou,  a  ve větším měřítku  vytváří  skrytý dluh.
V ideálním  případě  by  finance  měly  být  rovnoměrně  rozprostřeny  do veřejného  prostoru,  jeho  provozu,
údržby a zkvalitnění, úměrně tomu, kolik obyvatel města ho využívá a jaký význam hraje v širším kontextu.
▪ Nízká hustota s sebou přináší i špatnou dostupnost hromadné dopravy a základních služeb. Obojí

totiž objektivně může fungovat až při určité koncentraci obyvatel a z ní vyplývající poptávky (Např.
PONT BERGHAUSE M., HAUPT, P. Space, Density and Urban Form. Delft. Technische Universiteit
Delft,  2009).  Jednoduše  řečeno:  pokud  v přiměřené  docházkové  vzdálenosti  od zastávky  či
hospody  nežije  dostatečné  množství  lidí,  nemohou  tyto  ekonomicky  fungovat  Velká  většina
současné  příměstské  zástavby  je  tak  závislá  na individuální  dopravě,  nejen  při  každodenním
dojíždění za prací, ale v podstatě při jakékoli potřebě základních služeb nebo občanské vybavenosti
(školy, školky atp.) (zdroj: M.Kohout, F. Štáfek, D. Tichý, F. Tittl, Můj dům, naše ulice – Individuální
bydlení a jeho koordinovaná výstavba, Zlatý řez, Praha 2014).

▪ Máme  obavu,  že požadavek  "zajištění  ploch  pro  předpokládanou  výstavbu  cca  4  000
bytů"(stanoven  v zadání  ÚP)  je  při  absenci  etapizace  pro  město  z dlouhodobého  pohledu
ekonomicky nevýhodný a může vést k investicím souvisejícím s vytvořením technické infrastruktury
v odlehlých  lokalitách,  namísto  využití  lokalit,  které  jsou  již  "vybaveny"  jak  infrastrukturou,  tak
dostupnější občanskou vybaveností, a z nichž některé jsou i ve vlastnictví města.

▪ Posílení výstavby na periferii bude mít za následek zvýšení intenzity dopravy (a to i) v centru města,
větší  nároky  na kapacity  MHD,  nákladnější  správu související  s péčí  o komunikace (např.  úklid
sněhu), veřejný prostor a se zajištěním služeb ze strany města (např. svoz odpadu atd.)

▪ Máme  obavu,  že v případě  povolení  plošně  rozsáhlé  zástavby  bez  etapizace  hrozí  její  pouze
částečné,  nesouvislé  a  náhodné  naplnění,  které  nebude  reflektovat  kontext,  naruší  urbánní
struktury území a zhorší kvalitu života sousedících obyvatel (kteří mnohdy využívají dostupnost a
kvalitu okolní volné krajiny).

▪ Považujeme za neférové k obyvatelům města, aby byly v různých lokalitách vynakládány odlišné
veřejné finance na správu veřejného prostoru a docházelo tak k tomu, že lidé v lokalitách s vyšší
hustotou bydlení a dostupnější vybaveností dotují lokality s nižší hustotou bydlení.

▪ Považujeme  za rozumné,  aby  se rozdíly  ve vynaložených  financích  při  správě  veřejných
prostranství ze strany města projevily v koncepci plánovacích smluv pro jednotlivé lokality a finanční
spoluúčasti na správě veřejných prostor a další infrastruktury (potažmo v odlišné dani z nemovitosti
– ta ale není předmětem územního plánu).

▪ Považujeme  za vhodné,  aby  došlo  k primárnímu  využití  míst  vhodných  k výstavbě  rodinného
bydlení  v lokalitách,  které  přímo  navazují  na okolní  zástavbu.  Respektujeme  potřebu  města
uspokojit  potenciální  zájemce  o bydlení  na rozhraní  s krajinou,  žádáme  však,  aby  došlo
k upřednostnění lokalit, které doplňují  a pozitivně urbánně zcelují  charakter konkrétních lokalit  a
nejednalo se pouze o rozšiřování zástavby do volné krajiny.

▪ Považujeme  za rozumné,  aby  nejprve  docházelo  k rozvoji  v územích,  jejichž  využití  nenaruší
krajinný ráz.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 358 se vyhovuje částečně.
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Odůvodnění:

Podání bylo uplatněno v rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou. Podatel
označil své podání jako „Námitka zástupce veřejnosti proti Návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou“ a
doložil  ho  podpisy  543  občanů  Jablonce  n.  N.  Pořizovatel  podání  posoudil  z hlediska  oprávněnosti
k uplatnění  věcně  shodné  připomínky  (VSP)  dle  §  23  zákona  č.  183/2006Sb  o územním  plánování  a
stavebním  řádu  (stavební  zákon)  ve znění  pozdějších  přepisů  a  dospěl  k názoru,  že podání  je  věcně
shodnou připomínkou a přistoupil k vlastnímu vyhodnocení.

Na podnět určeného zastupitele byla vytvořena pracovní skupina při Výboru pro územní plánování a strategii
rozvoje  města  (výbor  ÚPaSRM),  která  měla  ve své  náplni  posouzení  věcně  shodných  připomínek,
uplatněných  v rámci  návrhu  územního  plánu,  a  to  v součinnosti  se zpracovatelem  územního  plánu,
pořizovatelem a určeným zastupitelem. Během její činnosti proběhlo několik jednání s pověřenými zástupci
veřejnosti,  na kterých  se upřesňovaly  a  dohodovaly  požadavky  uplatněné  v rámci  věcně  shodných
připomínek.

K bodu 1/, aby do územního plánu byla doplněna etapizace, pořizovatel konstatuje:

O myšlence  etapizace  (stanovení  pořadí  realizace  zástavby)  v územním  plánu  bylo  možné  uvažovat
v počátečních fázích pořizování nového územního plánu. Jedná se o koncepční téma, které by mělo zásadní
vliv na rozvoj v území i nakládání s pozemky a měla by být tedy důkladně zvážena. Ve schváleném  zadání
územního plánu tento požadavek uplatněn nebyl.  Pořizovatel  se navíc  domnívá,  že by  plošná etapizace
využití návrhových ploch v případě Jablonce nad Nisou nebyla vhodná, pouze by vedla k tomu, že reálně
zastavitelné by byly plochy zařazené do 1. etapy. Etapizace by v tomto případě byla nevhodným přeurčením
územního  plánu.  Pořizovatel  s určeným  zastupitelem  došel  k závěru,  že s ohledem  na fázi  pořizování
územního plánu není tento požadavek zahrnující celé území statutárního města akceptovatelný, nicméně
připouští, že by mohl být uplatněn alespoň částečně, a to v rámci konkrétních lokalit. S ohledem na uvedené
skutečnosti v souladu s pokynem určeného zastupitele ze dne 29. 4. 2016 pořizovatel uložil zpracovateli ÚP
Jablonec nad Nisou v rámci „Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po veřejném projednání –
duben 2016“ řešit v návrhu zadání regulačních plánů, které jsou součástí územního plánu etapizaci. V tomto
smyslu byl územní plán doplněn.

Pořizovatel s určeným zastupitelem mají za to, že požadavku namitatelů je vyhověno zčásti.

K bodu 2/, který se týká rozdělení zastavitelných ploch dle priority a podmínění další etapy s menší prioritou
až naplněním té předchozí do stanovené míry (např. po naplnění 70% ploch z předchozí etapy) pořizovatel
konstatuje:

Namitateli nejsou jasně formulovány bližší představy o prioritách, dle kterých zastavitelné plochy rozdělovat,
a to zejména zda má být nekompromisně uplatňována striktní priorita „ekonomie“ výstavby a úspory ploch
zemědělského půdního fondu (hromadné bydlení) před kompromisním přístupem k vlastnickým vztahům a
plnění  požadavků  obyvatel  (individuální  bydlení).  Není  také  zcela  jasné  stanovení  úrovně  sledování
„naplnění předchozí etapy do stanovené míry“ (fyzicky rozestavěná nebo dokončená stavba, stavba zapsaná
do KN,  stavební  nebo  územní  rozhodnutí,  které  nemusí  být  realizováno  atp.).  Pořizovatel  se domnívá,
že se priority budou vyvíjet v souvislosti s dosaženou úrovní hospodářské prosperity města, kvality populace
a z toho vyplývajících nároků obyvatel na nabídku pracovních příležitostí, služeb veřejného vybavení a formy
bytové výstavby. Územní plán řeší rozvoj plošného uspořádání území na základě předpokládaných možných
scénářů  vývoje  v relativně  vzdálených časových  horizontech –  pro  všechny  varianty  musí  být  zajištěny
územní podmínky.

Územní plán s ohledem na výše uvedené nemůže řídit konkrétní postup zástavby v rámci vymezených ploch
– to bude úkolem následných stupňů územní a projektové dokumentace.

Urbanistická  koncepce  územního  plánu  v rámci  plošného  a  prostorového  uspořádání  území  připravuje
územní  podmínky  pro  rozvoj  polycentrické  struktury  města  pro  zajištění  dostupnosti  služeb  veřejné
vybavenosti ze všech jeho částí tím že:
▪ stabilizuje a rozvíjí  městské centrum pro obytné a obslužné funkce městského a nadměstského

významu,
▪ stabilizuje  a  rozvíjí  podružná  městská  centra  zejména  pro  obytné  a  obslužné funkce  místního

významu ve smyslu přenesení části funkcí z městského centra blíže k uživatelům a pro odlehčení
zatížení městského centra,

▪ stabilizuje a rozvíjí území přilehlá k městským radiálám (městským třídám) pro obytné a obslužné
funkce městského a místního významu (též propojení městského centra, podružných městských
center a lokálních center příměstských částí),

▪ stabilizuje  a  rozvíjí  lokální  centra  příměstských  částí  zejména  pro  obytné  a  obslužné  funkce
místního  významu  pro  obyvatele  příměstských  částí,  které  nejsou  prostorovou  součástí
kompaktního města,

▪ zastavitelné  plochy  (v tomto  smyslu  zejména  plochy  pro  obytnou  výstavbu)  jsou  vymezovány
v kontextu takto zajištěné dostupnosti veřejné infrastruktury.
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V této  souvislosti  je  třeba zdůraznit  zájem města o stabilizaci  jeho obyvatel  a  nejvíce stabilizující  formu
bydlení představuje bydlení individuální (RD).

Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavku není vyhověno.

K bodu 3/, ve kterém namitatelé žádají, aby byly zaručeny férové podmínky a v případě rozvoje na periferii
došlo  i ke zvážení  vynaložených  financí  ze strany  města  na údržbu  veřejných  prostranství  v přepočtu
na počet obsloužených obyvatel, uživatelů a významu místa v širším kontextu, pořizovatel konstatuje:

Pokud požadavek míří na efektivitu ploch pro přednostní výstavbu RD (plochy BP – bydlení příměstské),
jsou  z logiky  věci  vynaložené  náklady  města  na údržbu  veřejných  prostranství  v přepočtu  na počet
obsloužených obyvatel, uživatelů a významu místa opravdu méně výhodné. Pokud by se ovšem všechny
kroky ze strany města striktně posuzovaly z pohledu  vynaložených finančních prostředků, jsou z takového
pohledu  neekonomické například  i veškeré  regulace  směřující  ke snížení  urbanizační  zátěže okrajových
částí města pro zajištění plynulého přechodu zástavby do volné krajiny. Územní plán vytváří podmínky pro
rozvoj plošného uspořádání území, které byly v rámci dlouhého pojednávacího procesu dohodnuty. Do jaké
míry budou naplněny,  bude záležet na mnoha faktorech a jedním z nich bude i hospodárné vynakládání
finančních prostředků města. Tato rozhodnutí jdou nad rámec územního plánu.

Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavek namitatelů je vzat na vědomí, nicméně nebude
mít vliv na obsah územního plánu.

K bodu  4/,  aby  etapizace  reflektovala  potřeby  rozvoje  opřené  o co  nejaktuálnější  data,  včetně  analýzy
k bytové koncepci pořizovatel konstatuje:

K požadavku  na etapizaci  se pořizovatel  vyjádřil  již  v bodě  č.  1/.  Ve fázi  veřejného projednávání  návrhu
územního plánu není účelné zpracovávat nejaktuálnější data a na základě nich upravovat celkovou koncepci
územního  plánu.  Proces  pořizování  územního  plánu  je  dlouhodobý  proces,  který  z aktuálních  podkladů
vychází. Nelze je v průběhu tohoto procesu neustále aktualizovat a na základě toho koncepci měnit. V rámci
zprávy  o uplatňování  územního  plánu,  kterou  bude  pořizovatel  zpracovávat  v souladu  se stavebním
zákonem (do 4  let  od vydání  územního  plánu),  lze  ve spolupráci  s určeným zastupitelem podpořit  vznik
nových  analýz  (vč.  bytové  koncepce)  a  na základě  nich  územní  plán  posoudit.  Výsledkem  může  být
potvrzení územního plánu, nebo jeho změna, případně i požadavek na pořízení územního plánu nového.

Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavek namitatelů je vzat na vědomí, nicméně nebude
mít  vliv  na obsah současně pořizovaného  územního  plánu.  Požadavku není  vyhověno,  nicměné  lze  ho
akceptovat v rámci zprávy o uplatňování územního plánu (v souladu se stavebním zákonem).

K bodu 5/,  aby vyhodnocení využití  jednotlivých etap bylo zpracováváno průběžně a zahrnuto do zprávy
o uplatňování územního plánu, pořizovatel konstatuje:

Vyhodnocení  naplňování  zastavitelných ploch je  v rámci  zprávy o uplatňování  ÚP standardním úkonem,
vycházející ze zákona. Pořizovatel průběžně tyto údaje sleduje a v rámci zprávy o uplatňování územního
plánu budou vyhodnoceny.

Pořizovatel  s určeným  zastupitelem  konstatují,  že vyhodnocení  naplňování  zastavitelných  ploch  bude
v souladu  se stavebním  zákonem  zpracováno,  nicméně  vyhodnocení  využití  jednotlivých  etap  bude
provedeno pouze v těch lokalitách, kde budou etapy stanoveny.

K bodu 6/, aby byly upřednostněny lokality, které bezprostředně souvisí s okolní zástavbou oproti těm, které
jsou ve volné krajině, pořizovatel konstatuje:

Územní  plán  zásadně  vymezuje  rozvojové plochy  v zastavěném území,  nebo v jednoznačné návaznosti
na zastavěné území.  To platí  i pro  největší  rozvojovou plochu pro  bydlení  na Horní  Proseči,  na které  je
vymezen regulační plán (RP5). Podmínky regulačního plánu umožní etapizaci výstavby.

Co se týká obecného požadavku na upřednostňování lokalit  souvisejících s okolní  zástavbou, pořizovatel
konstatuje,  že vymezení  zastavitelných  ploch  je  výsledkem  několikastupňového  procesu,  kdy  byly
vyvažovány zájmy ochrany přírody a zájmy obce, občanů města a majitelů nemovitostí. Tímto postupem bylo
nalezeno optimální řešení rozvojových požadavků obce v mantinelech daných právními předpisy. K případné
etapizaci se pořizovatel vyjádřil v rámci odůvodnění bodu č. 1/.

Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavku bylo vyhověno částečně.

K bodu  7/,  aby  kromě  jednotlivých  pozemků  souvisejících  přímo  s volnou  krajinou  nebyla  vyžadována
minimální  velikost  pozemků,  anebo  aby  byla  radikálně  snížena  a  nedocházelo  tak  ke zbytečnému
rozvolňování města a navyšování záboru volné krajiny pořizovatel konstatuje:

Stanovení  minimální  velikosti  stavebních  pozemků  vyplynula  z požadavků  dotčených  orgánů  v průběhu
projednávacího procesu územního plánu.  Tento limit  obvykle sleduje regulaci  urbanistické zátěže území
v okrajových  částech  města  (zejména  v CHKO  Jizerské  hory)  ve smyslu  plynulého  přechodu  zástavby
do volné krajiny. Snížení minimální velikosti stavebních pozemků zvyšuje intenzitu využití ploch.

