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Úvod: 

 

Územní plán města Rychnova u Jablonce nad Nisou byl pořízen podle ustanovení zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Územní plán 

Rychnov u Jablonce nad Nisou (dále jen ÚP Rychnov u JBC) vydalo Zastupitelstvo obce 

Rychnova u Jablonce nad Nisou dne 2.3.2009 opatřením obecné povahy usnesením č. 853/2009, 

které nabylo účinnosti dne 4.4.2009, dále následovalo vydání 1. a 2. změny dne 6.12.2010 

opatřením obecné povahy usnesením č. 152/10, které nabylo účinnosti 6.1.2011 a vydání 3. změny 

dne 15.10.2012 opatřením obecné povahy usnesením č. 130/10/12, které nabylo účinnosti 

6.11.2012. 

Zpracovatel ÚP Rychnov u JBC:   Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS 

      463 11 Liberec 30, Leknínová 1063 

 

Pořizovatel ÚP Rychnov u JBC:  Magistrát města Jablonec nad Nisou  

      oddělení územního a strategického plánování 

 

Pořizovatel změn ÚP Rychnov u JBC: Magistrát města Jablonec nad Nisou  

      oddělení územního a strategického plánování 

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Rychnov u JBC vychází z ustanovení §55, odst. 1 stavebního zákona a 

§15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činností (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb.). 

 

A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, 

na základě kterých byl územní plán vydán (§5 odst. 6 stavebního zákona), a 

vyhodnocení případných nepřepokládaných negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území. 

I. Vyhodnocení uplatňování ÚP Rychnov u JBC v období  10/2012-06/2019 

 

1) Zastavěné území obce bylo vymezeno k 31. 6. 2008. Od této doby došlo ke změně 

hranice zastavěného území obce. 

Je třeba provést aktualizaci hranic zastavěného území tak, aby odpovídalo platným 

ustanovením stavebního zákona. 

 

2) Územní plán vymezil zastavitelné plochy a plochy přestavby. Pořizovatel na základě 

provedeného průzkumu terénu, aktuálních dat z katastru nemovitostí a obdržených 

rozhodnutí a souhlasů stavebního úřadu vyhodnotil uplatňování územního plánu 

v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití.  

 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

 

Plochy pro bydlení – bytové domy 
Územní plán vymezuje rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech Z1, Z2 o celkové výměře 0,42 ha. 

Jedná se o plochu v ul. Mlýnská, na kterou je již vydané stavební povolení a plochu v ul. Nádražní, kde je 

nutná koordinace se změnou Z86 (plocha smíšená obytná), jde o zástavbu proluky v blízkosti vodního toku. 

Z celkové výměry rozvojových ploch pro bydlení v bytových domech je využito 73%.  
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Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

Z1 
GF 05-bydlení v bytových 

domech 
3085 3085 100 vydáno ÚR+SP  

Z2 
GF 05-bydlení v bytových 

domech 
1156 0 0 

Nutná koordinace se změnou 

Z86 

  Celkem 4241 3085 73   

 

Plochy pro bydlení – rodinné domy 
Územní plán vymezuje rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech Z3–Z19, Z21-Z53, Z55-Z62, 

Z64-Z72, 1D7-1D12, 2A a 3A1, o celkové výměře 39 ha. Lokalita Z3 v ulici Ještědská je zcela využita. 

Lokalita Z4 je nevyužita, Z5 je již o plocha stabilizovaná, lokalita Z6 v části ulice Hřbitovní je již z 83% 

využita, plochy Z7-Z8 jsou v okolí ulice Hřbitovní, pro lokalitu Z8 byla zpracována a zaevidována územní 

studie a byly zahájeny další kroky k využití lokality. Plocha změny Z9 v sousedství kostela je využita pouze 

částečně, byl na ni postaven 1 RD. Plocha Z10 je z 52% využita, zbytek plochy je úzký pruh nad fotbalovým 

hřištěm, předpokládá se jeho využití jako stabilizovaná plocha (rozšíření pozemků u již existujících 

rodinných domů), plocha je dále nevyužitelná k rozvoji. Lokality v oblasti o malých plochách „Zálesí“ Z11 

slouží jako zahrada k rodinnému domu, Z12 jez poloviny využita a Z13 zcela využita. Na lokalitě Z14 je 

vydáno územní rozhodnutí na umístění inženýrských sítí a komunikací, lokalita Z15 je nevyužita. Na ploše 

Z16 a Z17 byla zahájena výstavba 2 RD. Lokalita Z18 je zcela využita. Lokalita Z19 podél ul. Smetanova je 

částečně nevyužita, přes pozemek vede elektrické vedení, možné částečné využití na poz.p.č. 1055/117, 

ostatní pozemky, jsou využívány již jako stabilizované plochy-zahrady k domům. Lokalita Z21 je využita 

pro plánovanou výstavbu 2 RD, obdobně je připravována výstavba 2 RD v lokalitě Z22, kde je částečně 

plocha omezena ochranným pásmem VN. U lokalit Z23 – Z28 se jedná o doplnění zastavitelných ploch a 

dílčích proluk v zastavěném území, na lokalitě Z23 je realizován 1 RD, k záměru na lokalitě Z24 bylo 

vydáno stavební povolení a zahájena stavba. Z25 je území v místě knihovny, kde není prostor pro další 

rozvoj území. V lokalitách Z26 a Z27 byly realizovány rodinné domy. Lokality Z29, Z30 nad ulicí 

Kokonínská jsou nevyužity a jsou používány k zemědělským a chovatelským potřebám, na lokalitu Z29 je 

schválen podnět na změnu. Lokality Z31 – Z33 jsou naplno využity, u plochy Z34 bylo využito 33%. 

V oblasti Zálesí se nachází lokality Z35 – Z40 jejichž využití je již 100% až na lokalitu Z40, u které bylo 

zastavění podmíněno vypracováním územní studie, obdobně jako u lokality Z46. Lokalita Z47 byla využita 

z části pro 1 RD. V lokalitách Z48 a Z49 se plánuje výstavba po 1 RD. Lokalita Z50 je z větší části využita 

pro zahrady přilehlých RD. Na zastavitelné lokalitě Z51 byly realizovány již 4 RD, tato lokalita je 

problematická z důvodů likvidace splaškových vod. Plocha Z52 byla plně využita. Plocha Z53 byla využita 

pouze z části pro 2 RD. Plocha Z55 je v současnosti nevyužita, původně byla zástavba podmíněna 

zpracováním územní studie. Plochy Z57 a Z58 jsou naplno využity. Plochy Z60 a Z61 slouží jako 

stabilizované plochy zahrad k přilehlým RD.  Plocha Z64 je z části využívána jako stabilizovaná plocha 

zahrad a na části je plánována výstavba 1 RD. Plochy Z65 – Z70 jsou nevyužity. Plocha Z71 je využita 

z části jako zahrada pro RD. Plocha 1D9 je využita pro 1 RD, plocha 1D11 je využita pro zahradu u RD. Na 

ploše 2A a 3A1 je plánovaná výstavba 1 RD, část plochy 3A1 dále slouží jako stabilizovaná plocha zahrady.   

Dle výměr určených k výstavbě je v současné době zastavěnost přibližně 30 %. U návrhových ploch je 

nutné prověření možnosti jejich zastavění. Využitelnost ploch je částečně snížena zařazením zahrad a 

dalších obslužných ploch, jednoznačné přiléhajících ke stojícím objektům, a dále ploch, jejichž rozvoj je 

značně omezen ochrannými pásmy (viz. Tabulka v části D).  

 

Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

Z3 GF-07 rodinné domy 3291 3291 100 zastavěno RD 

Z4 GF-07 rodinné domy 775 0 0   

Z5 GF-07 rodinné domy 1878 1878 100 
jedná se o již stabilizovanou 

plochu 

Z6 GF-07 rodinné domy 7929 6500 82 1 parcela nezastavěna 
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Z7 GF-07 rodinné domy 15619 2500 16 
pouze z části zastavěno, 

omezeno VN, špatný přístup 

Z8 GF-07 rodinné domy 36115 20000 55 

vydané územní rozhodnutí na 

umístění inženýrských sítí a 

komunikací  

Z9  GF-07 rodinné domy 7625 800 10   

Z10 GF-07 rodinné domy 1450 750 52 

1 RD, zbytek přiřadit ke 

stabilizovaným plochám – 

zahrady (již prováděn odkup) 

Z11 GF-07 rodinné domy 2290 2290 100 zahrada u RD 

Z12 GF-07 rodinné domy 4630 2222 48 zastavěno RD a zahrady 

Z13 GF-07 rodinné domy 624 624 100 již stabilizovaná plocha 

Z14 GF-07 rodinné domy 5292 1754 33 
vydané územní rozhodnutí na 

umístění IS a komunikace 

Z15 GF-07 rodinné domy 5402 0 0 
Ohledně přístupu zařadit do 

plochy poz.p.č. 1482/1 

Z16 GF-07 rodinné domy 688 688 100 rozestavěný RD 

Z17 GF-07 rodinné domy 1591 1591 100 rozestavěný RD  

Z18 GF-07 rodinné domy 5930 5930 100 zastavěno 6 RD 

Z19 GF-07 rodinné domy 3950 1580 40 

pozemky pod elektrickým 

vedením, které nemůžou být 

zcela využity k výstavbě 

Z21 GF-07 rodinné domy 5096 5096 100 příprava na stavbu 2 RD 

Z22 GF-07 rodinné domy 4335 2312 53 

výstavba omezena ochranným 

pásmem elek. vedení, plánovaná 

výstavba 2 RD 

Z23 GF-07 rodinné domy 444 444 100 realizován 1 RD 

Z24 GF-07 rodinné domy 3371 3371 100 
zahájena výstavba řadovek, 

realizován 1 RD 

Z25 GF-07 rodinné domy 1046 1046 100 
již využitá stabilizovaná plocha 

– objekt knihovny 

Z26 GF-07 rodinné domy 620 620 100   

Z27 GF-07 rodinné domy 1614 1614 100 zastavěno 1 RD 

Z28 GF-07 rodinné domy 734 734 100 zahrada u RD 

Z29 GF-07 rodinné domy 5174 0 0   

Z30 GF-07 rodinné domy 19242 0 0   

Z31 GF-07 rodinné domy 1194 0 0   

Z32 GF-07 rodinné domy 675 0 0   

Z33 GF-07 rodinné domy 1043 0 0 ochranné pásmo drah 

Z34 GF-07 rodinné domy 5303 1732 33 

postavený dvojdomek, další 

výstavba omezena -ochranné 

pásmo drah 

Z35 GF-07 rodinné domy 2990 2990 100 zastavěno 3 RD 

Z36 GF-07 rodinné domy 2140 2140 100 zastavěno 1 RD 
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Z37 GF-07 rodinné domy 2010 2010 100 zastavěno 2 RD 

Z38 GF-07 rodinné domy 2007 2007 100 zastavěno 1 RD 

Z39 GF-07 rodinné domy 1096 1096 100 zastavěno 1 RD 

Z40 GF-07 rodinné domy 23775 0 0 
využití bylo podmíněno 

zpracováním územní studie 

Z41 GF-07 rodinné domy 7209 1033 14 Liščí Jáma 

Z42 GF-07 rodinné domy 760 0 0 Liščí Jáma 

Z43 GF-07 rodinné domy 4700 0 0 

Liščí Jáma - chranné pásmo 

drah, ochranné pásmo 

plynovodu 

Z44  GF-07 rodinné domy 8642 1761 20 

Liščí Jáma – prověření možnosti 

výstavby- poz.p.č. 2103/1 

umístěn plynovod, na další 

zasahuje ochranné pásmo, 

zahájena výstavba RD 

Z45 GF-07 rodinné domy 1346 0 0   

Z46 GF-07 rodinné domy 9673 0 0 
využití bylo podmíněno 

zpracováním územní studie 

Z47 GF-07 rodinné domy 4236 1459 34 realizován 1 RD 

Z48 GF-07 rodinné domy 7919 3660 46 
ochr.pásmo PUPFL + 

plynovod, plánován 1 RD 

Z49 GF-07 rodinné domy 9820 850 9 
ochr.pásmo elek.vedení + 

plynovod, plánován 1 RD 

Z50 GF-07 rodinné domy 5417 3954 73 
stabilizovaná plocha, ochranné 

pásmo PUPFL 

Z51 GF-07 rodinné domy 25106 5454 22 
realizovány 4 RD, další ve 

stádiu povolování 

Z52 GF-07 rodinné domy 1950 1950 100 realizován 1 RD 

Z53 GF-07 rodinné domy 4183 2689 64 

ochranné pásmo PUPFL, 

elek.vedení a samostné elek. 

vedení 

Z55 GF-07 rodinné domy 39883 0 0 
využití bylo podmíněno 

zpracováním územní studie 

Z56 GF-07 rodinné domy 2322 0 0   

Z57 GF-07 rodinné domy 1706 1706 100 realizován 1 RD 

Z58 GF-07 rodinné domy 2476 2476 100 
1 RD ,ostatní stabilizované 

plochy 

Z59 GF-07 rodinné domy 1836 0 0   

Z60 GF-07 rodinné domy 674 674 100 stabilizovaná plocha – zahrada  

Z61 GF-07 rodinné domy 2811 2811 100 stabilizovaná plocha – zahrady 

Z62 GF-07 rodinné domy 5379 0 0 ochrana PUPFL 

Z64 GF-07 rodinné domy 1961 1961 100 

část stabilizovaná plocha 

zahrad, část zahájena výstavba 

RD 

Z65 GF-07 rodinné domy 4899 0 0   

Z66 GF-07 rodinné domy 1992 0 0   

Z67 GF-07 rodinné domy 1100 0 0   

Z68 GF-07 rodinné domy 4181 0 0   
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Z69 GF-07 rodinné domy 8914 0 0   