Plošnou  regulaci  zástavby  tvoří  stanovení  minimální  velikosti  stavebního  pozemku  spolu  s indexem
zastavění.
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Limit minimální velikosti stavebního pozemku prošel v průběhu pořizování územního plánu vývojem:

Územní plán vymezuje minimální velkost stavebního pozemku jen v  plochách návrhových, a to ve dvou
kategoriích.  Koncept  územního  plánu  stanovoval  v kategorii  SP  (plochy  smíšené  obytné  příměstské)
minimální  velikost  stavebního  pozemku  v následujícím  rozsahu:  1500m2  (kategorie  SP1),  1  200  m2

(kategorie SP2),  1 000 m2 (kategorie SP4. V kategorii  BM byla stanovena minimální  velikost stavebního
pozemku pro izolované formy zástavby min. 800 m2 a pro skupinové formy zástavby min. 300 m2. V průběhu
projednávání územního plánu došlo k předefinování kategorie SP (plochy smíšené obytné příměstské), a to
na plochy  kategorie  BP  (plochy  bydlení  –  příměstské).  Zároveň  došlo  ke snížení  minimální  velikosti
stavebních pozemků, a to v následujícím rozsahu: 1 100 m2 (kategorie BP1), 1 000 m2 (kategorie BP2 a 900
m2 (kategorie  BP3).  V kategorii  BM  zůstala  minimální  velikost  pozemku  zachována,  nicméně  došlo
k navýšení intenzity zastavění pozemků kategorie BM2 (plochy bydlení – městské) o 5 %, a to na základě
námitek a připomínek architektů a vyjádření stavebního úřadu.  Navíc vznikla nová kategorie BPX, která
stanovuje nové specifické podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití určené pro rozvojové
plochy nad 15 ha. Jedná se o největší rozvojovou lokalitu města v oblasti Horní Proseč – jih, která je pod
regulačním plánem RP5. Intenzity zástavby byly dohodnuty s orgánem životního prostředí a správou CHKO
Jizerské hory.

 Limit  minimální  velikosti  pozemků  v regulačních  podmínkách územního  plánu  pro  využívání  ploch  BM
odpovídá běžným standardům, limit pro využívání ploch BP sleduje snižování intenzity využití ploch zejména
v okrajových částech obce, a to v zájmu zajištění harmonického přechodu zástavby do volné krajiny. Nové
podmínky  pro  využití  ploch  s rozdílným způsobem využití  určené  pro  rozvojové plochy  nad 15 ha byly
pořizovatelem  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  a  zpracovatelem  územního  plánu  dohodovány
s dotčenými orgány, Krajským úřadem LK, vlastníky pozemků i pověřeným zástupcem veřejnosti.

Pořizovatel se domnívá, že problematika intenzity zástavby na území Jablonce n.N. byla v celém procesu
pořizování územního plánu důkladně projednávána a posuzována a přestože není požadavku na vypuštění
limitu  minimální  velikosti  stavebních  pozemků  vyhověno,  nedojde  výsledným  řešením  k neúměrnému
ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území.

K odůvodnění VSP pořizovatel dále dodává:
▪ Ve věci ohrožení narušení krajinného rázu pořizovatel konstatuje, že krajinný ráz je definován v ust.

§12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a každý záměr, který by mohl snížit nebo
změnit krajinný ráz podléhá posouzení orgánu ochrany přírody.

▪ Ve věci plánovací smlouvy pořizovatel konstatuje následující:
▪ Plánovací smlouva je právní institut zavedený zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Jedná  se o nástroj  k zajištění
spoluúčasti na financování a vybudování veřejné infrastruktury jako předpokladu pro veřejnoprávní
rozhodování  v rámci  vydávání  regulačních  plánů  na žádost  a  v územním  řízení  o umisťování
staveb.  Současně  má  umožnit  investorům  iniciativní  přípravu  jejich  projektů.,  Obsahově
se plánovací smlouva k územnímu rozhodnutí soustředí pouze na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu,  na rozdíl  od regulačního  plánu,  který  může  teoreticky  zahrnovat  i občanskou
vybavenost a veřejná prostranství. V tomto smyslu je tato povinnost v územním plánu stanovena
v rámci zadání regulačního plánu Horní Proseč – jih (RP5). Plánovací smlouva, tak jak její obsah
udává příloha č. 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., je tedy určena pro použití ve spojitosti s vydáním
regulačního plánu a to je v územním plánu obsaženo. V rámci obecných podmínek pro zpracování
zadání územních studií, které jsou součástí textové části územního plánu, je požadavek, aby bylo
zohledněno  řešení  případných  požadavků  na plánovací  smlouvu.  Pořizovatel  dále  upozorňuje
na skutečnost, že obec je ze zákona povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby
svých  občanů  a  při  plnění  svých  úkolů  chránit  též  veřejný  zájem,  musí  zohlednit  tato  kriteria
v procesu  uzavírání  plánovací  smlouvy.  Obec  vystupuje  vzhledem  k žadateli  jako  rovnoprávný
subjekt plánovací smlouvy, nemůže tedy jednostranně uložit žadateli povinnost k uzavření smlouvy
o jednostranně určeném obsahu. Obdobně ani žadatel nemá právní nárok vůči obci na uzavření
plánovací smlouvy o jím určeném obsahu.

Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavku bylo vyhověno částečně.

Doplňující  připomínky zástupců veřejnosti  uplatněné v     rámci  opakovaného veřejného projednání  a  jejich  
vyhodnocení pořizovatelem územního plánu:

Úpravy  návrhu  územního  plánu  po veřejném  projednání,  ke kterým  pořizovatel  s určeným  zastupitelem
přistoupil, si v souladu se stavebním zákonem vyžádaly opakované veřejné projednání upraveného návrhu
Územního plánu Jablonec nad Nisou. V rámci tohoto opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel
od 6 ti  zmocněných zástupců  veřejnosti  věcně  shodných  připomínek  (námitky  č.  356  –  361)  hromadné
vyjádření k dosavadnímu způsobu vypořádání věcně shodných připomínek uplatněných v rámci veřejného
projednání, a to v následujícím znění:

V rámci veřejného projednávání návrhu Územního plánu Jablonce nad Nisou jsme coby zástupci veřejnosti
uplatnili  6 námitek. Oceňujeme,  že nemalá část požadavků námitek byla zapracována. U některých však
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máme  výhrady  ke způsobu  jejich  zapracování  a  část  zásadních  požadavků  zohledněna  nebyla.  Proto
považujeme za potřebné reagovat.  Protože jsou si námitky po věcné stránce blízké,  reagujeme na jejich
zapracování takto společně v jednom dokumentu.

K námitce  č.  358  pod  názvem  „Ve významných  lokalitách  závazná  regulace  území  s právní  jistotou  a
transparentním projednáním“ byly uplatněny tyto konkrétní připomínky:

Vzhledem k tomu, že nebyla aktualizována demografická prognóza, která je rozsahem nedostatečná a již
neaktuální, nevychází etapizace z aktuálních potřeb bydlení. Požadavky na etapizaci a plánovací smlouvy
byly  doplněny  v plochách,  ve kterých  je  rozhodování  v území  podmíněno  vydáním  regulačního  plánu.
U ploch,  kde je  rozhodování  v území podmíněno zpracováním územní studie  není  požadavek etapizace
uveden vůbec a požadavek plánovací smlouvy přenesen k úvaze na zpracovatele územní studie.

Požadujeme proto následující doplnění:

Doplnit požadavek na etapizaci u plošně rozsáhlejších územních studií.

Doplnit  konkrétním výčtem,  u kterých  ploch,  u kterých  je  rozhodování  v území  podmíněno  zpracováním
územní studie bude uplatněn požadavek na uzavření plánovací smlouvy.

Vyhodnocení pořizovatele:

Podání obdržel pořizovatel v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Jablonec
nad Nisou. Pověření zástupci veřejnosti pro uplatněné věcné shodné připomínky (námitky pod označením č.
356 – 361) v rámci veřejného projednání podali své vyjádření hromadně v jednom podání.

Na základě tohoto  vyjádření  proběhlo  dne 19.  9.  2016 v dané  věci  jednání  na MM Jablonec  n.N.,  a  to
za přítomnosti zástupců veřejnosti, pořizovatele územního plánu, zpracovatele územního plánu a určeného
zastupitele. Zástupci veřejnosti vysvětlili svoje podání coby připomínky k tomu, jakým způsobem byly věcně
shodné připomínky v rámci návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání vypořádány. Zástupci veřejnosti
vzali na vědomí skutečnost, že v oblastech, které jdou nad rámec uplatněných věcně shodných připomínek,
je nezbytné doložit všechny náležitosti vyplývající z § 23 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).

S ohledem na uvedené skutečnosti pořizovatel podání posoudil a rozhodl se je akceptovat coby doplnění
věcně  shodných  připomínek  (námitky  pod  označením  č.  356  –  361)  uplatněných  v rámci  veřejného
projednání.

K požadavkům uplatněným konkrétně k věcně shodné připomínce pod názvem  „Ve významných lokalitách
závazná  regulace  území  s právní  jistotou  a  transparentním  projednáním“ (námitka  č.  358) pořizovatel
konstatuje:

K požadavkům  na plánovací  smlouvu  se pořizovatel  vyjádřil  v rámci  odůvodnění  rozhodnutí  viz.  výše.
Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  došel  k závěru,  že tato  povinnost  nebude  v rámci
územního plánu rozšiřována na další lokality. Tato povinnost bude řešena až v rámci konkrétních správních
řízení.

Požadavek na doplnění etapizace i u plošně rozsáhlejších územních studií pořizovatel vyhodnotil s určeným
zastupitelem  a  konstatuje,  že k problematice  etapizace  bylo  v územním  plánu  přistoupeno  v rámci
regulačních  plánů.  Etapizace  u územních  studií  není  vyloučena,  nicméně  k takovému  kroku  bude
přistoupeno  až v rámci  zpracovávání  jejich  zadání  pořizovatelem,  kdy  bude  každé  území  posouzeno
individuálně a ve všech souvislostech.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem došel k závěru, že dodatečným požadavkům, uplatněným
v rámci opakovaného veřejného projednání k námitce č. 358 nebude vyhověno.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se námitce vyhovuje částečně, a to ve smyslu odůvodnění.

359) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti  :   I. Ch.

Podáno dne: 14. 10. 2015

Zmocnění od: 544 občanů města Jablonce n. N.

Název námitky:

Podmíněnost výstavby a udržení kontroly nad budoucí podobou území

Text námitky:

Žádáme, aby výstavba v nových rozvojových plochách byla podmíněna vznikem: technické infrastruktury,
souvisejícího dopravního napojení (včetně pěších, cyklo, dalších turistických cest), občanské infrastruktury
(např. veřejných prostranství v dostatečném rozsahu a charakteru) a interakčních prvků (např. souvisejících
zelených pásů, remízků, mezí, stromořadí, alejí).
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Odůvodnění uplatněné námitky:
▪ Podmínění vyplývá přímo z priority  č.  24 Politiky územního rozvoje, která je závazná a stanoví,

že "Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit"

Příklad pro jednu z lokalit  (obdobně žádáme postupovat i u dalších, po místním šetření a určení priorit a
témat, která by se do zadání měla propsat): pro lokalitu Dolina žádáme podmínit výstavbu jak v RP 1:
▪ realizací  ulice  propojující  ulici  Táboritskou  s Horskou,  která  v návrhu  ÚP  není  zahrnuta

do vymezené lokality RP 1, ale jejíž vznik by měl výstavbě v této lokalitě předcházet.

Na levém obrázku jsou modře vyznačeny pozemky v majetku města a červeně pozemek,  který  by
bylo nutné pro vybudování propojující cesty získat a zahrnout do veřejně prospěšných opatření a
veřejných prostranství,  pro  která  lze  uplatnit  předkupní  právo (Návrh  ÚP,  kap.  H.2),  či  veřejně
prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (Návrh ÚP, kap. G.1.1).
Chceme tak předejít situaci, která nastala o několik desítek metrů dál (pravý obrázek), kdy došlo
ke znemožnění  propojení  ulic  a je  nepravděpodobné,  že by  na místě,  kde již  stojí  stavby,  ulice
v budoucnu mohla vzniknout

▪ zachováním pěší prostupnosti  ve směru cesty lemující okraj lesa, případně realizací nové cesty,
která prostupnost lokalitou umožní. Je pravděpodobné, že trajektorii bude nutné změnit, má li být
umožněna nová výstavba a zároveň zachována prostupnost

Na levém  obrázku  je  vidět  původní  trajektorie  pěší  cesty,  která  umožňuje  místním  obyvatelům
propojení s okolím a nabízí možnosti procházek s výhledem na louky a protisvah pod ní.
Na pravém obrázku je Jedna z možných variant vedení pěší cesty, která by měla podmínit výstavbu
v této lokalitě,

▪ návrhem a realizací interakčních prvků, které vhodně doplní rozhraní sídla s krajinou (včetně hrany
betonárky fy Bak a nové trafostanice) a vytvoří vhodný přechod hrany zástavby do okolní krajiny.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 359 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podání bylo uplatněno v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu. Podatel označil své podání
jako „Námitka zástupce veřejnosti proti Návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou“ a doložil ho podpisy
544 občanů Jablonce n. N. Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné
připomínky (VSP) dle § 23 zákona č. 183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění  pozdějších  přepisů  a  dospěl  k názoru,  že podání  je  věcně  shodnou  připomínkou  a  přistoupil
k vlastnímu vyhodnocení.

1238 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Na podnět určeného zastupitele byla vytvořena pracovní skupina při Výboru pro územní plánování a strategii
rozvoje města (výbor ÚPaSRM), která měla ve své náplni posouzení věcně shodných připomínek, uplatněných
v rámci návrhu územního plánu, a to v součinnosti se zpracovatelem územního plánu, pořizovatelem a určeným
zastupitelem.  Během  její  činnosti  proběhlo  několik  jednání  s pověřenými  zástupci  veřejnosti,  na kterých
se upřesňovaly a dohodovaly požadavky uplatněné v rámci věcně shodných připomínek.

K požadavku,  aby  výstavba  v nových  rozvojových  plochách  byla  podmíněna  vznikem:  technické
infrastruktury, souvisejícího dopravního napojení (včetně pěších, cyklo, dalších turistických cest), občanské
infrastruktury (např. veřejných prostranství v dostatečném rozsahu a charakteru) a interakčních prvků (např.
souvisejících zelených pásů, remízků, mezí, stromořadí, alejí) pořizovatel konstatuje:

Územní  plán  podmiňuje  výstavbu  v rozvojových  plochách  dostupností  veřejné  infrastruktury  (dopravní
infrastruktury,  technické  infrastruktury,  občanského  vybavení  a  veřejných prostranství).  Základní  (nosné)
systémy dopravní a technické infrastruktury územního plánu řeší v textové části a v samostatných výkresech
pro zajištění jejich kapacit a dostupnosti z jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Místní sítě pro
obsluhu jednotlivých pozemků nejsou v územním plánu s ohledem na měřítko dokumentace územního plánu
rozlišeny a budou řešeny v následných stupních projektové přípravy.

V návrhu  řešení  územního  plánu  jsou  mimo  jiné  stanoveny  podmínky  prostorového  uspořádání  ploch
s rozdílným  způsobem  využití  (kapitola  F.3.C),  které  stanovují  i podmínky  pro  vymezování  pozemků
na plochách změn. Podmínkou pro stavební pozemky je mimo jiné i napojení na veřejně přístupné pozemní
komunikace, místní rozvody technické infrastruktury.

Dále  územní  plán  přímo  podmiňuje  využití  některých  rozvojových  ploch  jejich  napojením na technickou
infrastrukturu (centrální odkanalizování), a to zejména z důvodu eliminace individuálních způsobů likvidace
odpadních  vod  (které  mohou mít  negativní  vliv  na životní  prostředí)  tam,  kde lze  pro  rozvojové  plochy
ekonomicky zajistit  centrální odkanalizování. V tomto smyslu bylo namitatelům vyhověno. U ostatních sítí
technické  infrastruktury  není  důvod  k tomu  podmiňovat  výstavbu  v plochách  napojením  na tyto  sítě.
Posouzení každé žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení apod. je v kompetenci stavebního úřadu.
Územní plán řeší dopravní napojení každé rozvojové lokality, a to buď stávajícími či navrženými plochami
umožňujícími  umisťování  komunikací.  Zajištění  přístupové  komunikace  k povolované  stavbě  posuzuje
následně stavební úřad.

Velké rozvojové lokality, které jsou územním plánem vymezeny pod podmínkou vydání 5 ti regulačních plánů
mají požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu obsažené ve svých zadáních, které jsou součástí
územního plánu. Navíc po veřejném projednání uložil pořizovatel zpracovateli Územního plánu Jablonec n.
N.  (v rámci  „Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po veřejném projednání  – duben 2016“
ze dne  21.  6.  2016)  řešit  v návrhu  zadání  regulačních  plánů  etapizaci,  prvky  krajinné  zeleně  ve vazbě
na okolní  krajinu,  hierarchii  veřejného  prostranství  a  pěší  prostupnost  územím v návaznosti  na zvykové,
turistické cesty. Tento pokyn byl zpracovatelem územního plánu do zadání regulačních plánů zapracován.
V tomto smyslu bylo namitatelům vyhověno.

Pro rozvojové plochy,  ve kterých  je  podmínkou zpracování  územní  studie jsou požadavky na technickou
infrastrukturu  specifikovány  v podmínkách  pro  zpracování  zadání  územních  studií,  které  jsou  součástí
územního  plánu.  Stanovení  podmínek  pro  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  je  standardní  součástí
územních studií.

K problematice cyklistické a pěší dopravě pořizovatel konstatuje, že 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 a cyklistickou dopravu. 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) a vytváří podmínky pro jejich realizaci.

K problematice  veřejných  prostranství  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  adekvátního  množství  ploch
veřejných prostranství  vztažených k rozloze zastavitelných ploch vychází  z vyhlášky 501/2006 Sb.  Jejich
základní  hierarchie je  stanovena v kapitole D.4  textové části  územního plánu.  Veřejná  prostranství  jsou
v územním plánu zahrnutá i do jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. V regulačních plánech je
navíc zpracována jejich hierarchizace.

K problematice prvků zeleně (interakční prvky) pořizovatel konstatuje, že vytvoření podmínek pro jejich vznik
územní  plán  vytváří  nejen  vymezením  nezastavěných  a  nezastavitelných  ploch,  ale  i stanovením
minimálního  podílu  zeleně  na stavebním  pozemku  (IOZ).  Nicméně  pořizovatel  s určeným  zastupitelem
zastává názor, že problematika zmapování a případný návrh nových významnějších prvků zeleně (aleje atp.)
by mělo mít koncepční charakter, a to např. v rámci pořizování územně analytických podkladů, které jsou
jedním z podkladů územního plánu. V tomto smyslu bude iniciováno toto téma v rámci aktualizace územně
analytických podkladů.

Pořizovatel  s určeným  zastupitelem  mají  za to,  že jsou  podmínky  pro  rozvojové  lokality  ve smyslu  vzniku
technické  a  dopravní  infrastruktury,  občanské  vybavenosti  a  prvků  zeleně  dostatečně  ošetřeny.  Konkrétní
podmínky jsou vyspecifikované u větších rozvojových ploch. V tomto smyslu je namitatelům vyhověno částečně.
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K požadavku,  podmínit  výstavbu v RP 1 realizací ulice propojující ulici  Táboritskou s Horskou pořizovatel
konstatuje následující: dnes neexistující propojení ulic Horská a Táboritská je územním plánem řešen coby
zastavěná plocha v kategorii  VK (plochy veřejných prostranství  –  komunikace),  kde hlavním využitím je
pouze silniční doprava. Jedná se o pozemky statutárního města Jablonec nad Nisou a v jižní části o část
pozemku soukromého vlastníka. Převážná zbývající část pozemku soukromého vlastníka je součástí plocha
pro bydlení zahrnuté do území regulačního plánu RP1. V návrhu zadání regulačního plánu RP1 je zahrnut
text: „Vedle řešeného území budou v grafických přílohách RP zobrazeny též přilehlé plochy nebo jejich části
po obvodu řešeného území, nezbytné pro řešení souvislostí s přilehlým územím a jeho zástavbou, vazeb
dopravní a technické infrastruktury aj.“. Pořizovatel konstatuje, že tímto způsobem je realizace předmětného
komunikačního  propojení  ošetřeno,  nicméně  se danou  problematikou  bude  zabývat  i v rámci  zprávy
o uplatňování územního plánu, která se bude zpracovávat v souladu se stavebním zákonem.

Ve věci lokality „Dolina“ dále uložil pořizovatel zpracovateli Územního plánu Jablonec n. N. (v rámci „Pokynů
pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po veřejném projednání – duben 2016“ ze dne 21. 6.  2016)
vymezit nad zastavitelnými lokalitami BM2.1, BM2.2 a BM2.3 povinnost zpracování územní studie "Dolina",
v severní části ÚS řešit návaznosti cestní sítě zejména pro pěší na procházkovou cestu po hraně lesa, řešit
interakční prvky ve vazbě na areál fy. BAK a trafostanici Jih – vytvoření vhodného přechodu hrany zástavby
do okolní  krajiny,  řešit  odstup  zástavby  od mokřadu  s pramenem  potoka.  Dále  uložil  pořizovatel  doplnit
regulační  plán  RP1 –  Dolina  o požadavek  ve smyslu  umožnit  přístup do přírodní  plochy kategorie VZ –
navázání tímto směrem. Tento pokyn byl do územního plánu zapracován.

Ve věci naplnění   priority  č.  24  PÚR ČR  ve znění  aktualizace  č.  1  pořizovatel  ve spolupráci  s určeným
zastupitelem  došel  k závěru,  že nová  výstavba  je  v územním  plánu  dostupností  dostatečné  veřejné
infrastruktury  podmíněna  (pozn.:  Krajský  úřad  LK  v rámci  vyhodnocování  souladu  územního  plánu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací PÚR a ZÚR konstatoval soulad).

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem došel k závěru, že věcně shodné připomínce je vyhověno
částečně.

Doplňující  připomínky zástupců veřejnosti  uplatněné v     rámci  opakovaného veřejného projednání  a  jejich  
vyhodnocení pořizovatelem územního plánu:

Úpravy  návrhu  územního  plánu  po veřejném  projednání,  ke kterým  pořizovatel  s určeným  zastupitelem
přistoupil, si v souladu se stavebním zákonem vyžádaly opakované veřejné projednání upraveného návrhu
Územního plánu Jablonec nad Nisou. V rámci tohoto opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel
od 6 – ti zmocněných zástupců veřejnosti věcně shodných připomínek (námitky č. 356 – 361) hromadné
vyjádření k dosavadnímu způsobu vypořádání věcně shodných připomínek uplatněných v rámci veřejného
projednání, a to v následujícím znění:

V rámci veřejného projednávání návrhu Územního plánu Jablonce nad Nisou jsme coby zástupci veřejnosti
uplatnili  6 námitek. Oceňujeme,  že nemalá část požadavků námitek byla zapracována. U některých však
máme  výhrady  ke způsobu  jejich  zapracování  a  část  zásadních  požadavků  zohledněna  nebyla.  Proto
považujeme za potřebné reagovat.  Protože jsou si námitky po věcné stránce blízké,  reagujeme na jejich
zapracování takto společně v jednom dokumentu.

K námitce č. 359 pod názvem „Podmíněnost výstavby a udržení kontroly nad budoucí podobou území“ byly
uplatněny tyto konkrétní připomínky:

K podmínění  nové  výstavby  realizací  nezbytné  veřejné  infrastruktury  s výjimkou  ploch, ve kterých  je
rozhodování v území podmíněno vydáním regulačního plánu, nedošlo, požadavek trvá.

Vyhodnocení pořizovatele:

Podání obdržel pořizovatel v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Jablonec
nad Nisou. Pověření zástupci veřejnosti pro uplatněné věcné shodné připomínky (námitky pod označením č.
356 – 361) v rámci veřejného projednání podali své vyjádření hromadně v jednom podání.

Na základě tohoto  vyjádření  proběhlo  dne 19.  9.  2016 v dané věci  jednání  na MM Jablonec n.N.,  a  to
za přítomnosti zástupců veřejnosti, pořizovatele územního plánu, zpracovatele územního plánu a určeného
zastupitele. Zástupci veřejnosti vysvětlili svoje podání coby připomínky k tomu, jakým způsobem byly věcně
shodné připomínky v rámci návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání vypořádány. Zástupci veřejnosti
vzali na vědomí skutečnost, že v oblastech, které jdou nad rámec uplatněných věcně shodných připomínek,
je nezbytné doložit všechny náležitosti vyplývající z § 23 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).

S ohledem na uvedené skutečnosti  pořizovatel  podání  posoudil  a  rozhodl  se je  akceptovat  coby doplnění
věcně shodných připomínek (námitky pod označením č. 356 – 361) uplatněných v rámci veřejného projednání.

K požadavkům uplatněným konkrétně k věcně shodné připomínce pod názvem  „Podmíněnost výstavby a
udržení kontroly nad budoucí podobou území“ (námitka č. 359) pořizovatel konstatuje:

Požadavky vyplývající z věcně shodné připomínky pod názvem Podmíněnost výstavby a udržení kontroly
nad budoucí podobou území pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil – viz. výše a je
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toho  názoru,  že nová  výstavba  je  v územním  plánu  dostupností  dostatečné  veřejné  infrastruktury
podmíněna.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se námitce vyhovuje částečně, a to ve smyslu odůvodnění.

360) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: I. Ch.

Podáno dne: 14. 10. 2015

Zmocnění od: 543 občanů města Jablonce n.N.

Název námitky:

Prokazatelnost, přiměřená aktuálnost a srozumitelnost vstupních dat územního plánu

Text námitky:
1/ Žádáme  prověření  požadavku  na zajištění  ploch  pro  předpokládanou  výstavbu  cca  4000  bytů

(stanovenou v Zadání ÚP) a stanovení výhledové potřeby bytů (v textu Odůvodnění ÚP, str. 52).
2/ Žádáme vypracování oponentského posudku stávající prognózy demografického vývoje v Jablonci

nad Nisou renomovaným demografem.
3/ Žádáme aktualizaci  bytové koncepce,  jejíž  součástí  bude analytická a návrhová část.  Součástí

koncepce  musí  být  zmapování  stavebních  rezerv  a  nevyužitých  bytových  kapacit,  dále  pak
kvalitativní šetření bytových potřeb obyvatel města Jablonce nad Nisou, a to s ohledem na strukturu
a socioekonomický status domácností.

4/ Požadujeme, aby výstavba nových bytů reflektovala výsledky revidované demografické prognózy a
aktualizované bytové koncepce.

Odůvodnění námitky:

V důvodové  zprávě  k interpelacím  ze dne  21.  5.  2015  odpověděl  Ing.  Otakar  Kypta,  vedoucí  odboru
územního a hospodářského rozvoje, na otázku je li požadavek 4000 bytů stále aktuální a nemělo by dojít
k jeho prověření, následující:

"Požadavek na vytvoření 4000 bytových jednotek fakticky v tuto chvíli v rozvojových oblastech již prakticky
aktuální  není  (již  se nepočítá  s původně  uvažovanou  rozsáhlou  zástavbou  ploch  obytného  souboru
FUTURUM, kdy záměry byly přehodnoceny s ohledem na budoucí poptávku). Požadavek původně vycházel
ze zpracovaných Průzkumů a rozborů ke zpracování ÚP Jablonec nad Nisou. Zhotovitel demografické části
ÚP  odhadl  v té  době  budoucí  vývoj  počtu  obyvatel  i budoucí  potřebu  bytů  z provedené  demografické
prognózy  z pohledu  maximálního  počtu  obyvatel  na území  města  v roce 2030 na 47 519 osob.  Na tuto
hranici jsou v ÚP navrhovány rozvojové plochy pro bydlení. ÚP umožní realizaci všech tří základních variant,
které mohou nastat (nízké, střední,  vysoké). V případě, že vysoká varianta nenastane, některé navržené
rozvojové plochy pro bydlení se nevyužijí." (...)
▪ Odpověď vedoucího odboru územního a hospodářského rozvoje Ing. Otakara Kypty, který dává

do souvislosti  požadavek soukromého investora (obytný soubor  FUTURUM – projekt  Prosečské
investiční)  s oficiálním  požadavkem  města  formulovaným  v zadání  ÚP  (zajištění  ploch  pro
předpokládanou výstavbu cca 4000 bytů), který údajně vzešel z demografické prognózy, nás vede
k podezření, že demografická prognóza byla vytvořena účelově.

▪ Další  nesrovnalost  vnímáme  v tom,  že z argumentů  demografické  prognózy,  která  zdůvodňuje
potřebu nových bytových jednotek například tempem odstraňování nechtěného soužití, nevyplývá,
že řešením  odstranění  nechtěného  soužití  je  stavět  rodinné  domy  na předměstí.  Není
pravděpodobné, že se jedná o stejnou cílovou skupinu obyvatel.

▪ Výhledová velikost počtu obyvatel Jablonce nad Nisou je stanovena ke 3 navrhovaným horizontům
(2020, 2025, 2030).  Považujeme za rozumné,  aby i vývoj zastavitelného území odpovídal těmto
časovým  horizontům  a  byl  revidován  v průběhu  let  s přihlédnutím  ke zprávě  o uplatňování
územního plánu, kdyby mělo dojít  k revidování skutečného rozvoje a požadavkům na zvyšování
bytového fondu.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 360 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako „Námitka zástupce veřejnosti proti Návrhu Územního plánu Jablonec nad
Nisou“ a doložil ho podpisy 543 občanů Jablonce n.N. Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti
k uplatnění  věcně  shodné  připomínky  (VSP)  dle  §  23  zákona  č.  183/2006Sb  o územním  plánování  a
stavebním  řádu  (stavební  zákon)  ve znění pozdějších  přepisů  a  dospěl  k názoru,  že podání  je  věcně
shodnou připomínkou a přistoupil k vlastnímu vyhodnocení.

Na podnět určeného zastupitele byla vytvořena pracovní skupina při Výboru pro územní plánování a strategii
rozvoje města (výbor ÚPaSRM), která měla ve své náplni posouzení věcně shodných připomínek, uplatněných
v rámci návrhu územního plánu, a to v součinnosti se zpracovatelem územního plánu, pořizovatelem a určeným
zastupitelem.  Během  její  činnosti  proběhlo  několik  jednání  s pověřenými  zástupci  veřejnosti,  na kterých
se upřesňovaly a dohodovaly požadavky uplatněné v rámci věcně shodných připomínek.
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K bodu 1/, který se týká prověření požadavku na zajištění ploch pro předpokládanou výstavbu cca 4000 bytů
(stanovenou v Zadání ÚP) a stanovení výhledové potřeby bytů (v textu Odůvodnění ÚP, str. 52) pořizovatel
konstatuje:

Stanovení  předpokládané výhledové velikosti  obyvatelstva a z ní  odvozené potřeby bytů je  v zadání ÚP
Jablonec n/N. založeno na vyhodnocení variant možných scénářů vývoje území v demografické prognóze
(varianty nízká – možná, střední – základní – nejvýše pravděpodobná, vysoká – možná), provedené v rámci
doplňujících  průzkumů  a  rozborů  pro  Územní  plán  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 územním plánu musí být dimenzováno na úrovni parametrů nejvyšší varianty,
neboť připravuje zajištění územních podmínek pro všechny možné varianty scénáře demografického vývoje
území.

Pro  názornost  uvádíme  aktuální  porovnání  stavu  jednotlivých  parametrů,  které  pořizovateli  poskytl
zpracovatel územního plánu:

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.)

Výše  uvedené  je  odůvodněno  v textové  části  územního  plánu  (odůvodnění)  –  kapitola  G.  Komplexní
zdůvodnění  přijatého  řešení  a  bylo  řádně  vysvětleno  přítomnými  specialisty  –  demografy  při  veřejném
projednání ÚP, konaném dne 7. 10. 2015. Danou problematikou se několikrát zabýval i Výbor pro územní
plánování a strategii rozvoje města.