Z70 GF-07 rodinné domy 10023 0 0 
využití bylo podmíněno 

zpracováním územní studie 

Z71 GF-07 rodinné domy 6952 961 14 
využití bylo podmíněno 

zpracováním územní studie 

Z72 GF-07 rodinné domy 3656 0 0   

1D7 GF-07 rodinné domy 1220 0 0   

1D8 GF-07 rodinné domy 933 0 0   

1D9 GF-07 rodinné domy 1581 1581 100 realizován 1 RD 

1D10 GF-07 rodinné domy 736 0 0   

1D11 GF-07 rodinné domy 46 46 100 zahrada u RD 

2A GF-07 rodinné domy 2310 2310 100 plánován 1 RD 

3A1 GF-07 rodinné domy 2678 1214 45 
část je stabilizována jako 

zahrada, zahájena výstavba RD 

  Celkem 390218 118160 30   

 

 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
Územní plán vymezuje rozvojové plochy pro komerční zařízení Z73 a Z74 o celkové výměře 3,6 ha     

V katastru Rychnov u Jablonce nad Nisou mezi silnicí I/65 a kostelem s vazbou na vymezení ploch na 

přilehlou kruhovou křižovatku. Plochy jsou využity na 96 %. 

 

Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

Z73 
GF-20.4 občanské vybavení 

komerční zařízení 
33083 33083 100   

Z74  
GF-20.4 občanské vybavení 

komerční zařízení 
2880 1400 49   

  Celkem 35 963 34 483 96   

 

 

Plochy občanského vybavení – vzdělání a kultura 
Územní plán vymezuje rozvojovou plochu pro přístavbu k mateřské škole. Tato plocha je využita na 100%.  

 

Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

1B 
GF-20.1 občanské vybavení 

vzdělání a kultura 
1357 1357 100   

  Celkem 1 357 1 357 100   

 

 

Plochy občanského vybavení – sport a rekreace 
Územní plán vymezuje rozvojové plochy pro sport a rekreaci Z75, Z76 a 1A1. Lokalita Z75 u klubovny 

zahrádkářského klubu o celkové výměře 0,53 ha je využita. Plocha Z76 v Rydvalticích pro rozhlednu 

s možností technického vybavení o celkové výměře 0,14 ha, včetně plochy pro koupaliště v Pláňském lese, je 

nevyužita. 
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Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

Z75 
GF-10 občanské vybavení 

sport a rekreace 
5300 5300 100   

Z76 
GF-10 občanské vybavení 

sport a rekreace 
1370 0 0 rozhledna Rydvaltice 

1A1 
GF-10 občanské vybavení 

sport a rekreace 
553 0 0 koupaliště v Pláňském lese 

  Celkem 7 223 5300 73   

 

 

Plochy veřejných prostranství  
Územní plán vymezuje rozvojové plochy s funkčním využitím veřejné prostranství Z77 až Z84 o celkové 

výměře 4,3 ha. Jedná se o veřejná prostranství, veřejnou zeleň, parkoviště, plochy jsou převážně nevyužity. 

V těchto rozvojových plochách jsou zahrnuty pozemky sloužící k soukromým účelům – zahrada ul. Luční. 

Lokalitu Z80 je proto nutné prověřit. Celkově jsou plochy využity z 9 %.  

 

Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

Z77 GF-21.4 veřejná prostranství 682 0 0 východně na náměstí 

Z78 GF-21.4 veřejná prostranství 32411 0 0 východně od kostela 

Z79 GF-21.4 veřejná prostranství 3880 3880 100 hasičská zb. děts.h. 

Z80 GF-21.4 veřejná prostranství 467 0 0 ul.Luční 

Z81 GF-21.4 veřejná prostranství 1751 0 0 ul. Polní 

Z82 GF-21.4 veřejná prostranství 1542 0 0 za viaduktem 

Z83 GF-21.4 veřejná prostranství 1327 0 0 ul. Lipová 

Z84 GF-21.4 veřejná prostranství 964 80 8 Kokonínská x Ještědská 

  Celkem 43024 3960 9   

 

 

Plochy smíšené obytné městské 
Územní plán vymezuje rozvojové plochy smíšené obytné městské Z85 až Z97 a Z100 a Z101 o celkové 

výměře 2,96 ha. Jedná se o plochy s různorodým využitím bydlení, ubytování a občanského vybavení, 

drobné výroby. Některé plochy jsou již v původní zástavbě a jedná se zároveň o plochy přestavby. Nutná 

specifikace a charakteristika drobné výroby a dalšího využití. Z celkové plochy je využito 34 %.  

 

Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

Z85 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
440 0 0 

parkovací plocha u Remy design 

– plocha přestavby 

Z86 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
1029 341 33   

Z87 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
923 923 100 RD – plocha přestavby 

Z88 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
807 0 0 

Parkovací plocha před č.p. 607-

plocha přestavby 

Z89 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
800 0 0 zahrada u RD 
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Z90 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
1035 0 0 

RD se zahradou – plocha 

přestavby 

Z91 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
4086 739 18 

původní zástavba podél ul. 

Kokonínská  - plocha přestavby 

Z92 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
1513 0 0 

původní zástavba podél ul. 

Kokonínská (kino) - plocha 

přestavby 

Z93 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
4625 0 0 

původní zástavba podél ul. 

Kokonínská  - plocha přestavby 

Z94 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
323 323 100 

původní zástavba v ul. Mlýnská 

– adaptace stodoly 

Z95 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
5192 0 0 

Ještědská ulice mezi 

Antikhausem a JHSP s.r.o. 

Z96 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
1225 1225 100 JHSP s.r.o. + bydlení 

Z97 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
1197 0 0 Tovární ul. Za Mohelkou  

Z100 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
3699 3699 100 Zálesí 

Z101 
GF-06  plochy smíšené 

obytné městské 
2682 2682 100 u silnice I/65, D.D.Voda 

  Celkem 29576 9932 34   

 

 

Plochy smíšené zemědělská výroba a bydlení 
Územní plán vymezuje rozvojové plochy s funkčním využitím zemědělská výroba a bydlení Z102 až Z103 o 

celkové výměře 2,4 ha. Využity jsou 3% z celkové plochy. 

 

Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 
Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

  

Z102 
GF-25 zemědělská výroba a 

bydlení 
23262 0 0 nad  Pláňských lesem 

Z103 
GF-25 zemědělská výroba a 

bydlení 
660 660 100 Kokonínská x Ještědská 

  Celkem 23922 660 3   

 

 

Dopravní infrastruktura 
Územní plán vymezuje rozvojové plochy s funkčním využitím dopravní infrastruktura Z104 až Z129 o 

celkové výměře 3,2 ha. Jedná se o plochy s využitím pro silniční dopravu – silnice, místní komunikace, 

účelové komunikace a dopravní vybavení – parkoviště.  

U využití plochy Z104 – komunikace I.tř. je nezbytné její prostudování a zvážení jejího významu, dle 

zpracované studie firmou Valbek s.r.o „I/35 MÚK Rádelský mlýn“ již není plocha potřebná.    

Většina účelových komunikací je, dle místního silničního úřadu, hotových. Z celkové plochy je využito 

38%. 