S požadavkem územně připravit plochy pro výstavbu cca 4000 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 n.N.(2012).

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem došel  k závěru,  že s ohledem na uvedené informace a stupeň
pořizování územního plánu (veřejné projednání) nebude namitatelům vyhověno. Požadavek namitatelů lze
uplatnit  v rámci  projednávání  zprávy  o uplatňování  územního  plánu,  která  se v souladu  se stavebním
zákonem zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu a jejíž součástí bude i vyhodnocení využití
rozvojových ploch.

K bodu 2/, kterým uplatňují namitatelé požadavky na vypracování oponentského posudku stávající prognózy
demografického vývoje v Jablonci nad Nisou renomovaným demografem pořizovatel konstatuje:

Libovolný počet prognóz pořídit lze, nicméně je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:

Každá z těchto  prognóz  v kontextu  požadavků na rozvoj  řešeného  území  bude  formulována  na základě
posouzení  dostupných  podkladů.  Dle  informace  zpracovatele  územního  plánu  řada  podkladů,  které  by
nepochybně odhady více přiblížily reálné budoucí skutečnosti nebyla a není ani dnes k dispozici – nejsou
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součástí  dostupných  statistických  šetření.  Ve výstupech  všech  prognóz  bude  vždy  hrát  význam  kvalita
dostupných podkladů a míra subjektivního přístupu v podílu jejich vzájemného uplatnění. Každá prognóza je
tedy negarantovaným odhadem a v závěru se vždy nelze vyhnout rozhodnutí o tom, který z těchto odhadů je
„nepodjatý či nejrenomovanější“.

Ve věci  výhledové  velikosti  obce  se s ohledem  na výše  uvedené  skutečnosti  zásadní  změny
nepředpokládají.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem došel  k závěru,  že s ohledem na uvedené informace a  stupeň
pořizování  územního  plánu  nebude  namitatelům  vyhověno.  Požadavek  namitatelů  lze  uplatnit  v rámci
podkladů pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu, která se v souladu se stavebním zákonem
zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu a jejíž součástí bude i vyhodnocení využití rozvojových
ploch.

K bodu 3/, kterým namitatelé žádají o aktualizaci bytové koncepce, jejíž součástí bude analytická a návrhová
část s tím, že součástí koncepce musí být zmapování stavebních rezerv a nevyužitých bytových kapacit,
dále pak kvalitativní šetření bytových potřeb obyvatel města Jablonce nad Nisou, a to s ohledem na strukturu
a socioekonomický status domácností pořizovatel konstatuje:

Požadavek  překračuje  rámec  obsahu  a  kompetencí  územního  plánu.  Mapování  stavebních  rezerv  a
nevyužitých bytových kapacit ani další uváděné podklady nejsou v současné době k dispozici. Určitě by byly
zdrojem cenných informací,  ale  jejich  pořízení  a  udržování  v aktuální  podobě je  v daných legislativních
podmínkách velmi nákladné a těžko realizovatelné (majetkoprávní vztahy, ochrana osobních údajů apod.).
Analýza předmětné problematiky pro potřeby nového územního plánu na základě dostupných údajů byla
provedena v rámci doplňujících průzkumů a rozborů.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem došel  k závěru,  že s ohledem na uvedené informace a  stupeň
pořizování územního plánu nebude namitatelům vyhověno.

Pokud by statutární  město předmětný dokument  nechalo  zpracovat,  mohl  by být  součástí  podkladů pro
zpracování zprávy o uplatňování územního plánu,  která se v souladu se stavebním zákonem zpracovává
každé 4 roky po vydání územního plánu a jejíž součástí bude i vyhodnocení využití rozvojových ploch.

K bodu  4/,  který  se týká  požadavku,  aby  výstavba  nových  bytů  reflektovala  výsledky  revidované
demografické prognózy a aktualizované bytové koncepce pořizovatel konstatuje následující:

S ohledem na výše uvedené informace nemá v daném stupni  procesu pořizování  územního plánu tento
požadavek opodstatnění. Pokud by statutární město předmětné dokumenty nechalo zpracovat, mohly by být
součástí podkladů pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu, která se v souladu se stavebním
zákonem zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu a jejíž součástí bude i vyhodnocení využití
rozvojových ploch.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  došel  k závěru,  že s ohledem  na uvedené  informace  nebude
namitatelům vyhověno.

K odůvodnění VSP pořizovatel konstatuje:

Ohledně  demografické  prognózy  se pořizovatel  vyjádřil  v rámci  odůvodnění  bodu  1/  věcně  shodné
připomínky.  V rámci  doplňujících  průzkumů  a  rozborů  se zjišťují  mimo  jiné  známé  záměry  v území.
Konstatování Ing. Kypty je pouze domněnka, vycházející z nových skutečností ohledně záměru obytného
souboru FUTURUM. S ohledem na skutečnost, že „FUTURUM“ je největším rozvojovým záměrem v oblasti
bydlení  na území  statutárního  města  je  tato  domněnka  pochopitelná.  Tvrzení  namitatelů  o podezření,
že demografická prognóza byla vytvořena účelově, je čistě spekulativní a nepodložené. Plošné uspořádání
území  v územním  plánu  je  dimenzováno  pro  všechny  možné  varianty  scénáře  demografického  vývoje
území.

S návrhem  namitatelů,  aby  vývoj  zastavitelného  území  odpovídal  výhledové  velikosti  počtu  obyvatel
Jablonce nad Nisou stanovené ke 3  návrhovým horizontům (2020,  2025,  2030)  pořizovatel  nesouhlasí.
V rámci zprávy o uplatňování územního plánu bude daná problematika pravidelně vyhodnocována.

K údajné  nesrovnalosti  v tom smyslu,  že z argumentů  demografické  prognózy,  která  zdůvodňuje  potřebu
nových  bytových  jednotek  například  tempem  odstraňování  nechtěného  soužití,  nevyplývá,  že řešením
odstranění nechtěného soužití je stavět rodinné domy na předměstí a že není pravděpodobné, že se jedná
o stejnou cílovou skupinu obyvatel, pořizovatel konstatuje:

1) Demografická prognóza ani stanovený návrhový horizont platnosti  ÚP nejsou povinnou součástí
obsahu (výstupů) ÚP. ÚP neřídí vývoj populace a její kvality, ale v dané souvislosti mimo jiné vytváří územní
podmínky pro její optimální rozvoj.

Demografická  prognóza nebyla  obsažena ani  v ÚAP obcí  pro  správní  území  ORP Jablonec  nad Nisou
(Urbaplan spol. s r.o., 2008), ani v Průzkumech a rozborech pro územní plán města Jablonec nad Nisou
(Urbaplan spol. s r.o., 03/2009), které upřesnily ÚAP ORP Jablonec nad Nisou pro území samotného města,
přičemž v podstatě vycházely ze shodné datové základny.
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Pořizovatel i zhotovitel však odborný odhad výhledové velikosti obyvatelstva a souvislostí s tím spojených
považují za velmi vhodný podklad pro práce na koncepci nového ÚP a proto byl tento jev doplněn v rámci
Doplňujících průzkumů a rozborů (zhotovitel SAUL s.r.o., 2009). Návrhové horizonty jsou zde vnímány jako
orientační a nejsou legislativně vymahatelné.

2) Populační  vývoj  nelze  vymáhat  direktivně,  lze  jej  pouze  předpokládat  na základě  odborných
odhadů.

Pro názornost lze uvést modelový příklad:

Předpoklad  nárůstu  obyvatel  o 10  rodin  automaticky  neznamená,  že je  potřeba  zajistit  10  nových bytů.
Pokud by se totiž tyto rodiny rozvedly (což nelze potvrdit ani vyloučit), naroste potřeba zajištění 20 nových
bytů při stejném počtu obyvatel.

V souvislosti  ochrany osobních údajů apod. nejsou potřebné informace a věrohodné údaje vymahatelné.
Byty v soukromém vlastnictví lze využívat i jako provozovny a naopak, uživatel území může vlastnit více
bytů atd. Nejsou k dispozici údaje o dispozici a stavebním stavu objektů, neadresné sumární údaje o odpadu
bytového fondu jsou evidovány při SLBD v intervalech cca 10 let.

Vývoj  populace  vč.  úrovně  její  kvality  a  naplňování  souvisejících  nároků  na kvalitu  bydlení  a  prostředí
v dostupnosti pracovních příležitostí a služeb veřejné infrastruktury nepochybně ovlivní společenská stabilita
a  dosažený  stupeň  kulturní  a  ekonomické  úrovně  obyvatel,  obce,  kraje  i státu.  Rostoucí  úroveň
ekonomického  zajištění  obyvatel  je  mimo  jiné  obvykle  provázena  vyššími  nároky  na kvalitu  bydlení  a
prostředí.
▪ z logiky věci nejvyšší míru komfortu bydlení a prostředí a současně stabilitu obyvatelstva v obci

vykazují formy bydlení individuálního – o tyto formy bydlení je jednoznačně převažující zájem,
▪ předchozí vývoj obce zajistil dostatečný potenciál bytů ve formách bydlení hromadného (tyto formy

bydlení zajistí i kapacity tzv. startovacích bytů a rostoucí požadavky na bydlení neúplných rodin –
dnes zde bydlí řada zájemců o bydlení individuální).

ÚP stanovuje funkční využití ploch, nikoliv jejich konkrétní zástavbu. Stanovenými regulativy pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití zajišťuje územní podmínky pro rozvoj obou základních forem bydlení:
▪ pro  formy  bydlení  individuálního  zejména  plochy  BM  a  BP  převážně  po okraji  městské  a

příměstských částí zástavby – nízkopodlažní (1 – 2 NP + podkroví)  s nižšími intenzitami využití
pozemků),

▪ pro formy bydlení hromadného zejména dostavba proluk v centrálních polohách města na plochách
SC, SM, BM – vícepodlažní (3 a více NP) s vyššími intenzitami využití pozemků.

Doplňující  připomínky zástupců veřejnosti  uplatněné v     rámci  opakovaného veřejného projednání  a  jejich  
vyhodnocení pořizovatelem územního plánu:

Úpravy  návrhu  územního  plánu  po veřejném  projednání,  ke kterým  pořizovatel  s určeným  zastupitelem
přistoupil, si v souladu se stavebním zákonem vyžádaly opakované veřejné projednání upraveného návrhu
Územního plánu Jablonec nad Nisou. V rámci tohoto opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel
od 6 – ti zmocněných zástupců veřejnosti věcně shodných připomínek (námitky č. 356 – 361) hromadné
vyjádření k dosavadnímu způsobu vypořádání věcně shodných připomínek uplatněných v rámci veřejného
projednání, a to v následujícím znění:

V rámci veřejného projednávání návrhu Územního plánu Jablonce nad Nisou jsme coby zástupci veřejnosti
uplatnili  6 námitek. Oceňujeme,  že nemalá část požadavků námitek byla zapracována. U některých však
máme  výhrady  ke způsobu  jejich  zapracování  a  část  zásadních  požadavků  zohledněna  nebyla.  Proto
považujeme za potřebné reagovat.  Protože jsou si námitky po věcné stránce blízké,  reagujeme na jejich
zapracování takto společně v jednom dokumentu.

K námitce  č.  360  pod  názvem  „Prokazatelnost,  přiměřená  aktuálnost  a  srozumitelnost  vstupních  dat
územního plánu“ byly uplatněny tyto konkrétní připomínky:

Nedošlo  ani  ke zpracování  posouzení  stávající  prognózy  demografického  vývoje,  na základě  které  je
stanoven  potřebný  počet  bytů,  ani  k její  revizi.  Nebyly  vytvořeny  další  nové  či  aktualizované  podklady
ke stanovení bytové potřeby. Námitce nebylo ani částečně vyhověno proto a požadavky v plném rozsahu
trvají.

Vyhodnocení pořizovatele:

Podání obdržel pořizovatel v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Jablonec
nad Nisou. Pověření zástupci veřejnosti pro uplatněné věcné shodné připomínky (námitky pod označením č.
356 – 361) v rámci veřejného projednání podali své vyjádření hromadně v jednom podání.

Na základě tohoto  vyjádření  proběhlo  dne 19.  9.  2016 v dané věci  jednání  na MM Jablonec n.N.,  a  to
za přítomnosti zástupců veřejnosti, pořizovatele územního plánu, zpracovatele územního plánu a určeného
zastupitele. Zástupci veřejnosti vysvětlili svoje podání coby připomínky k tomu, jakým způsobem byly věcně
shodné připomínky v rámci návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání vypořádány. Zástupci veřejnosti
vzali na vědomí skutečnost, že v oblastech, které jdou nad rámec uplatněných věcně shodných připomínek,
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je nezbytné doložit všechny náležitosti vyplývající z § 23 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).

S ohledem na uvedené skutečnosti pořizovatel podání posoudil a rozhodl se je akceptovat coby doplnění
věcně  shodných  připomínek  (námitky  pod  označením  č.  356  –  361)  uplatněných  v rámci  veřejného
projednání.

K požadavkům uplatněným konkrétně k věcně shodné připomínce pod názvem „Prokazatelnost, přiměřená
aktuálnost a srozumitelnost vstupních dat územního plánu“ (námitka č. 360) pořizovatel konstatuje:

Požadavky  vyplývající  z věcně  shodné  připomínky  pod  názvem Prokazatelnost,  přiměřená  aktuálnost  a
srozumitelnost vstupních dat územního plánu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
(viz výše).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se námitce nevyhovuje.

361) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti: V. L.

Podáno dne: 14. 10. 2015

Zmocnění od: 551 občanů města Jablonce n. N.

Název námitky:

Dostupnost krajiny, parků a provázanost cest pro pěší i cyklostezek

Text námitky:
1/ Žádáme,  aby byl  územní  plán  doplněn o výkres  krajiny,  který  by  zahrnoval  jak  ÚSES (územní

systém  ekologické  stability),  tak  podrobné  členění  ploch  zeleně,  významnou  intravilánovou
i extravilánovou zeleň (zejména aleje, významná stromořadí, parky, pobytové louky).

2/ Žádáme,  aby  byl  výkres  krajiny  součástí  grafické  části  ÚP,  z které  bude  patrná  dostupnost
i charakter rekreační zeleně v jednotlivých místních částech i jejich okolí.

3/ Žádáme,  aby  byly  do výkresu  krajiny  doplněny  interakční  prvky,  které  by  zahrnovaly  zejména
hodnotné aleje a stromořadí, remízky, meze.

4/ Žádáme,  aby  součástí  výkresu  byla  vrstva  páteřních  pěších,  cyklo,  běžkařských  a  turistických
propojení,  která  by  v hierarchii  cest  tvořila  (a  předjímala)  příjemné  a  bezpečné  provázání
jednotlivých městských částí, jak mezi sebou, tak s okolní krajinou.

5/ Žádáme, aby součástí výkresu krajiny byla významná výhledová místa, usnadňující městu jejich
zachování, kontinuální péči a údržbu.

Odůvodnění námitky:
▪ Chybí nám přehledný a jasně čitelný podklad, z kterého by byla zjevná koncepce zeleně a parků,

s možností akcentovat jejich vzájemné propojení (například cyklostezkami, stromořadími, alejemi),
včetně  lokalit  na rozhraní  města  s krajinou,  které  jsou  rekreačně  využívány  (některé  hojně
navštěvované pobytové louky, tvořící rozhraní mezi zástavbou a hranicí lesa).

▪ Chybí nám zaručení pěší prostupnosti a dostupnosti krajiny v lokalitách, kde dochází ke stavebnímu
rozvoji.

▪ Ve městě, které je "vstupní branou do Jizerských hor" nám v územně plánovací dokumentaci chybí
důraz  na akcentování  pěšího,  cyklistického,  případně  běžkařského  (či  dalšího  turistického)
provázání jednotlivých místních částí mezi sebou i s okolní krajinou. Vrstva, která by v rámci města
tvořila systém páteřních cest, které by měly být bezpečné a příjemné pro pohyb lidí bez automobilu.

▪ Vítáme, že v textové části návrhu ÚP, v podmínkách prostorového uspořádání, je u ploch veřejných
prostranství (VK) – komunikací – podmínka: "respektovat stávající uliční aleje i prostor pro umístění
nových  uličních  alejí  –  ozelenění  dřevinami  musí  být  vždy  komponováno  se znalostí  vedení
dopravní  a  technické  infrastruktury."  Tato  podmínka  však  zahrnuje  pouze  aleje  bezprostředně
související s komunikacemi.

▪ Postrádáme ochranu a konkrétní vymezení interakčních prvků (zejména alejí, stromořadí, remízků,
mezí) které mají významný vliv nejen pro specifický krajinný ráz, biologickou diverzitu prostředí, ale
i místní obyvatele, pro které jsou součástí genia loci jejich domova.

▪ Sledujeme tím,  aby znázornění  interakčních  prvků (zejména alejí  a  stromořadí,  remízků,  mezí)
vedlo k zachování  těchto  prvků i v případě rozsáhlejší  zástavby a  rozvoje.  Aby byl  tento rozvoj
podmíněn jejich zachováním.

▪ Sledujeme tím, aby docházelo ke kontinuální péči o významná výhledová místa. Ať  už se jedná
o ta, z kterých je vidět panorama města (například Petřín), nebo naopak ta, která jsou směřovaná
na pohledy do volné krajiny (zejména rozhledny).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 361 se vyhovuje částečně.
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Odůvodnění:

Podání bylo uplatněno v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu. Podatel označil své podání
jako „Námitka zástupce veřejnosti proti Návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou“ a doložil ho podpisy
551 občanů Jablonce n.N. Pořizovatel podání posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění věcně shodné
připomínky (VSP) dle § 23 zákona č. 183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění  pozdějších  přepisů  a  dospěl  k názoru,  že podání  je  věcně  shodnou  připomínkou  a  přistoupil
k vlastnímu vyhodnocení.

Na podnět určeného zastupitele byla vytvořena pracovní skupina při Výboru pro územní plánování a strategii
rozvoje  města  (výbor  ÚPaSRM),  která  měla  ve své  náplni  posouzení  věcně  shodných  připomínek,
uplatněných  v rámci  návrhu  územního  plánu,  a  to  v součinnosti  se zpracovatelem  územního  plánu,
pořizovatelem a určeným zastupitelem. Během její činnosti proběhlo několik jednání s pověřenými zástupci
veřejnosti,  na kterých  se upřesňovaly  a  dohodovaly  požadavky  uplatněné  v rámci  věcně  shodných
připomínek.

K bodu 1/, který se týká žádosti, aby byl územní plán doplněn o výkres krajiny, který by zahrnoval jak ÚSES
(územní  systém  ekologické  stability),  tak  podrobné  členění  ploch  zeleně,  významnou  intravilánovou
i extravilánovou zeleň (zejména aleje, významná stromořadí, parky, pobytové louky) pořizovatel konstatuje:

Územní systém ekologické stability (ÚSES) i významnější plochy zeleně jsou nedílnou součástí Územního
plánu Jablonec nad Nisou. Přesto v rámci větší přehlednosti pořizovatel vyšel namitatelům vstříc a v souladu
s pokynem určeného zastupitele  ze dne 29.  4.  2016 uložil zpracovateli  ÚP Jablonec nad Nisou v rámci
„Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po veřejném projednání – duben 2016“ zpracovat výkres
„Koncepce  uspořádání  krajiny“,  včetně  zapracování  vrstvy  páteřních  pěších,  cyklo,  běžkařských  a
turistických propojení,  řešit  jejich  vzájemné  vazby  a  vazbu na okolní  krajinu,  řešit  významná výhledová
místa. Zpracovatel územního plánu pokyn splnil a zpracoval nový výkres „Koncepce uspořádání krajiny“.

Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavku bylo vyhověno.

K bodu č. 2/, který se týká požadavku, aby byl výkres krajiny součástí grafické části ÚP, z které bude patrná
dostupnost i charakter rekreační zeleně v jednotlivých místních částech i jejich okolí pořizovatel konstatuje:

Pořizovatel vyhodnotil požadavek namitatelů a uložil zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou v rámci „Pokynů
pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  po veřejném  projednání  –  duben  2016“  zpracovat  výkres
„Koncepce  uspořádání  krajiny“.  Zpracovatel  územního  plánu  pokyn  splnil  a  zpracoval  nový  výkres
„Koncepce uspořádání krajiny“ do kterého mimo jiné byl definován charakter zeleně a docházkové izochrony.

Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavku bylo vyhověno.

K bodu  3/,  který  se týká  požadavku,  aby  byly  do výkresu  krajiny  doplněny  interakční  prvky,  které  by
zahrnovaly zejména hodnotné aleje a stromořadí, remízky, meze pořizovatel konstatuje:

Ochrana prvků zeleně je chráněna zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podrobný přehled
prvků zeleně, které požadují namitatelé do výkresu Koncepce uspořádání krajiny doplnit (aleje, stromořadí,
remízky apod.) nejsou na území statutárního města podrobně zmapovány.

Pořizovatel  s určeným zastupitelem zastává názor,  že problematika zmapování a případný návrh nových
významnějších prvků zeleně (aleje atp.)  by mělo mít  koncepční charakter,  a  to např.  v rámci  pořizování
územně analytických podkladů, které jsou jedním z podkladů územního plánu a ze kterých územní plány
čerpají.

Pořizovatel s určeným zastupitelem došel k závěru, že s ohledem na fázi pořizování územního plánu není
tento požadavek reálný, nicméně jej bude iniciovat v rámci aktualizace územně analytických podkladů.

Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavku nebylo v současné době vyhověno.

K bodu 4/, který se týká požadavku, aby součástí výkresu byla vrstva páteřních pěších, cyklo, běžkařských a
turistických  propojení,  která  by  v hierarchii  cest  tvořila  (a  předjímala)  příjemné  a  bezpečné  provázání
jednotlivých městských částí, jak mezi sebou, tak s okolní krajinou pořizovatel konstatuje následující:

Pořizovatel vyhodnotil požadavek namitatelů a uložil zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou v rámci „Pokynů
pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  po veřejném  projednání  –  duben  2016“  zpracovat  výkres
„Koncepce uspořádání krajiny“ včetně zapracování vrstvy páteřních pěších, cyklo, běžkařských a turistických
propojení, řešit jejich vzájemné vazby a vazbu na okolní krajinu. Zpracovatel územního plánu pokyn splnil

Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavku bylo vyhověno.

K budou  5/,  který  se týká  požadavku,  aby  součástí  výkresu  krajiny  byla  významná  výhledová  místa,
usnadňující městu jejich zachování, kontinuální péči a údržbu pořizovatel konstatuje:

Pořizovatel vyhodnotil požadavek namitatelů a uložil zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou v rámci „Pokynů
pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  po veřejném  projednání  –  duben  2016“  zpracovat  výkres
„Koncepce  uspořádání  krajiny“.  Zpracovatel  územního  plánu  pokyn  splnil  a  zpracoval  nový  výkres
„Koncepce  uspořádání  krajiny“  do kterého  mimo  jiné  byly  vyznačeny  krajinné  dominanty  i významné
vyhlídkové body.
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Pořizovatel s určeným zastupitelem konstatují, že požadavku bylo vyhověno.

Doplňující  připomínky  zástupců veřejnosti  uplatněné v rámci  opakovaného veřejného projednání  a  jejich
vyhodnocení pořizovatelem územního plánu:

Úpravy  návrhu  územního  plánu  po veřejném  projednání,  ke kterým  pořizovatel  s určeným  zastupitelem
přistoupil, si v souladu se stavebním zákonem vyžádaly opakované veřejné projednání upraveného návrhu
Územního plánu Jablonec nad Nisou. V rámci tohoto opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel
od 6 ti  zmocněných  zástupců veřejnosti  věcně  shodných připomínek  (námitky  č.  356  –  361)  hromadné
vyjádření k dosavadnímu způsobu vypořádání věcně shodných připomínek uplatněných v rámci veřejného
projednání, a to v následujícím znění:

V rámci veřejného projednávání návrhu Územního plánu Jablonce nad Nisou jsme coby zástupci veřejnosti
uplatnili  6 námitek. Oceňujeme, že nemalá část požadavků námitek byla zapracována. U některých však
máme  výhrady  ke způsobu  jejich  zapracování  a  část  zásadních  požadavků  zohledněna  nebyla.  Proto
považujeme za potřebné reagovat.  Protože jsou si námitky po věcné stránce blízké,  reagujeme na jejich
zapracování takto společně v jednom dokumentu.

K námitce č. 361 pod názvem  „Dostupnost krajiny, parků a provázanost cest pro pěší i cyklostezek“ byly
uplatněny tyto konkrétní připomínky:

Pozitivem je, že byl doplněn výkres koncepce uspořádání krajiny. Jeho obsah byl však pouze mechanicky
převzat z platných ÚAP bez doplnění terénním průzkumem (potvrzeno vyjádřením projektanta na veřejném
projednání 22. srpna 2016) a je tak neúplný. Aby odpovídal požadavkům námitky, je třeba jeho doplnění
v následujících bodech:
▪ Doplnit  ekotonové prvky a interakční  prvky (remízky,  meze, aleje,  stromořadí)  tak,  aby opravdu

pokrývaly hodnotné a pro kostru ekologické stability důležité biotopy.
▪ Doplnit  významné vyhlídkové body i o výhledu z terénu (jako je  například panoramatický výhled

u vodárny  v Rýnovicích)  nejen  rozhledny.  Doplnit  odkaz  na ochranu  těchto  náhledů  do textu
urbanistické koncepce.

▪ Doplnit  všechny  známé  lokality  výskytu  zvláště  chráněných  rostlin  a  živočichů, nejen  ty
nadnárodního významu, které jsou zatím uvedeny.

Vyhodnocení pořizovatele:

Podání obdržel pořizovatel v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Jablonec
nad Nisou. Pověření zástupci veřejnosti pro uplatněné věcné shodné připomínky (námitky pod označením č.
356 – 361) v rámci veřejného projednání podali své vyjádření hromadně v jednom podání.

Na základě tohoto  vyjádření  proběhlo  dne 19.  9.  2016 v dané  věci  jednání  na MM Jablonec  n.N.,  a  to
za přítomnosti zástupců veřejnosti, pořizovatele územního plánu, zpracovatele územního plánu a určeného
zastupitele. Zástupci veřejnosti vysvětlili svoje podání coby připomínky k tomu, jakým způsobem byly věcně
shodné připomínky v rámci návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání vypořádány. Zástupci veřejnosti
vzali na vědomí skutečnost, že v oblastech, které jdou nad rámec uplatněných věcně shodných připomínek,
je nezbytné doložit všechny náležitosti vyplývající z § 23 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).

S ohledem na uvedené skutečnosti pořizovatel podání posoudil a rozhodl se je akceptovat coby doplnění
věcně  shodných  připomínek  (námitky  pod  označením  č.  356  –  361)  uplatněných  v rámci  veřejného
projednání.

K požadavkům uplatněným konkrétně k věcně shodné připomínce pod názvem „Dostupnost krajiny, parků a
provázanost cest pro pěší i cyklostezek“ (námitka č. 361) pořizovatel konstatuje:

K bodu  doplnit  ekotonové prvky  a  interakční  prvky  (remízky,  meze,  aleje,  stromořadí)  tak,  aby  opravdu
pokrývaly  hodnotné  a  pro  kostru  ekologické  stability  důležité  biotopy  se vyjádřil  pořizovatel  v rámci
vyhodnocení věcně shodné připomínky – viz výše. Bude řešeno v rámci územně analytických podkladů.

K bodu  doplnit  významné  vyhlídkové  body  i o výhledy  z terénu  (jako  je  například  panoramatický  výhled
u vodárny v Rýnovicích) nejen rozhledny pořizovatel konstatuje, že se jedná o nový požadavek. Toto téma
bude  pořizovatel  řešit  v rámci  aktualizace  územně  analytických  podkladů  a  následně  bude  přebráno
do územního plánu v rámci požadavků vyplývajících ze zprávy o uplatňování územního plánu.

K bodu doplnit všechny známé lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů, nejen ty nadnárodního
významu, které jsou zatím uvedeny, pořizovatel konstatuje:

Vyhodnocení vlivu na ŽP mapovalo u rozvojových ploch územního plánu chráněné rostliny a živočichy a ty
byly z rozvojových ploch územního plánu vypuštěny. Pokud někde hrozí takový výskyt, je v územním plánu
uveden požadavek na biologický průzkum. Dále je tato problematika řešena při dalších správních řízeních.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se téma v rámci   návrhu územního plánu
rozšiřovat nebude.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se námitce vyhovuje částečně, a to ve smyslu odůvodnění.
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362) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Zástupce veřejnosti:

Občanské sdružení Žižkův vrch – Jablonec nad Nisou, jednající svým předsedou J. K.

Občanské sdružení Srnčí důl – Jablonec n. N. jednající svým předsedou T. T.

Podáno dne: 14. 10. 2015

Zmocnění od: 363 občanů města Jablonce n.N.

Název námitky:

Podání věcně shodné připomínky k návrhu územního plánu města Jablonce nad Nisou

Text námitky:

My, dále uvedení a níže podepsaní občané města Jablonec nad Nisou, podáváme tímto dále uvedené věcně
shodné připomínky k návrhu územního plánu města Jablonce nad Nisou:

Znění věcně shodných připomínek:
1) Nesouhlasíme s vedením západní tangenty tak, jak je v návrhu územního plánu.  Důvodem je jak

její  neefektivnost  pro  ulehčení  centru,  tak  zásah  do přírodního  prostředí  a  odříznutí  obyvatel
Žižkova vrchu od přírodního rekreačního zázemí v pěší dostupnosti.
Oceňujeme snahu hledat  nové  trasy;  varianta  v návrhu  územního  plánu  uvedená  jako  územní
rezerva  trasovaná  dále  od zástavby  Žižkova  vrchu  je  méně  problematická  z hlediska  zásahu
do rekreačních možností obyvatel, ale ostatní negativa trasy v návrhu sdílí.
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.
Vyzýváme Město Jablonec nad Nisou, aby se aktivně zasadilo o změnu zásad územního rozvoje
v tomto  smyslu.  Pokud  nedojde  ke změně  ZUR  dostatečně  včas,  požadujeme  ponechat  trasu
západní tangenty dle platného územního plánu podél železniční trati jako místní komunikaci, aby
tím byl pro budoucnost rezervován její koridor.

2) Nesouhlasíme dále s návrhem územního plánu v té jeho části, kterou je nově navrženo umístění
překladiště odpadů do prostoru mezi viadukty v Zeleném údolí v Jablonci nad Nisou

Odůvodnění:

Ad.  1)  Trasa  v návrhu  i územní  rezervě  neodvede  dopravu  z centra  města.  Jediné  přímé,  korektně
provedené srovnání výpočtových zátěží  pro extravilánové varianty (v trase dle návrhu a územní rezervy
nového územního plánu) a v trase dle platného územního plánu v dopravním modelu z roku 1996 (DHV CR
s.r.o.  1996)  již  tehdy  prokázalo,  že trasa  dle  platného  územního  plánu  převede  o třetinu  více  dopravní
zátěže.  Neefektivitu  extravilánové  trasy  dokládá  i prognóza  pro  zatížení  komunikační  sítě  v roce  2030
v aktuálním dopravním modelu (AF CITYPLAN s.r.o. 7/2015), kde extravilánová trasa západní tangenty nese
zatížení 6210 vozidel, zatímco“ malá tangenta” mezi pumpou Shell a ulicí Budovatelů nese v ulici Vodní mezi
rodinnými a panelovými bytovými domy zatížení 8990 vozidel denně.

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.

Trasa v návrhu vede v těsné blízkosti obytné zástavby Žižkova vrchu, čímž jednak zhoršuje životní prostředí
obyvatel a jednak bariérovým efektem pro obyvatele zásadně sníží pěší dostupnost volné krajiny, která je
v Jablonci nad Nisou hlavním rekreačním potenciálem. Prohloubí se tak ještě více rozdíl v atraktivitě bydlení
v severní části města s přímou vazbou na přehradu a Jizerské hory a jižní části města. Trasa územní rezervy
vede dále od obytné zástavby a negativní vlivy tak budou nižší, bariérový efekt však bude mít také. I pokud
bychom redukovali kvalitu života na čistě ekonomické ukazatele, je velmi diskutabilní, zda ušetření čas řidičů
při malém vytížení je větším přínosem, než zhoršení zdraví a pohody obyvatel způsobené tím, že bariérovým
efektem komunikace dojde ke zhoršení možností každodenního kontaktu s přírodou, která pomáhá zvládání
civilizačních stresů a příznivě ovlivňuje psychický i somatický stav lidí.