 

Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

Z104 GF-18.1 silnice I.tř. 2000 0 0 

Původně určena pro křižovatku 

Rádelský mlýn, dle nové studie 

je nepotřebná 
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Z105 GF-18.1 silnice I.tř. 300 300 100 
kruhová křižovatka nad 

kostelem 

Z106 GF-18.4 místní komunikace 700 700 100 
spojení ul. Březová a ul. 

Husova, plánovaná výstavba 

Z107 GF-18.4 místní komunikace 360 0 0 spojení ul. Tyršova a ul. Polní 

Z108 GF-18.4 místní komunikace 150 150 100 výjezd z plochy Z 102  

Z109 GF-18.4 místní komunikace 460 460 100 ul. Zálesí 

Z111 GF-18.4 místní komunikace 1350 0 0 

za č.p. 165 podél Mohelky, 

propojení ul. Nádražní a ul. 

Tovární 

Z112 GF-18.4 místní komunikace 2745 0 0 přestavba – vedle ul. Příkrá 

Z113 GF-18.4 místní komunikace 2640 880 33 

Propojení silnic nad kostelem 

(kruhový objezd – ulice u 

kostela) 

Z114 GF-18.4 místní komunikace 1370 0 0 pokračování ul. Lipová 

Z115 GF-18.4 místní komunikace 375 0 0 cesta přes železnici 

Z116 GF-18.4 místní komunikace 1080 0 0 

D.D.Voda – propojení místních 

komunikací podél hlavní silnice 

I/65 

Z117 GF-18.4 místní komunikace 2640 0 0 přístupová komunikace k Z30 

Z118 GF-18.4 místní komunikace 1010 0 0 Liščí Jáma 

Z120 GF-18.4 místní komunikace 910 0 0 Pelíkovice 

Z121 GF-18.4 místní komunikace 1070 0 0 Košovy – u objektů 

Z122 GF-18.5 účelová komunikace 320 0 0 pod silnicí I/65 

Z123 GF-18.5 účelová komunikace 3830 3830 100 Selská strana 

Z124 GF-18.5 účelová komunikace 370 370 100 za kruhovým objezdem 

Z125 GF-18.5 účelová komunikace 1050 1050 100 U křížku 

Z126 GF-18.5 účelová komunikace 450 450 100 U křížku 

Z127 GF-18.5 účelová komunikace 1715 1715 100 Pelíkovice 

Z128 GF-18.5 účelová komunikace 2960 0 0 Rydvaltice 

Z129 GF-21.1 parkoviště 2578 2578 100 u nám. Míru vedle Tilie 

1A2 GF-18.5 účelová komunikace 452 0 0 u koupaliště 

3A2 GF-18.4 místní komunikace 260 260 100 u hřiště 

  Celkem 33145 12743 38   

 

 

Technická infrastruktura 
Územní plán vymezuje rozvojové plochy s funkčním využitím technická infrastruktura – ČOV Z130 až Z132 

o celkové výměře 0,4 ha. Jedná se o plochy s využitím pro výstavbu ČOV. Plocha Z132 s využitím pro Z51 

je nedostačující (dle předloženého vyjádření geologické kanceláře Prospekta) a využití plochy Z131 pro 

odkanalizování celého území Hranice je v dnešní době, kdy Město Rychnov u Jablonce nad Nisou ve 

spolupráci s Jabloncem nad Nisou chtějí docílit odkanalizování celého území do ČOV v Rychnově u 

Jablonce nad Nisou nevhodné. Ve změně PRVKÚK LK schválené zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31. 

října 2017 se počítá se studií Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov u JBC – varianta č. 6, která 

předpokládá vybudování gravitačního kanalizačního sběrače v celkové délce 1985 m pro odvedení 

splaškových vod z oblasti Kokonína na ČOV Rychnov u JBC. Současně s tím je navržena intenzifikace ČOV 

na cílovou kapacitu 4400 EO. Na záměr výstavby kanalizačního sběrače bylo vydáno pravomocné územní 

rozhodnutí dne 13. 12. 2017. Na plochu Z132 je schválen podnět na změnu funkčního využití plochy.  
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Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

Z130 
GF-22 technická 

infrastruktura, ČOV 
650 0 0 Liščí Jáma 

Z131 
GF-22 technická 

infrastruktura, ČOV 
3721 0 0 Hranice 

Z132 
GF-22 technická 

infrastruktura, ČOV 
464 0 0 Hranice 

  Celkem 4835 0 0   

 

 

Výroba a skladování 
Územní plán vymezuje rozvojové plochy s funkčním využitím výroba a skladování Z 133 - Z135, Z137 – 

Z139, celkové výměře 7,4 ha. Plocha Z133 v sobě zahrnuje plochy s původní výstavbou RD a zařazuje je do 

ploch přestavby. K této ploše není kapacitně dostačující příjezd mimo centrum města, je nutné zvážit další 

využívání těchto ploch pro toto využití. Plocha Z137 její využití pro výrobu a skladování je omezeno 

přístupovými cestami. Nutné vyhodnocení využití ploch s tímto využitím s ohledem k původní zástavbě a 

přístupovým cestám (s možností jejich rozšíření) a přičlenění ploch k těmto účelům se hodících (Z73 a 

Z74). Rozvoj těchto zón na základě změny přístupnosti (mimo obytné části města). 

 

Označení 

plochy v 

ÚP 

Funkce plochy (využití) 
Výměra 

(m²) 

Z toho 

využito 

(m²) 

Z toho využito 

(%) 
Poznámka 

Z133 GF-04 výroba a skladování 56508 0 0 za železniční stanicí 

Z134 GF-04 výroba a skladování 2486 2486 100 odstavné stání melichar 

Z135 GF-04 výroba a skladování 5660 0 0 vedle žel.stanice 

Z137 GF-04 výroba a skladování 3947 0 0 ul. Údolní 

Z138 GF-04 výroba a skladování 1413 0 0 ul. Kokonínská 

Z139 GF-04 výroba a skladování 4465 0 0 ul. Kokonínská 

  Celkem 74479 2486 3   

 

Závěr: 

Z vyhodnocení uplatňování ÚP Rychnov u JBC z hlediska vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití vyplynul požadavek na prověření vymezených zastavitelných ploch viz kapitoly Plochy pro 

bydlení – bytové domy, Plochy pro bydlení – rodinné domy, Plochy veřejných prostranství – veřejná 

prostranství, Technická infrastruktura. Dále vznikl požadavek na vyhodnocení rozvojových ploch 

v závislosti na jejich přístupu viz. kapitoly Výroba a skladování.  

 

II. Vyhodnocení změn podmínek, na základě, kterých byl územní plán vydán: 

Jako závazný celorepublikový dokument pro pořízení územního plánu byl v době projednávání ÚP 

Rychnova u JBC dokument Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008). 

Tento dokument byl usnesením vlády č. 276 ze dne 15.4 2015 aktualizován. 

Soulad ÚP Rychnov u JBC s PÚR ČR 2008 je uveden v samostatné kapitole C). 