Trasa západní tangenty dle platného územního plánu podél železniční tratě pojaté jako místní komunikace
podpoří  už  dnes funkční  obchvat  Jablonce n.  Nisou pro tranzitní  a těžkou nákladní  dopravu od Liberce
po rychlostní silnici R/35 a silnici I/65 přes Rádelský mlýn. Vzdálenost Liberec (tunel u nádraží) – Jablonec n.
Nisou (stará porodnice) je o pouhé 3 km delší než trasa přes Kunratice a Srnčí Důl.

Další  důvody  jsou  riziko  sesuvu  strmého  svahu  na jihozápadě  Žižkova  vrchu  a  vliv  dopravní  indukce
způsobující v dlouhodobém výhledu, že rozšiřování silniční sítě jako prostředek proti dopravním zácpám, je
nejen neúčinné, ale často kontraproduktivní.

Ad.  2)  Svůj  nesouhlas  odůvodňujeme  hledisky  ekologicko  –  krajinářskými.  Z uvedených  hledisek
považujeme navržené umístění  překladiště  odpadů za nevhodné a domníváme se,  že uvedená hlediska
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nebyla v návrhu dosud dostatečně zohledněna.

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 362 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  „Podání  věcně  shodné  připomínky  k návrhu  územního  plánu  města
Jablonce nad Nisou“ a doložil ho podpisy 363 občanů Jablonce n. N. Pořizovatel podání posoudil z hlediska
oprávněnosti  k uplatnění  věcně  shodné  připomínky  (VSP)  dle  §  23  zákona  č.  183/2006Sb  o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších přepisů a dospěl k názoru, že podání je
věcně shodnou připomínkou a přistoupil k vlastnímu vyhodnocení.

K bodu  1),  který  se týká  nesouhlasu  s vedením západní  tangenty  tak,  jak  je  v návrhu  územního  plánu
pořizovatel konstatuje:

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.
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.  Ve fázi  konceptu
územního plánu bylo napojení na ul. Turnovskou navrženo v místě mezi OC Kaufland a bývalou porodnicí.
Návrh řešení územního plánu trasu západní tangenty nezměnil, pouze v místě napojení na ul. Turnovskou
došlo k úpravě, a to ve smyslu posunu koridoru za objekt  bývalé porodnice a objekt  Státního oblastního
archivu. Tímto novým řešením se vymístila západní tangenta v daném území ze zastavěného území.

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 v co největší možné míře negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

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.

K požadavku zástupců veřejnosti věcně shodné připomínky zachovat trasování podle platného územního
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plánu, se západní tangentou vedenou podél železniční trati tunelem, aby hlukem nerušila okolí pořizovatele
pořizovatel konstatuje:

Projednávat západní  tangentu ve schválené trase platného územního plánu (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.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011 se závěrem, že výbor  doporučuje zastupitelstvu města ponechat trasování  západní  tangenty
v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

K odůvodnění VSP v bodě 1) pořizovatel konstatuje:

K požadavku  zachovat  trasování  podle  platného územního  plánu,  se západní  tangentou  vedenou  podél
železniční trati tunelem pořizovatel dodává:

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 ul. 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.

Namitateli 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.

K argumentům  proti  vymezené  trase  západní  tangenty  v návrhu  územního  plánu  z důvodu  poškození
životního prostředí a přírody pořizovatel konstatuje:

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 dopravní a ekonomické kontroverznosti komunikace západní tangenta pořizovatel konstatuje:

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.

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.

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
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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.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  požadující  zachovat  trasování  západní
tangenty  podle  platného  Územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se námitce
nevyhovuje.

K bodu č. 2) který se týká nesouhlasu s nově navrženým umístěním překladiště odpadů do prostoru mezi
viadukty v Zeleném údolí v Jablonci nad Nisou

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, je v západní části údolí Brandlu vymezena
zastavitelná plocha kategorie VS – plochy výroby a skladování  – lokalita  VS4.1 – plocha pro sběrný a
separační dvůr.

Dále 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. Vhodnější místo v řešeném území obce nebylo nalezeno.

K odůvodnění VSP v bodě 2) pořizovatel konstatuje:

K argumentu,  že nebylo  dostatečně  přihlédnuto  k hledisku  ekologicko  –  krajinářskému  pořizovatel
konstatuje, že 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. Podmínky pro zadání územní studie US21 jsou součástí územního plánu.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor doporučuje 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 námitku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že se námitce 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.
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K.3 NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH 
K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU JABLONEC NAD NISOU A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitky k Návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byly podány v rámci opakovaného veřejného projednání o 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.

363) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Z. T. – zastoupená na základě plné moci 

ze dne 17. srpna 2016 advokátem R. M.

Podání doručené písemně dne 26. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:

Jako dotčený vlastník nemovité věci, ve smyslu ustanovení § 52  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.,
stavebního zákona, tímto podanou námitkou navrhuji, 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, obci 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 6394 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 navrhuji,  aby  byla  plocha vytyčená
shora označenými pozemky změněna do režimu smíšené plochy krajinné.

Odůvodnění námitky:

Shrnutí skutečností rozhodných pro podáni námitky

[1] Jsem mimo jiné vlastníkem nemovité věci, pozemků p. č. 1662/6, p. č. 1662/7, p. č. 1662/11, p. č.
1662/12, p. č. 1662/13 a p. č. 1714/6, to vše v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci Jablonci nad
Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 5654 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou.

[2] Mé  pozemky  bezprostředně  sousedí  s pozemky  označenými  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 mé pozemky, ze kterých dále sklon pokračuje na pozemky p. č. 1662/19
a p. č. 1662/18.

[3] K mým 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.

[4] Celkově krajina tvořená pozemky, kterými je vymezena změna, mým pozemky a pozemky mých
sousedů,  tvoří  přirozené pokračování  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.

[5] 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.

[6] Zastavěné území tvořící hradbu mezi ulicí Tichá a řešeným územím, tj. mé stavby a stavby mých
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.

[7] 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.

[8] 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  mého názoru řešení  nesprávné,  představovalo  kvalitativně zcela  jiné řešení  než
v současnosti navrhované, a opětovně nesprávné, řešení.
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[9] 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 zastavění
stavbou  z 30%  na 35%,  což  při  minimální  velikosti  stavebního  pozemku  představuje  nárůst  o 40  m2

u zastavitelné plochy.

Aktivní legitimace k podání námitky

[10] Jako  vlastník  nemovitých  věcí  bezprostředně  navazujících  na řešené  území  před stavuji  podle
ustanovení  §  52  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.,  stavebního  zákona,  dotčeného  vlastníka,  čímž  jsme
po mém  soudu  legitimována  k podání  této  námitky.  Přičemž  není  rozhodné,  zda  jsem  tím,  který  je
bezprostředně  zahrnut  do řešeného  území.  Můj  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 dotčenosti
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 zcela zřejmě naplněny.

[11] S ohledem na podstatnou změnu řešení území, mám za to, že jsem povolána 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 mě vede
k závěru, že se nejedná o otázku změnou návrhu územního plánu vyřešenou, resp. že se jedná o otázku
nově řešenou a jsem tak legitimována podat další námitku.

Argumentace co do nesprávnosti řešení území

[12] Ponejprv,  považuji  za podstatné  vyjádřit  se co  do vlivu  změny  na dosavadní  infrastrukturu
s odkazem na její  využití  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.

[13] 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.

[14] Považuji  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.

[15] 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 sloužící 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 mám za to, že námitkám dotčených orgánů nebylo
zcela vyhověno.

[16] 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 mém soudu převážit v rámci konkurence zájmů soukromého a veřejného
na zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky řešeného území.

[17] V souhrnu, po mém 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.

[18] V posledku považuji za podstatné vyjádřit se, co do případných vlivů umístění staveb povolených
navrhovaným územním plánem. Mám za to, že by mě stavby omezily na mých 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 mém  soudu  je  potřeba  počítat  s již  smysluplným  a  zejména  koncepčně  propracovaným
územním plánováním.
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[19] Po mém  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, 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.

[20] Další obavou je imise sněhu, kde se v části území jedná o návětrnou stranu, která s sebou nese
jistá specifika, jež budou narušena umístěním staveb, a spadaný a nafoukaný sníh bude následně nad míru
přiměřenou poměrům deformovat využití dosavadního bydlení a pozemních komunikaci.

[21] 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.

[22] 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.

[23] Jsem samozřejmě srozuměna 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, jako překážka mnou 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

[24] 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.

[25] 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.

[26] 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.

[27] S ohledem na vše shora uvedené je tedy na místě podat námitku a je rovněž na místě, aby jí bylo
pořizovatelem územního plánu vyhověno v takovém rozsahu, že zkoumané území změní na území smíšené
plochy krajinné (SK).

Přílohy:
▪ Plná moc právního zástupce
▪ List vlastnictví č. 5654 pro katastrální území Mšeno nad Nisou

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 363 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  námitkou dle  stavebního zákona,  jelikož  ho  uplatnil  vlastník  pozemků a staveb dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou, a to prostřednictvím R. M. – advokáta, ev.č. ČAK 15961,
zmocněného na základě plné moci ze dne 17. 8. 2016.

Podání představuje rozsáhlou námitku 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.
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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
Nisou  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  BM2  –  plochy  bydlení  (součást  zastavitelné  lokality
BM2.19). Proti tomuto řešení uplatnil vlastník rodinného domu Tichá 23 námitku 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  námitky  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
námitky z vedlejšího pozemku (takovou imisí může být mimo jiné stín, odpadní voda, sníh, anebo hluk) a
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  námitky  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.
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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 námitku i podatel.

Problematika  lokality  Tichá  byla  diskutována  ve výboru  pro  územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města
v prosinci  roku  2015  a  v 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  námitky,  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
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zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví.

Pořizovatel k jednotlivým argumentům podatele námitky konstatuje:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatel námitky oprávněně zmiňuje limity místní dopravní infrastruktury. Nevyhovující jsou zejména aktuální
šířkové parametry komunikace v ulice 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 námitky 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.

K argumentu ohrožení bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel  podotýká, že chápe obavy podatele
námitky,  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 námitky  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  námitky,  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  námitky  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
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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.

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 námitce.

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, ledem, nikoliv  zde uváděné jevy atmosférické 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)
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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 námitky, 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 námitky, 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. 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  námitku a došel  k závěru,  že se námitce nevyhovuje,
neboť  navrhované  řešení  je  kompromisem  mezi  požadavky  podatele  námitky,  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.

364) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: P. B.

J. B.
Podání doručené písemně dne 25. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:

Jako dotčení vlastníci nemovité věci, ve smyslu ustanoveni § 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, obci 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 námitky:

Shrnutí skutečností rozhodných pro podání námitky

[1] V našem společném jmění manželů máme mimo jiné nemovité věci, pozemky p. č. 1714/3, p. č. 1714/4,
p.  č.  1715/7  a  p.  č.  1715/33,  to  vše  v katastrálním území  Mšeno nad  Nisou,  obci  Jablonci  nad Nisou,
zapsané  na listu  vlastnictví  č.  5654  u Katastrálního  úřadu  pro  Liberecký  kraj,  katastrálního  pracoviště
Jablonec nad Nisou.

[2] Naše  pozemky  navazují  na komunikaci,  která  připojuje  řešené  území,  tj.  pozemky  označené
v návětí této námitky, ke kterým se navrhuje změna návrhem územního dánu.
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[3] 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.

[4] 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.

[5] 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.

[6] Zastavěné území tvořící hradbu mezi ulici Tichá a řešeným územím, tj. naše stavby a stavby našich
sousedů,  již  dnes  svými  vlastnostmi  spíše  naplňuji  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 určeni v území.

[7] 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 zeleni 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.

[8] 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.

[9] 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 zastavění
stavbou  z 30%  na 35%,  což  při  minimální  velikosti  stavebního  pozemku  představuje  nárůst  o 40  m2

u zastavitelné plochy.

Aktivní legitimace k podání námitky

[10] 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
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 dotčenosti 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.

[11] 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 nejedné 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

[12] Ponejprv,  považujeme  za podstatné  vyjádřit  se co  do vlivu  změny  na dosavadní  infrastrukturu
s odkazem na její  využití  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,

[13] 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.

[14] 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
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s přehradní nádrži 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.

[15] 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 sloužící 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.

[16] 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.

[17] 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.

[18] 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 i a  zejména
koncepčně propracovaným územním plánováním.

[19] 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, i 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.

[20] 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.

[21] 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.

[22] 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, jako překážka námi navrhované změny, jeví zcela lichým, přičemž
jeho působení nemůže zhojit ani celkem nedávné tradováni pozemků za účelem přerušení běhu doby, která
působí  na zánik  nároku na náhradu.  Takové jednání  je  navrch umocněno skutečnosti,  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

[23] Podle ustanoveni § 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.

[24] 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.
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[25] 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.

[26] 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).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 364 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Podání představuje rozsáhlou námitku 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 podatelů:
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
navrhují,  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
Nisou  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  BM2  –  plochy  bydlení  (součást  zastavitelné  lokality
BM2.19). Proti tomuto řešení uplatnili spoluvlastníci rodinného domu Tichá 12 námitku s tím, že navrhují:
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.

Podatelé námitky  argumentují  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  podatelů
námitky z vedlejšího pozemku (takovou imisí může být mimo jiné stín, odpadní voda, sníh, anebo hluk) a
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  námitky  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
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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 námitku i podatel.

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.
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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  podatelů  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
navrhují,  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  námitky,  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 podatelů námitky konstatuje:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatelé námitky oprávněně zmiňují 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 námitky 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.

K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel podotýká, že chápe obavy podatelů
námitky,  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 námitky  jako plochy zastavitelné  v kategorii
bydlení venkovského a městského typu kategorie 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  podatelů  námitky,  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
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jak charakteru prostředí, tak charakteru zástavby dané lokality v těsné blízkosti souboru Háskových vil.

4) Vhodnost zástavby typu BP1 oproti BM2

Podatelé  námitky  argumentují  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.

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 námitce.

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.
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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, 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 podatelů námitky, 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 námitky, 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. 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  námitku a  došel  k závěru,  že se námitce nevyhovuje,
neboť  navrhované  řešení  je  kompromisem  mezi  požadavky  podatele  námitky,  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.

365) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: L. D. – předseda ZO Mšeno Sever

Základní organizace českého zahrádkářského svazu, ZO Mšeno Sever

Podání doručené písemně dne 26.8.2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: Nesouhlasíme se změnou výše uvedených parcel na stavební. Meliorace této lokality by velmi
výrazným způsobem ohrozila naše pozemky.
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Odůvodnění námitky: Tato lokalita plní významnou funkci při retenci povodňových průtoků a je také aktivní
zónou záplavového území, kde platí velmi přísná pravidla pro umisťování staveb

Návrh rozhodnutí: K námitce č.365 se nepřihlíží.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, pořizovatel zjistil, že námitka je uplatněna k částem řešení návrhu
ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  které  nebyly  od původního  veřejného  projednání  měněny.  Pořizovatel  spolu
s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje, že se jí  s ohledem na výše citované skutečnosti
nepřihlíží.

366) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: R. D.

Podání doručené písemně dne 26. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Nesouhlasím  se změnou  stávajících  parcel  na stavební  z důvodu  zachování  ochrany
přírodního území – cenný poldr a luční biotop.

Odůvodnění námitky:

Nesouhlas s vymezením zbývajících částí plochy BP 1.14

Důvodem je ochrana lučního biotopu, s přilehlým Mšenským potokem vytváří poměrně významné přírodní
území.