 

V době projednání a vydání ÚP Rychnov u JBC byla platná územně plánovací dokumentace kraje schválená 

před červencem 1992 – ÚP VÚC LSRA z roku 1984. Následně byly vydány Zásady územního rozvoje 

Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) dne 21. 12. 2011 a do doby vydání Aktualizace č. 1 ZÚR LK (dále jen 

AZÚR LK č. 1) jsou platné a závazné stávající ZÚR LK z roku 2011. 

Soulad ÚP Rychnov u JBC se ZÚR LK je uveden v samostatné kapitole C). 

 

Dne 1.1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se měnil stavební zákon, téhož dne nabyly 

účinnosti také novely vyhlášek – vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 500/2006 Sb. a 
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vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 501/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území (dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb.). Ze změn výše uvedených předpisů vyplývají pro ÚP Rychnov u 

JBC následující body: 

• ÚP Rychnov u JBC vymezil plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

pořízením územních studií: jedná se o plochy Z8 (pořízena), Z40, Z46 (pořízena), Z55 (pořizování 

bylo přerušeno), Z70 a Z71. V ÚP Rychnov u JBC nebyla Vzhledem k žádostem o výstavbu v těchto 

lokalitách a dále z důvodů neurčení lhůty pro vypracování územních studií a uplynutím k 1.1.2017 

pořizovatel navrhuje úpravu a konkrétní stanovení lhůt pro pořízení. 

• ÚP Rychnov u JBC vymezil veřejně prospěšné stavby, pro které bylo možné uplatnit předkupní 

právo dle §101 stavebního zákona i vyvlastnění dle §170 stavebního zákona, z důvodu změn 

podmínek za kterých může obec, kraj nebo stát uplatnit předkupní právo k pozemku nebo stavbě, 

musí dojít k úpravě a tím k souladu s požadavky platného stavebního zákona, tj. u veřejně 

prospěšných staveb týkajících se liniové technické infrastruktury a u veřejně prospěšných opatření 

týkajících se územního systému ekologické stability vypustit možnost uplatnění předkupního práva 

dle §101 stavebního zákona a u zbývajících staveb uvést v čí prospěch je předkupní právo uplatněno. 

• Novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb. došlo ke změnám struktury výrokové části i odůvodnění 

územního plánu. ÚP Rychnov u JBC s touto novelou v souladu, vyhláška č. 500/2006 Sb. byla dále 

novelizována viz níže.   

 

Dne 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se novelizoval stavební zákon. Dne 29.1.2018 

nabyla účinnosti také vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 500/2006 Sb. Ze změn 

uvedených předpisů vyplývají pro ÚP Rychnov u JBC následující body: 

• Na základě novely stavebního zákona lze v nezastavěném území na základě § 18 odst. 5 stavebního 

zákona umisťovat nově přípojky a účelové komunikace. Podmínky ploch s rozdílným způsobem 

využití v nezastavěném území je v ÚP Rychnov u JBC třeba revidovat tak, aby respektovaly § 18 

odst. 5. Vyloučení umístění staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 je možné 

pouze z důvodu veřejného zájmu.  

• ÚP, jeho změna a nově také úplné znění musí být vyhotoveno a poskytováno v elektronické verzi ve 

strojově čitelném formátu. Úplné znění, zahrnující textovou i grafickou část ÚP zároveň musí být 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. ÚP Rychnov u JBC je v souladu s touto úpravou.  

• Novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., došlo k následujícím změnám výrokové části územního plánu: 

- Písm. c) Urbanistická koncepce nově obsahuje výslovně zmíněnou urbanistickou kompozici 

a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.  

- Písm. d) Koncepce veřejné infrastruktury nově obsahuje podmínky pro její umisťování a 

vymezení ploch a koridorů, včetně stanovení podmínek pro jejich využití.  

- Písm. e) Koncepce uspořádání krajiny nově obsahuje plochy změn v krajině a stanovení 

podmínek pro jejich využití. Dále stanovení podmínek pro prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a 

podobně.  

V grafické části výroku ÚP došlo k následujícím změnám: 

- Výkres základního členění nově obsahuje plochy změn v krajině a vymezení části územního 

plánu s prvky regulačního plánu.  

- Hlavní výkres obsahuje koncepci uspořádání krajiny, včetně ploch změn v krajině a 

územního systému ekologické stability.  

• Novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb. došlo k dalším změnám odůvodnění územního plánu, zejména 

doplnění bodu f) u změny územního plánu text s vyznačením změn.  

 

Dle přechodného ustanovení platí, že územně plánovací dokumentace, která je vydaná přede dnem nabytí 

účinnosti novely vyhlášky č. 500/2006 Sb. a není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou 

touto vyhláškou, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví tak, aby byla v souladu.   

 

Ve sledovaném období došlo v území řešeném ÚP Rychnov u JBC ke změnám podmínek a to: 

• rozhodnutí o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

• opatření obecné povahy – stanovení záplavového území toku Mohelka v úseku km 27,0-42,0 a 

vymezení zóny záplavového území v celé délce stanoveného úseku záplavového území. 



Zpráva o uplatňování Územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou 

 

 

 

13 

 

V důsledku digitalizace katastrální mapy došlo v některých částech k takovým změnám oproti kresbě 

původního mapového podkladu územního plánu, že jsou změny okem viditelné. Dle metodického pokynu 

Ministerstva pro místní rozvoj je posunutí parcelních hranic, které v původním mapovém podkladu sloužily 

pro určení hranic prvků, považováno za změnu podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán a obec 

je v takovém případě povinna pořídit změnu územně plánovací dokumentace (§5 odst. 6 stavebního zákona).  

 
 

Závěr: 
V rámci vyhodnocení změn podmínek bylo zjištěno, že od doby nabytí účinnosti 3. změny ÚP Rychnov 

u JBC došlo k novelizacím stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., se kterými není ÚP Rychnov 

u JBC v souladu, viz výše.  

Vyplynula potřeba prověřit plochy, ve kterých je změna v území podmíněna vypracováním územní 

studie a zároveň potřeba stanovení konkrétní lhůty na jejich pořízení a zaevidování do evidence 

územně plánovací činnosti.  

Z vyhodnocení stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vyplynul návrh 

na změnu jejich definic, z důvodu potřeby lepšího charakterizování konkrétního způsobu využití dané 

plochy.  

V nezastavěném území k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou byly provedeny komplexní pozemkové 

úpravy, čímž došlo k obnovení katastrálního operátu a byla vytvořena digitální katastrální mapa. ÚP 

Rychnov u JBC byl vytvořen nad analogovou katastrální mapou a digitalizací katastru došlo 

v některých částech území k takovým rozdílům v kresbě, že jsou v měřítku zpracování územního 

plánu viditelné pouhým okem.  
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III. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území: 

 

Při naplňování ÚP Rychnov u JBC od doby jeho schválení 3. změny ÚP Rychnov u JBC do schválení této 

zprávy (10/2012 – 09/2019) nebyly zjištěny žádné nové negativní dopady na udržitelný rozvoj území obce – 

nebyly zásadně novými faktory či změnami v území ohroženy podmínky pro životní prostředí, soudržnost 

společenství obyvatel ani pro hospodářský rozvoj území. 