Na této louce se nachází stanoviště ohroženého druhu orchideje vemeníku dvoulistého (Piatanthera bifolia),
jehož výskyt nebyl doposud v Jablonci zaznamenán. Tento výskyt se obnovit poté, co jsme obnovili na louce
kosení a zavedli  vhodný management pro tuto zavlhčenou louku. Během dvou let se počet těchto rostlin
zdvojnásobil.

Lze předpokládat, že se jejich počet ještě zvedne a bude doprovázen dalšími významnějšími druhy.

Mimo jiné je lokalita poměrně hojně oživená dalšími významnými druhy. Během posledních dvou let byly
na louce a v okolí pozorovány tyto zvláště chráněné druhy:
▪ Užovka obojková (Natrix natríx) – louka – přímé pozorování
▪ Ledňáček říční {Alcedo atthis) – břehový porost – přímé pozorování
▪ Ještěrka živorodá {Zootoca vivipara) – louka – přímé pozorování
▪ Chřástal polní (Crex crex) – louka – zvuky
▪ Ropucha obecná (Bufo bufo) – louka – přímé pozorování

Proto požadujeme řádné a precizní zpracování biologického hodnocení, které by bylo dle zákona o ochraně
přírody a krajiny (§ 67) a posoudil by se vliv plánovaných staveb na místní rostliny a živočichy.

Dále lokalita je součástí  zvláště chráněné krajinné oblasti  Jizerské hory a k umísťování staveb do volné
krajiny je zapotřebí závazného stanoviska k některým činnostem ve zvláště chráněných územích dle § 44.

V neposlední řadě jde o lokalitu v inundační zóně, která plní svou významnou funkci při retenci povodňových
průtoků. Zastavovat záplavové území je opět v rozporu s českou legislativou konkrétně s vodním zákonem.
K takovým činnostem je třeba souhlas dotčeného vodoprávního orgánu dle § 17 zákona 254/2001 Sb. Dále
je  evidentní,  že se jedná  o aktivní  zónu  záplavového  území,  ve které  platí  velmi  přísná  pravidla  pro
umísťování nových staveb dle § 67 vodního zákona.

§ 67

Omezení v záplavových územích

(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před
povodněmi nebo, která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných ..

Z těchto důvodů požadujeme podrobnou studii odtokových poměrů, která by jednoznačně vyvrátila zhoršení
zvýšených  průtoků  přes  toto  území  a  dále  stanovisko  Podniku  Povodí  Labe  a  vodoprávního  orgánu,
že souhlasí se zastavováním záplavového území a ještě k tomu v aktivní zóně.

Vzhledem  k tomu,  že je  návrh  v rozporu  se dvěma  zákony,  ve kterých  jsme  jasně  definovali  konflikty
s právními  ustanoveními,  požadujeme  zrušení  nového  vymezení  zbývajících  částí  plochy  BP  1.14
na stavební pozemky.

Návrh rozhodnutí: K námitce č. 366 se nepřihlíží.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, pořizovatel zjistil, že námitka je uplatněna k částem řešení návrhu
ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  které  nebyly  od původního  veřejného  projednání  měněny.  Pořizovatel  spolu
s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje, že se jí  s ohledem na výše citované skutečnosti
nepřihlíží.
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367) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatelé námitky: M. R.,

J. R.,
F. P.,

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky: námitka vlastníků nemovitostí vůči nové úpravě územního plánu města Jablonec nad Nisou –
katastrální území Rýnovice

My níže podepsaní vlastníci  pozemků označených jako pozemkové parcely číslo 828, 827,  826/1,826/2,
826/3, 829/3, 829/4, vše katastrální území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, vznášíme tímto námitku vůči
nové úpravě územního plánu.

Žádáme, aby ohledně označených pozemkových parcel byla provedena změna z kategorie VS4.8 – plochy
výroby  a  skladování  na kategorii  bydlení,  která  by  nám umožnila  realizovat  jak  přístavbu  k stávajícímu
rodinnému domu, tak realizovat novostavbu RD na sousední parcele.

V roce 1998 jsme byli velmi poškozeni a zařazení našich pozemků do plochy výroby a skladování nám zcela
znemožňuje jakékoli rozšíření stávajícího rodinného domu pro potřeby řešení bydlení rodinných příslušníků a
rovněž jakoukoli realizaci novostavby rodinného domu pro týž účel na samostatné parcele.

Tento dům stojí již přes 82 let a nachází se poblíž rodinné zástavby Stará Osada, kde se v okolí našeho
domu nacházely pouze zemědělské pozemky.

Tato orná půda byla  v 90.  letech překvalifikována na plochu výroby a skladování!!!  Definice  malovýroby
ovšem znamená živnostenské řemeslné dílny  do maximálně 30ti  zaměstnanců (viz.  Komentáře k mnoha
územním plánům ne k Jablonci nad Nisou)

Tento účel byl ovšem výstavbou výrobní haly Atrea s.r.o.  zcela popřen,  jelikož tato hala má zastavěnou
plochu více jak 10 000 metrů čtverečních a s více než 100 zaměstnanci. Tuto nehoráznou skutečnost nejen,
že nikdo neřeší, ale dokonce v rámci rozvoje této firmy popírá základní práva občanů, kteří zde doposud
poklidně bydleli.

Vzhledem k těmto skutečnostem, že dnes tyto louky vlastní firma Atrea a chtějí bezprostřední okolí našeho
domu zastavět  nevkusnou průmyslovou zástavbou a z tohoto důvodu byl  náš  dům s pozemky zahrnutý
do této průmyslové plochy, se výrazně ohrazujeme.

Předem všechny upozorňujeme, že se jedná o vícegenerační dům, který je řádně užíván a my jsme řádní a
pracující občané města Jablonce nad Nisou, žádní squateři, bohužel se s námi zachází jako s lidmi bez práv
a bez domova!!! Město nemělo ani nemá snahu hledat řešení.

Naše  nemovitosti  jste  vaším  bezohledným  rozhodnutím  odsoudili  k nulové  hodnotě  a  zbavení
se svéprávnosti  rozhodovat  o dalších  rekonstrukcích,  opravách  a  jiném  nakládání  s naším  nemovitým
majetkem.

Pokud bude  zastupitelstvo  i nadále  tvrdošíjně  zastávat  tento  postoj  a  náš  dům s pozemky  se opětovně
nestane plochou bydlení, podnikneme všechny zákonné kroky k naší ochraně.

A) Média
B) Ombudsman
C) Soud

Opětovně tedy apelujeme na váš zdravý rozum a očekáváme od vás pragmatické rozhodnutí, které bude pro
nás akceptovatelné.

Odůvodnění námitky: není uvedeno

Návrh rozhodnutí: K námitce č. 367 se nepřihlíží.

Odůvodnění:

Podatelé  označili  své  podání  jako  námitku,  pořizovatel  zjistil,  že námitka  je  uplatněna  k částem  řešení
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které nebyly od původního veřejného projednání měněny. Pořizovatel spolu
s určeným zastupitelem vyhodnotil  námitku a konstatuje, že se jí  s ohledem na výše citované skutečnosti
nepřihlíží.

368) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: E. a P. J.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:

Jako dotčení vlastníci nemovité věci, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, tímto podanou námitkou navrhujeme, aby byla z návrhu územního plánu města Jablonce nad Nisou
vyřazeno rozšířeni ploch zastavitelnosti, plochy bydlení – městské, BM1.43 a B.19, rozkládající se na území
– pozemcích v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obcí Jablonci nad Nisou:
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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 námitky:

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
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
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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.

[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
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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).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 368 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako námitku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání je námitkou dle stavebního zákona pouze v případě paní E. J., jelikož ho uplatnil vlastník pozemků
a stavby dotčených návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou. Podání pana P. J. je řešeno v režimu
připomínky.

Podání představuje rozsáhlou námitku 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
Nisou  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  BM2  –  plochy  bydlení  (součást  zastavitelné  lokality
BM2.19). Proti tomuto řešení uplatnil vlastník rodinného domu Tichá 10A námitku 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  námitky  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
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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
námitky 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  námitky  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 námitku i podatel.

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
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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  námitky,  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 námitky konstatuje:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatel námitky 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 námitky 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.

K argumentu ohrožení bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel  podotýká, že chápe obavy podatele
námitky,  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  ulici  Tiché o parkoviště
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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 námitky  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  námitky,  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  námitky  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.

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
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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 námitce.

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, 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 námitky, 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 námitky, 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. 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  námitku a došel  k závěru,  že se námitce nevyhovuje,
neboť  navrhované  řešení  je  kompromisem  mezi  požadavky  podatele  námitky,  a  dlouholetým  zájmem
vlastníka  pozemků  ve smyslu  vymezení  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  v daném  území.  Důležitá  je
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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.

369) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: J. a J. K.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:

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, obci 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 6394 m2;

pro rozpor přijatého řešení s ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 St., 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 plochý krajinné.

Odůvodnění 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,  tj.  pozemky  označené
v návěti 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 sousedi 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 lichá,  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  pokračování  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 děti
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 návěti  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 zastavění
stavbou  z 30%  na 35%,  což  při  minimální  velikosti  stavebního  pozemku  představuje  nárůst  o 40  m2

u zastavitelné plochy.
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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
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 dotčenosti 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 2měnu 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
rekreací 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 sloužící v souhrnu
k rekreaci občanů města. Dále pak zde existuje silný veřejný zájem na snižování intenzity využiti 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 imisi 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
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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.

[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
skutečnosti,  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).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 369 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a stavby dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Podání představuje rozsáhlou námitku 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 podatelů:
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
navrhují,  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.

1278 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

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
Nisou  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  BM2  –  plochy  bydlení  (součást  zastavitelné  lokality
BM2.19). Proti tomuto řešení uplatnili spoluvlastníci rodinného domu Tichá 10 námitku s tím, že navrhují:
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.

Podatelé námitky argumentují  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
námitky z vedlejšího pozemku (takovou imisí může být mimo jiné stín, odpadní voda, sníh, anebo hluk) a
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  námitky  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
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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 námitku i podatel.

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  podatelů  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
navrhují,  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  námitky,  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 podatelů námitky konstatuje:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatelé námitky oprávněně zmiňují 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
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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 námitky 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.

K argumentu ohrožení bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel  podotýká, že chápe obavy podatele
námitky,  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 námitky  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  podatelů  námitky,  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

Podatelé  námitky  argumentují  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.
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▪ 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.

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 námitce.

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, 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 podatelů námitky, 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
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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 námitky, 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. 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  námitku a došel  k závěru,  že se námitce nevyhovuje,
neboť  navrhované  řešení  je  kompromisem  mezi  požadavky  podatele  námitky,  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.

370) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: V. a R. P.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:

Jako dotčeni 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 B.19, rozkládající se na území
– pozemcích v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci 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 námitky:

[1] V našem společném jmění manželů máme mimo jiné nemovité věci, pozemky p. č. 1662/2, p. č.
1662/3, p. č. 1662/5, p. Č. 1662/9, p. č. 1662/10, p. č. 1668/3, – to vše v katastrálním území Mšeno nad
Nisou, obci Jablonci nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 5625 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou.

[2] Naše  pozemky  bezprostředně  sousedí  s pozemky  označenými  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 naše  pozemky,  ze kterých  dále  sklon  pokračuje  na pozemky  p.  č.
1662/19 a p. č. 1662/18.

[3] 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.

[4] Celkově krajina tvořená pozemky, kterými je vymezena změna, našimi pozemky a pozemky našich
dalších  sousedů,  tvoří  přirozené  pokračování  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.

[5] Území slouží jako rekreační plocha pro blízké i daleké sousedy a jako území pro výlety a hru děti
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.

[6] 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.
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[7] 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.

[8] 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.

[9] 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 zastavění
stavbou  z 30%  na 35%,  což  při  minimální  velikosti  stavebního  pozemku  představuje  nárůst  o 40  m2

u zastavitelné plochy.

Aktivní legitimace k podání námitky

[10] Jako vlastníci nemovitých věcí bezprostředně 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.  Přičemž není  rozhodné,  zda jsme tím,  který  je  bezprostředně
zahrnut 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 dotčenosti  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 zcela zřejmě naplněny.

[11] 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 nesprávností řešení území

[12] Ponejprv,  považujeme  za podstatné  vyjádřit  se co  do vlivu  změny  na dosavadní  infrastrukturu
s odkazem na její  využití  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.

[13] 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 Iv 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.

[14] 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.

[15] 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 sloužící 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.

[16] 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  a  spekulativní,  který  nemůže  po našem  soudu  převážit  v rámci  konkurence  zájmů
soukromého a veřejného na zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky řešeného území.
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[17] 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.

[18] 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. 2
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.

[19] 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.
Omezeni  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, 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.

[20] Další obavou je imise sněhu, kde se v části území jedná o návětrnou stranu, která s sebou nese
jistá specifika, jež budou narušena umístěním staveb, a spadaný a nafoukaný sníh bude následně nad míru
přiměřenou poměrům deformovat využití dosavadního bydlení a pozemních komunikací.

[21] 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 nyní jen
volným vstupem z prostor mateřské školy otevřeným oplocením našeho poz. č. 1668/3 na dotčené pozemky
p. č. 1662/19 a p. č.1662/18 a louky k lesnímu porostu a do lesního porostu.

[22] 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.

[23] 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, jako 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 nepoctivé 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.

[24] Za mimořádně nešťastné také považujeme prosazování soukromých zájmů současných! vlastníků
vůči našim osobám. Cílem a záměrem námi navrhovaných změn není omezit výstavbu pro soukromé účely a
bydlení  současných,  anebo  budoucích,  vlastníků.  Nicméně  soukromé  útoky,  ne  vždy  postavené
na pravdivých tvrzeních, nemohou představovat opravdový podklad pro překonání veřejného zájmu zájmem
soukromým  a  spekulativním.  Nad  uvedené  navíc  svědčí  těmto  vlastníkům  právem  aprobovaný  způsob
prosazeni  soukromého  bydlení  v podobě  územního  rozhodnutí;  ve kterém  je  možné  jejich  individuální,
s řešeným územím konformní, bydlení vyřešit.

Závěr

[25] Podle ustanoveni  § 18 zákona č. 183/2006 Sb.,  stavebního řádu, je  cílem územního plánováni
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.

[26] 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.

[27] 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.
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[28] 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).

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 370 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili 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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili spoluvlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Podání představuje rozsáhlou námitku 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 podatelů:
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
navrhují,  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
Nisou  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  BM2  –  plochy  bydlení  (součást  zastavitelné  lokality
BM2.19). Proti tomuto řešení uplatnili spoluvlastníci rodinného domu Tichá 21 námitku s tím, že navrhují:
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.

Podatelé námitky  argumentují  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
námitky z vedlejšího pozemku (takovou imisí může být mimo jiné stín, odpadní voda, sníh, anebo hluk) a
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  námitky  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
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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 námitku i podatel.

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.
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K návrhu  podatelů  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
navrhují,  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  námitky,  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 podatelů námitky konstatuje:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatelé námitky oprávněně zmiňují 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 námitky 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.

K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel podotýká, že chápe obavy podatele
námitky,  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 námitky  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  podatelů  námitky,  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

Podatelé námitky argumentují 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:
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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.

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 námitce.

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.
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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, ledem, nikoliv  zde uváděné jevy atmosférické 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 podatelů námitky, 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 námitky, 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. 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  námitku a  došel  k závěru,  že se námitce nevyhovuje,
neboť  navrhované  řešení  je  kompromisem  mezi  požadavky  podatele  námitky,  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.

371) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Podání doručené písemně dne 25. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text námitky:

ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čechy zasílá následující námitky k opakovanému veřejnému
projednání návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou jako oprávněný investor podle §52 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., (Stavební zákon) v platném znění.

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická
práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a
silnic  I.  třídy,  spolupracuje  s příslušnými  orgány státní  správy  včetně orgánů samosprávy,  poskytuje  jim
podklady a zpracovává vyjádření.