 

 

B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 

podkladů 

 
Z územně analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod ORP Jablonec nad Nisou aktualizovaných 31. 

12. 2016 vyplývají následující závěry: 

- problémy k řešení v ÚP:  

• vzhledem k významné trase celostátní železnice připravovat rozvoj průmyslové i obchodní 

sítě pro zajištění pracovních příležitostí – využití již vymezených ploch, dosáhnout jejich 

rozvoje změnou přístupnosti těchto ploch 

• podpora záměru rozvoje farem – pastevectví, agroturistika, OV a rozhledny Pelíkovice  

• využití kapacity ČOV (odkanalizování Rychnova Hranice a Kokonína) 

• z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek vyplývá zhoršený přírodní pilíř 

především z vyšší zátěže dopravní infrastrukturou (dopravní napojení zóny výroby a skladů 

za viaduktem přes centrum města – nové řešení napojení těchto zón mimo obytné zóny 

města) 

• vyhodnocení zastavitelnosti zastavitelných ploch 
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C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 

 

 Politika územního rozvoje ČR: 

PÚR ČR 2008 byla schválena 20. 7. 2009 usnesením vlády ČR č. 929. ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou i 

jeho 1., 2. a 3. změna byly zpracovány a vydány v souladu s požadavky a prioritami.  

 

Na základě Zprávy o uplatňování PÚR ČR byla pořízena Aktualizace č. 1 PÚR ČR (dále jen PÚR ČR 

2015), která byla schválena 15. dubna 2015, která je dosud platná.   

PÚR ČR 2015 zejména vymezuje oblasti, osy, koridory a plochy s ohledem na prokázané potřeby rozvoje 

území státu, které odůvodňují v souladu s §5 stavebního zákona zásah do působnosti orgánů krajů a obcí 

v záležitostech týkajících se jejich územního rozvoje a jestliže je důvodné pro tyto oblasti, osy a koridory a 

plochy stanovit kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v nich. 

 

Území Rychnova u Jablonce nad Nisou je vymezeno v Rozvojové oblasti OB7, pro kterou vyplývá úkol řešit 

územní souvislosti napojení oblasti na modernizované železniční tratě ve směru na Prahu. PÚR ČR 2015 

dále vymezuje koridor konvenční železnice ŽD8. ÚP Rychnov u JBC respektuje republikové priority a je 

v souladu s PÚR ČR 2015. 

 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje: 

ZÚR LK pořizované dle stavebního zákona byly vydány dne 21. 12. 2011 s účinností od 22. 1. 2012. 

 

ZÚR LK na území Libereckého kraje stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 

uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, 

zejména plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro 

rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. 

Rozvoj území je řešen s cílem vytvořit podmínky pro trvalé stabilní osídlení s rovnoměrným rozvojem všech 

jeho složek a s ohledem na kvalitní životní prostředí. 

 

Požadavky vyplývající z vydaných ZÚR LK pro Územní plán Rychnov u JBC: 

Územní systém ekologické stability: 

- Nadregionální biokoridor K19MB 

- Nadregionální biokoridor K22MB 

- Regionální biokoridor RK669 

- Regionální biocentrum RC13 Bezděčínské skály 

- Regionální biocentrum RC1252 Jestřebí 

- Regionální biocentrum RC1253 Hradešín 

Uvedené prvky ÚSES jsou v ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou vymezené a zpřesněné.  

 

Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO): 

- Koridor technické infrastruktury E11A vedení VVN 110 kV – TR Bezděčín – Šimonovice 

- Koridor technické infrastruktury E14C vedení VVN 110 kV – odbočka ze stávajícího vedení TR 

Jablonec jih 

- Koridor pro umístění VPS a VPO pro snižování ohrožení území povodněmi P28 Mohelka, Kokonín 

 

V době zpracování Zprávy je pořizována Aktualizace č. 1 ZÚR LK (dále jen AZÚR LK č.1). V návrhu se 

počítá se zrušením koridoru E11A, E14C a P28 Mohelka, Kokonín. Zároveň se zrušuje vymezení obce 

Rychnov u Jablonce nad Nisou jako dotčeného území u regionálního biocentra RC1253 Hradešín. Návrh 

AZÚR LK č. 1 dále zpřesňuje koridor konvenční železnice ŽD8 z PÚR ČR 2015, který neprochází územím 

obce Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá zpracování územní studie ÚS 6 – Řešení koordinace územního 

rozvoje sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.  
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Politika architektury a stavební kultury ČR: 

Politiku architektury a stavební kultury ČR (dále jen Politika) schválila vláda ČR usnesením č. 22/2015 dne 

15. 1. 2015. Jedná se o strategický dokument s celostátní působností, jehož účelem je zvyšování kvality 

prostředí. Dokument přispívá k naplnění republikových priorit stanovených v PÚR ČR 2015. Pořizovatel 

vyhodnotil cíle a témata stanovených v Politice, včetně návrhu opatření pro dosažení těchto cílů.  

 

Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel: 

V rámci cíle 1.2 stanovuje Politika opatření, podle kterých má územně plánovací dokumentace stanovit 

dlouhodobě platnou urbanistickou koncepci a při návrzích na změny územního plánu má být posuzováno její 

možné ovlivnění. ÚP Rychnov u JBC obsahuje základní definici urbanistické koncepce. 

 

Téma 2 – Veřejná prostranství: 

Politika stanovuje v rámci cíle 2.1 zajištění dostatečné vybavenosti území vhodnými veřejnými 

prostranstvími. Stávající ÚP Rychnov u JBC navrhuje zastavitelné plochy pro veřejná prostranství a 

vymezuje systém sídelní zeleně, čímž tento cíl naplňuje.  

 

Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí: 

Politika stanovuje v rámci cíle 3.1 zajištění návaznosti nových staveb na charakter a strukturu hodnotné 

stávající zástavby a nutnost respektovat a rozvíjet kulturní a stavební dědictví i hodnoty krajiny. Stávající ÚP 

Rychnov u JBC v rámci podmínek prostorového uspořádání stanovuje charakter i strukturu zástavby. 

V rámci změny ÚP bude prověřena možnost zajištění návaznosti nové zástavby na hodnotné struktury 

stávající zástavby.  

 

Územní studie ÚS 1 Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory: 

ZÚR LK v rámci zásady Z 72 vymezily 5 ploch a koridorů, jejichž změnu využití je třeba prověřit územní 

studií. Územní studie ÚS 1 – Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu oblastí cestovního ruchu 

Frýdlantsko a Jizerské hory, jejíž cílem bylo prověření možností rozvoje a regulace cestovního ruchu včetně 

řešení dopravy s ohledem zejména na přírodní hodnoty a dále stanovit návrh opatření ke koordinovanému 

usměrňování a řízení cestovního ruchu a rekreace.  

Územní studie ÚS 1 byla zpracována a dne 9. 3. 2016 byla schválena možnost jejího využití a zaevidována 

v evidenci územně plánovací činnosti, čímž se podle § 25 stavebního zákona stala územně plánovacím 

podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace.  

 

ÚS 1 vyhodnocuje 5 forem cestovního ruchu: 

 

Pěší turistika – pro ÚP Rychnov u JBC ze studie vyplývá následující konkrétní záměr: 

P41 Pěší propojení Rychnov u Jablonce nad Nisou – Pěnčín – Loužnice – Držkov – Zlatá Olešnice – Paseky 

nad Jizerou. Cílem záměru je zvýšení atraktivity území Pěnčínska a Zásadska pro turisty, zahuštění sítě 

turistických tras a dále propojení jednotlivých turistických atraktivit s nástupním místem v Rychnově u 

Jablonce nad Nisou a sítí turistických tras v Krkonoších.  

 

Cykloturistika turistika – pro ÚP Rychnov u JBC ze studie vyplývají následující konkrétní záměry: 

C46 Cyklostezka podél silnice I/65 Jablonec nad Nisou – Rychnov u Jablonce nad Nisou, C48 Napojení 

Rychnova u Jablonce nad Nisou na cyklotrasy okolo Pěnčína, Zásady (jižně od Černostudničního hřebenu), 

C49 Napojení Rychnova u Jablonce nad Nisou na cyklotrasy na Maloskalsku a C50 Napojení Rychnova u 

Jablonce nad Nisou na nadregionální cyklotrasu Liberec – Hodkovice nad Mohelkou – Sychrov – Turnov. 

Cílem záměrů je zpřístupnění Rychnova u Jablonce nad Nisou jako nástupního místa cykloturistiky pro 

oblast Maloskalska, Českého Ráje, turisty opomíjených regionů Pěnčínska a Zásadska a posílení vazby na 

Jablonec nad Nisou.  

 

Hipoturistika – pro ÚP Rychnov u JBC nevyplývají ze studie žádné konkrétní záměry 

Sjezdové lyžování – pro ÚP Rychnov u JBC nevyplývají ze studie žádné konkrétní záměry 

Běžecké lyžování – pro ÚP Rychnov u JBC nevyplývají ze studie žádné konkrétní záměry 

 



Zpráva o uplatňování Územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou 

 

 

 

17 

D) Prokázání potřeby vymezení nových zastavitelné plochy podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona  

 

V rámci posouzení vymezených zastavitelných ploch a jejich využití bylo pořizovatelem posouzeno níže 

v následujících tabulkách. Z posouzení vyplývá, že část ploch určená v ÚP Rychnov u JBC pro sledovanou 

funkci (využití) není v současné době z různých důvodů reálně využitelná. U několika ploch došlo k zařazení 

zahrad a dalších obslužných ploch jednoznačně přiléhajících ke stojícím objektům do ploch rozvojových (ve 

skutečnosti mají charakter již využitých ploch) a také došlo k umístění zastavitelných ploch ve stanoveném 

ochranném nebo bezpečnostním pásmu (kde je využití omezeno nebo úplně znemožněno).  

 

V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy pro bydlení v bytových 

domech: 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

                

Z1 
GF 05-bydlení 

v bytových domech 
3085 3085 100 vydáno stavební povolení 3085 0 

Z2 

GF 05-bydlení 

v bytových domech 

GF 05 

1156 1156 100   0  1156 

  Celkem 4241 4241 100   3085 1156 

 

Rekapitulace: bydlení v bytových domech je zaplněno pouze z části, zde je nutná koordinace se změnou Z86 

(plocha smíšená obytná), jde o zástavbu proluky v blízkosti vodního toku v ulici Nádražní (Z2). Ze skutečně 

využitelné plochy, která je rovna s celkovou plochou, je využito 73%. 

 

 

V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných 

domech: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

                

Z3 
GF-07 rodinné 

domy 
3291 3291 100 zastavěno – 3RD 3291 0 

Z4 
GF-07 rodinné 

domy 
775 775 100     775 

Z5 
GF-07 rodinné 

domy 
1878 1878 100 

zahrada přiléhající ke stojící stavbě – 

stabilizovaná plocha 
1878 0 

Z6 
GF-07 rodinné 

domy 
7929 7929 100 

ochranné pásmo VN, pietní zóna 

hřbitov, 
6599 1330 

zastavěno 5 RD, volné pro 1 RD 

Z7 
GF-07 rodinné 

domy 
15619 12495 80 

ochranné pásmo VN, pietní zóna 

hřbitova, nutné vyřešit možné 

přístupy, 

2500 9995 
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postaveny 2 RD, volné pro cca 5 RD 

Z8 
GF-07 rodinné 

domy 
36115 20600 57 Vypracovaná ÚS  20600 0 

Z9 
GF-07 rodinné 

domy 
7625 7625 100 zastavěno 1 RD, volné pro 6 RD 800 6825 

Z10 
GF-07 rodinné 

domy 
1450 725 50 

zastavěno 1 RD, zbytek přiřazen ke 

stabilizovaným plochám – zahrady (již 

prováděn odkup) 