V textové části návrhu ÚP je uvedeno označení silnic R10 a R35. Upozorňujeme, že dle zákona č. 268/2015
Sb.,  kterým se mimo jiné mění zákona č.  13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích,  ve znění  pozdějších
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předpisů  (dále  jen  ,,zákon“),  s účinností  od 31,  12.  2015  se ruší  pojem  „rychlostní  silnice“  a  dochází
k roztřídění dálnic na dálnice I. a II. třídy. Článek II. bod 2 novely stanovuje, že „silnice I. třídy, které jsou
rychlostními silnicemi podle zákona č.  13/1997 Sb.,  ve znění  účinném přede dnem nabytí  účinnosti  této
změny, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za dálnice II. třídy. Na základě rozhodnutí MD je
úsek Turnov – Liberec zařazen opět mezi silnice I. třídy.

Dopravní  napojení  nových rozvojových či  přestavbových  ploch  požadujeme řešit  prostřednictví  místních
komunikací nebo sítě silnic nižších tříd, nikoliv přímým napojením na plánovanou přeložku silnice I/14.

Odůvodnění námitky: není doloženo

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 371 A se vyhovuje.

Námitce č. 371 B se vyhovuje.

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 námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej  uplatnil  oprávněný investor – správce dopravní
infrastruktury dotčené návrhem řešení územního plánu Jablonec nad Nisou.

Požadavek na aktualizaci textové části návrhu ÚP je uplatněn u silnic R10 a R35, obecný požadavek řešit
dopravní napojení nových rozvojových či přestavbových ploch prostřednictvím místních komunikací nebo
sítě silnic nižších tříd je uplatněn na plánovanou přeložku silnice I/14.

A.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil textovou a grafickou část návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil,
že označení předmětných silnic je provedeno ve znění zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích.
Proti tomuto řešení vznesl námitku oprávněný investor s tím, že s účinností od 31. 12. 2015 se ruší pojem
„rychlostní silnice“ a dochází k roztřídění dálnic na dálnice I. a II. třídy. Článek II. bod 2 novely stanovuje,
že „silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede
dnem  nabytí  účinnosti  této  změny,  se ode  dne  nabytí  účinnosti  zákona  považují  za dálnice  II.  třídy.
Na základě rozhodnutí MD je úsek Turnov – Liberec zařazen opět mezi silnice I. třídy.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem posoudil  požadavek  na aktualizaci  textové části  návrhu ÚP a
konstatuje, že se námitce vyhovuje, přičemž bude příslušně upravena jak textová, tak i grafická část návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou. Pořizovatel dále podotýká, že na dopravní koncepci ÚP Jablonec nad Nisou nemá
požadovaná úprava vně řešeného území ÚP Jablonec nad Nisou přímý dopad.

B.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  textovou  a  grafickou  část  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a
k požadavku oprávněného investora  řešit  dopravní  napojení  nových rozvojových či  přestavbových ploch
prostřednictvím místních komunikací nebo sítě silnic nižších tříd, nikoliv přímým napojením na plánovanou
přeložku silnice I/14 konstatuje, že nové úseky plánované přeložky silnice I/14 (úsek Kunratice – křižovatka
Lukášov, úsek křižovatka Tovární x Široká – křižovatka Turnovská a dále úseky v peáži s trasou silnice I.
Třídy Rádelský Mlýn – Tanvald: úsek křižovatka Turnovská – křižovatka Pražská, úsek křižovatka Pražská –
křižovatka se silnicí III/28717 a úsek křižovatka se silnicí III/28717 – hranice s obcí Nová Ves nad Nisou) jsou
vedeny převážně vně zastavěného území města Jablonec nad Nisou a na tyto úseky se přímé napojení
nových rozvojových ploch nenavrhuje.

Úseky  nové  trasy  v průtahu  zastavěným  územím  jsou  vedeny  po existujících  komunikacích  s místními
úpravami  a  napojení  nových  zastavitelných  ploch  (návrh,  přestavba)  bude  zajištěno  do stanovených
uzlových  bodů:  křižovatka  Lukášovská,  křižovatka  Belgická,  křižovatka  Ladova, křižovatka  Rýnovická,
křižovatka Široká,  křižovatka Turnovská, křižovatka Pražská, křižovatka se silnicí  III/28717. Pokud místní
podmínky v úsecích stávajících městských komunikací neumožní napojení do stanovených uzlových bodů,
lze v mezilehlých úsecích trasy  využít  existujících místních komunikací v upřednostnění  řešení  s pravým
odbočením.

Návrh  ÚP  navíc  vymezuje  nad  nejrozsáhlejšími  rozvojovými  plochami  kategorie  VS  –  plochy  výrobně
skladovací  v dotyku s plánovanou přeložkou silnice I/14 povinnost zpracování územních studií,  a to jako
podmínku pro rozhodování o změnách v území – jedná se o ÚS 19, ÚS 22, ÚS 23 a ÚS 27. Obsah, rozsah,
cíle a účel těchto územních studií stanoví pořizovatel v jejich zadání, a to tak, že bude mimo jiné povinnost
řešit  vhodné napojení  předmětných ploch na plánovanou přeložku I/14.  Tímto  krokem dojde  k prověření
možností využití daných území v souladu s požadavky oprávněného investora.

S ohledem  na výše  citované  skutečnosti  pořizovatel  konstatuje,  že návrh  ÚP  požadavky  oprávněného
investora splňuje, tím pádem se námitce vyhovuje, neboť uplatněný požadavek je bezpředmětný.
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372) NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel námitky: Jablonec – Tichá z. s.

Podhorská ulice 710/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

Podání doručené písemně dne 25. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  námitky:  Jako  zástupce  zapsaného  spolku,  osoby  ve smyslu  ustanovení  §  52  odst.  2  zákona  č.
183/2006 Sb., stavebního zákona, tímto podanou námitkou spolek navrhuje, 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, obci 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 6394 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 spolek navrhuje, aby
byla plocha vytyčená shora označenými pozemky změněna do režimu smíšené plochy krajinné.

Odůvodnění námitky:

Shrnutí skutečností rozhodných pro podání námitky

[1] Jsme spolkem s názvem Jablonec – Tichá z. s., IČO 045 17 008, se sídlem Jablonec nad Nisou,
Podhorská 710/7, PSČ 466 01, s počtem členů 215, z nichž jedním členem je pobočný spolek zřízený při
mateřské škole Tichá, Jablonec nad Nisou, Sdružení rodičů a přátel dětí školy, IČO 432 57 348, se sídlem
Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Tichá 3892/19, PSČ 466 04.

[2] Účelem spolku je podpora veřejného zájmu na zachování a rozvoji enklávy nelesní a lesní zeleně
navazující na místní vrchol, sousedící se zástavbou v ulici Tichá, v Jablonci nad Nisou, konkrétně pak mimo
jiné  dobrovolnická  činnost,  vzdělávání  a  informovanost  všeho  druhu,  zastupování  členů  sdružených
ve Spolku při dosahování účelu založení Spolku, a další s tím související úkoly.

[3] K 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.

[4] Celkově krajina tvořená pozemky, kterými je vymezena změna a pozemky stávajíc! zástavby v ulici
Tichá, 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.

[5] 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 vyžiti a dále jako přirozený přechod vně
urbanistického území. Historicky se jednalo vždy o zemědělské pozemky, případně o zástavbu venkovského
typu.

[6] Zastavěné území tvořící  hradbu mezi ulicí  Tichá a řešeným územím 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.

[7] 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.

[8] 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 názoru spolku řešení  nesprávné, představovalo kvalitativně zcela jiné řešení  než
v současnosti navrhované, a opětovně nesprávné, řešení.

[9] Nad uvedené je nutné poukázat na skutečnost, že pořizovatel územního plánu změnil u podmínek
pro využiti ploch s rozdílným způsobem využití,  konkrétně u plochy BM2 pódii  plochy určené k zastavění
stavbou  z 30%  na 35%,  což  při  minimální  velikosti  stavebního  pozemku  představuje  nárůst  o 40  m2

u zastavitelné plochy.

Aktivní legitimace k podání námitky

[10] Jako  spolek,  jehož  účelem  je  ochrana  krajinného  rázu  v návětí  specifikovaných  pozemků,
s ohledem na počet našich členů, a jejich věcně shodnou připomínku, představujeme, podle ustanoveni § 52
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního řádu, zástupce veřejnosti, čímž je spolek po jeho soudu aktivně

1292 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

věcně legitimován k podání této námitky. Přinejmenším je spolek legitimován k podáni připomínky, tj. pokud
by toto podání nesplňovalo náležitosti námitky podle stavebního zákona, nechť je považováno za prostou
připomínku.

[11] S ohledem na podstatnou změnu řešení území, má spolek za to, že je povolán 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 vede spolek
k závěru, že se nejedná o otázku změnou návrhu územního plánu vyřešenou, resp. že se jedná o otázku
nově řešenou a spolek je legitimován podat další námitku se zcela novým obsahem a návrhem řešení.

Argumentace co do nesprávnosti řešení území

[12] Ponejprv, považuje spolek za podstatné vyjádřit se co do vlivu změny na dosavadní infrastrukturu
s odkazem na její  využití  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.

[13] 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.

[14] Spolek dále považuje 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.

[15] 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 sloužící 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 spolek má za to, že námitkám dotčených orgánů
nebylo zcela vyhověno.

[16] 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 soudu  spolku  převážit  v rámci  konkurence  zájmů  soukromého  a
veřejného na zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky řešeného území.

[17] V souhrnu,  po soudu  spolku  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.

[18] V posledku  považuje  spolek  za podstatné  vyjádřit  se,  co  do případných  vlivů  umístění  staveb
povolených navrhovaným územním plánem. Spolek má za to, že by stavby vlastníky sousedních pozemků
omezily  na jejich  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 soudu  spolku  je  potřeba  počítat  s již
smysluplným a zejména koncepčně propracovaným územním plánováním.

[19] Po soudu spolku  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, 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.

[20] Další obavou je imise sněhu, kde se v části území jedná o návětrnou stranu, která s sebou nese
jistá specifika, jež budou narušena umístěním staveb, a spadaný a nafoukaný sníh bude následně nad míru
přiměřenou poměrům deformovat využití dosavadního bydlení a pozemních komunikací.
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[21] 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.

[22] Spolek  nabízí  jako nejlepší řešení  z hlediska veřejného zájmu u řešeného území 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.

[23] Spolek  je  samozřejmě srozuměn  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, jako překážka spolkem 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  nepoctivé  jednání  je  navrch  umocněno
skutečností, že ačkoliv to bylo v minulosti možné, za 16 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

[24] Podle ustanovení § 18 zákona č. 1B3/2006 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.

[25] 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.

[26] 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.

[27] S ohledem na vše shora uvedené je tedy na místě podat námitku (podle okolností připomínku) 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).

Příloha: stanovy zapsaného spolku

Návrh rozhodnutí: Námitce č. 372 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku zapsaného spolku Jablonec – Tichá, pořizovatel posoudil podání
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil zapsaný spolek Jablonec – Tichá, založený
za účelem  podpory  veřejného  zájmu  na zachování  a  rozvoji  enklávy  nelesní  a  lesní  zeleně  navazující
na místní vrchol, sousedící se zástavbou v ulici Tichá v Jablonci nad Nisou.

Podání představuje rozsáhlou námitku 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.

1294 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

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
Nisou  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  BM2  –  plochy  bydlení  (součást  zastavitelné  lokality
BM2.19). Proti tomuto řešení uplatnil podatel námitku 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  námitky  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
námitky z vedlejšího pozemku (takovou imisí může být mimo jiné stín, odpadní voda, sníh, anebo hluk) a
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  námitky  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
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TI do zastavitelných ploch), je vymezená plocha zastavitelné lokality BM1.43 o něco větší. Využitelná plocha
pro výstavbu je totožná.

Po veřejné projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou obdržel pořizovatel námitku zástupce veřejnosti  –
zapsaného spolku Jablonec – Tichá, ve kterém je vysloven nesouhlas s rozsahem zastavitelných ploch pro
bydlení v lokalitě Tichá (lokality BM1.43 a BM2.19) včetně dopravního napojení. Podání bylo však uplatněno
dne 3. prosince 2015, tzn. 50 dní po uplynutí termínu pro podání námitek a připomínek a s ohledem na tuto
skutečnost pořizovatel v rámci vyhodnocení konstatoval, že se k  výše citované námitce nepřihlíží. I přes to
byla  problematika  lokality  Tichá  diskutována  ve výboru  pro  územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města
v prosinci roku 2015 se závěrem, že se jí bude výbor i nadále zabývat. Jednání výboru v této věci proběhlo
v měsíci dubnu 2016. Výbor se 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.

K návrhu  zapsaného  spolku  Jablonec  –  Tichá  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, 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 námitky  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 námitky konstatuje:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu

Podatel námitky 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
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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 námitky 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.

K argumentu ohrožení bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel  podotýká, že chápe obavy podatele
námitky,  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 námitky,  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  námitky,  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  námitky  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:
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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.

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 námitce.

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, ledem, nikoliv  zde uváděné jevy atmosférické 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
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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 námitky, že námitkám dotčených orgánů nebylo zcela vyhověno.

Pořizovatel posoudil nejprve rozsah zastavitelných lokalit 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 námitky, 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.  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  námitku a došel  k závěru,  že se námitce nevyhovuje,
neboť  navrhované  řešení  je  kompromisem  mezi  požadavky  podatele  námitky,  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.

SAUL s.r.o 1299



K – Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
V rámci  opakovaného  veřejného  projednání obdržel  pořizovatel  od 6 ti  zmocněných  zástupců  veřejnosti
věcně shodných připomínek, uplatněných již ve fázi veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec n.N. (námitky
č.  356  –  361),  podání  s názvem:  „Vyjádření  zástupců  veřejnosti  k zapracování  podaných  námitek
v upraveném návrhu Územního plánu Jablonce nad Nisou, který byl předložen na opakovaném veřejném
projednání konaném 22.8.2016“. Toto podání bylo uplatněno dne 29. 8. 2016.

Pořizovatel dané podání vyhodnotil následujícím způsobem:

Podání se týká následujících věcně shodných připomínek:

1) Námitka č. 356

Zástupce veřejnosti: V. O.

Název  námitky: Ve významných  lokalitách  závazná  regulace  území  s právní  jistotou  a  transparentním
projednáním

2) Námitka č. 357

Zástupce veřejnosti: K.

Název  námitky:  Řešení  zastavitelných  ploch  v nezbytných  souvislostech  Doplnění  územních  studií
v lokalitách: Rýnovice, Dolina, Proseč nad Nisou

3) Námitka č. 358

Zástupce veřejnosti: K.

Název námitky: Citlivý rozvoj města ano, ale ne na úkor městské pokladny a místních obyvatel, s respektem
k okolní krajině

4) Námitka č. 359

Zástupce veřejnosti: I. Ch.

Název námitky: Podmíněnost výstavby a udržení kontroly nad budoucí podobou území

5) Námitka č. 360

Zástupce veřejnosti: I. Ch.

Název námitky: Prokazatelnost, přiměřená aktuálnost a srozumitelnost vstupních dat územního plánu

6) Námitka č. 361

Zástupce veřejnosti: V. L.

Název námitky: Dostupnost krajiny, parků a provázanost cest pro pěší i cyklostezek

Na základě  předmětného  hromadného  vyjádření  zástupců  veřejnosti  inicioval  pořizovatel  jednání,  které
proběhlo  dne  19.  9.  2016  na MM  Jablonec  n.N.,  a  to  za přítomnosti  zástupců  veřejnosti,  pořizovatele
územního  plánu,  zpracovatele  územního  plánu  a  určeného  zastupitele.  Zmocnění  zástupci  veřejnosti
vysvětlili svoje podání coby doplňující připomínky k tomu, jakým způsobem byly věcně shodné připomínky
(námitky č. 356 – 361) v dokumentaci pro opakované veřejné projednání návrhu ÚP Jablonec n.N. z jejich
pohledu  vypořádány.  S ohledem  na tyto  skutečnosti  pořizovatel  podání  posoudil  coby  doplnění  již
uplatněných věcně  shodných připomínek  (námitky  č.  356  –  361)  a  jeho vyhodnocení  se stalo  součástí
námitek č. 356, 357, 358, 359, 360 a 361.

O návrhu rozhodnutí  o  námitkách uplatněných v rámci  pořizování  Územního plánu Jablonec  nad Nisou
vč. odůvodnění bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 18. května 2017 usnesením
č. ZM/111/2017.
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