725 0 

Z11 
GF-07 rodinné 

domy 
2290 0 0 

zahrada přiléhající ke stojící stavbě, 

plocha stabilizovaná 
2290 0 

Z12 
GF-07 rodinné 

domy 
4630 2222 48 

1RD, ostatní zahrada přiléhající ke 

stojící stavbě – stabilizovaná plocha 
2222 0 

Z13 
GF-07 rodinné 

domy 
624 624 100 1 RD, již stabilizovaná plocha 624 0 

Z14 
GF-07 rodinné 

domy 
5292 4762 90 

1 RD, již stabilizovaná plocha + OP 

lesa, aleje 
1754 3583 

Z15 
GF-07 rodinné 

domy 
5402 4861 90 OP (alej) 0 4861 

Z16 
GF-07 rodinné 

domy 
688 688 100 nedostavěný RD  688 0 

Z17 
GF-07 rodinné 

domy 
1591 1591 100 je řešeno povolení k výstavbě 1591 0 

Z18 
GF-07 rodinné 

domy 
5930 5930 100 zastavěno 6 RD 5930 0 

Z19 
GF-07 rodinné 

domy 
3950 1580 40 

pozemky pod elektrickým vedením, 

které nemůžou být využity k výstavbě 

- OP 

1580 0 

Z21 
GF-07 rodinné 

domy 
5096 5096 100 plánovaná výstavba 2 RD 5096 0 

Z22 
GF-07 rodinné 

domy 
4335 2320 54 

výstavba omezena ochranným 

pásmem elek. vedení, příjezdová cesta, 

2 RD rozestavěny 

2320 0 

Z23 
GF-07 rodinné 

domy 
444 444 100 zastavěno 444 0 

Z24 
GF-07 rodinné 

domy 
3371 3371 100 zahájena výstavba řadovek 3371 0 

Z25 
GF-07 rodinné 

domy 
1046 0 0 

již stabilizovaná plocha – objekt 

knihovny 
0 0 

Z26 
GF-07 rodinné 

domy 
620 620 100 zastavěno 620 0 

Z27 
GF-07 rodinné 

domy 
1614 1614 100 zastavěno 1 RD 1614 0 

Z28 
GF-07 rodinné 

domy 
734 734 100 zahrada u RD 734 0 

Z29 
GF-07 rodinné 

domy 
5174 5174 100 schválen podnět na změnu – na GF25 0 5174 

Z30 
GF-07 rodinné 

domy 
19242 19242 100   0 19242 

Z31 
GF-07 rodinné 

domy 
1194 1194 100   0 1194 

Z32 
GF-07 rodinné 

domy 
675 675 100   0 675 

Z33 
GF-07 rodinné 

domy 
1043 938 90 ochranné pásmo drah  0 938 

Z34 
GF-07 rodinné 

domy 
5303 3517 66 

postavený dvojdomek, další výstavba 

omezena -ochranné pásmo drah 
3517 0 

Z35 
GF-07 rodinné 

domy 
2990 2990 100 zastavěno 3 RD 2990 0 

Z36 
GF-07 rodinné 

domy 
2140 2140 100 zastavěno 1 RD 2140 0 

Z37 
GF-07 rodinné 

domy 
2010 2010 100 zastavěno 2 RD 2010 0 
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Z38 
GF-07 rodinné 

domy 
2007 2007 100 zastavěno 1 RD 2007 0 

Z39 
GF-07 rodinné 

domy 
1096 1096 100 zastavěno 1 RD 1096 0 

Z40 
GF-07 rodinné 

domy 
23775 23775 100 

využití bylo podmíněno zpracováním 

územní studie 
0 23775 

Z41 
GF-07 rodinné 

domy 
7209 3773 52 zastavěno 1RD, OP dráhy a ČOV 1033 2740 

Z42 
GF-07 rodinné 

domy 
760 760 100   0 760 

Z43 
GF-07 rodinné 

domy 
4700 2350 50 

Liščí Jáma - ochranné pásmo drah, 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
0 2350 

Z44 
GF-07 rodinné 

domy 
8642 4321 50 

na poz.p.č. 2103/1 umístěn plynovod, 

zahájena výstavba 1 RD 
1761 2560 

Z45 
GF-07 rodinné 

domy 
1346 1346 100   0 1346 

Z46 
GF-07 rodinné 

domy 
9673 9673 100 

využití bylo podmíněno zpracováním 

územní studie 
0 9673 

Z47 
GF-07 rodinné 

domy 
4236 4236 100   1459 2777 

Z48 
GF-07 rodinné 

domy 
7919 7127 90 ochr.pásmo PUPFL + plynovod  3660 3467 

Z49 
GF-07 rodinné 

domy 
9820 8838 90 

ochr.pásmo elek.vedení + plynovod, 

část je zahrada k RD, na části 

plánován 1 RD 

850 7988 

Z50 
GF-07 rodinné 

domy 
5417 3954 73 

stabilizovaná plocha (zahrada), 

ochranné pásmo PUPFL  
2469 1485 

Z51 
GF-07 rodinné 

domy 
25106 25106 100 

realizovány 4 RD, další ve stádiu 

povolování, lokalita je problematická 

z hlediska řešení likvidace 

splaškových vod, předpokládá se 

napojení na nový kanalizační sběrač 

Kokonín – ČOV Rychnov 

5454 19652 

Z52 
GF-07 rodinné 

domy 
1950 1950 100 realizován 1 RD 1950 0 

Z53 
GF-07 rodinné 

domy 
4183 1270 30 

ochranné pásmo PUPFL, elek.vedení a 

samotné elek. vedení  
1270 0 

Z55 
GF-07 rodinné 

domy 
39883 39883 100 

využití bylo podmíněno zpracováním 

územní studie 
0 39883 

Z56 
GF-07 rodinné 

domy 
2322 2322 100   0 2322 

Z57 
GF-07 rodinné 

domy 
1706 1706 100 realizován 1 RD 1706 0 

Z58 
GF-07 rodinné 

domy 
2476 1449 59 1 RD ,ostatní stabilizované plochy  1449 0 

Z59 
GF-07 rodinné 

domy 
1836 1836 100   0 1836 

Z60 
GF-07 rodinné 

domy 
674 674 100 

stabilizovaná plocha – zahrada u 

č.ev.139 
674 0 

Z61 
GF-07 rodinné 

domy 
2811 2811 100 

stabilizovaná plocha – zahrada u č.ev. 

141 a č.p. 886 
2811 0 

Z62 
GF-07 rodinné 

domy 
5379 4303 80 ochrana PUPFL 0 4303 

Z64 
GF-07 rodinné 

domy 
1961 1961 100   1961 0 

Z65 
GF-07 rodinné 

domy 
4899 2450 50 limit dle ÚP –umístění 1 RD 0 2450 

Z66 
GF-07 rodinné 

domy 
1992 1992 100   0 1992 

Z67 
GF-07 rodinné 

domy 
1100 1100 100   0 1100 
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Z68 
GF-07 rodinné 

domy 
4181 4181 100   0 4181 

Z69 
GF-07 rodinné 

domy 
8914 8914 100 max. 2 RD 0 8914 

Z70 
GF-07 rodinné 

domy 
10023 10023 100 

využití bylo podmíněno územní studií 

+ ochrana PUPFL 
0 10023 

Z71 
GF-07 rodinné 

domy 
6952 6952 100 

využití bylo podmíněno územní studií 

+ ochrana PUPFL 
961 5991 

Z72 
GF-07 rodinné 

domy 
3656 3656 100 max.1 RD  0 3656 

1D7 
GF-07 rodinné 

domy 
1220 1220 100   0 1220 

1D8 
GF-07 rodinné 

domy 
933 933 100   0 933 

1D9 
GF-07 rodinné 

domy 
1581 1581 100   1581 0 

1D10 
GF-07 rodinné 

domy 
736 736 100   0 736 

1D11 
GF-07 rodinné 

domy 
46 46 100 zahrada – stabilizovaná plocha 46 0 

2A 
GF-07 rodinné 

domy 
2310 2310 100   2310 0 

3A1 
GF-07 rodinné 

domy 
2678 2678 100   1214 1464 

  Celkem  390218 336954 86   115650 224169 

 

Rekapitulace: z celkové výměry ploch určených platným územním plánem je skutečně využitelných 336954 

m², což znamená cca 86 % z celkové výměry. K dnešnímu dni je ze skutečně využitelných ploch zastavěno 

cca 34 %.  

Potřeba nových rozvojových ploch je dána zájmem o výstavbu rodinných domů ve městě. Využití již daných 

rozvojových ploch je do určité míry sníženo, jak je výše uvedeno, zařazením zahrad a dalších obslužných 

ploch jednoznačně přiléhajících ke stojícím objektům (ve skutečnosti mají charakter již stabilizovaných 

ploch) a dále zařazením ploch s omezením výstavby, teoreticky je umožněno umístění rodinného domu, ale 

ve skutečnosti je to značně problematické a komplikované. 

Z důvodu prokázání potřeby vymezení nových ploch k výstavbě rodinných domů vyplývá požadavek na 

nový územní plán, tzn. prověření výše uvedených ploch se sníženou využitelností a navrhnout případně 

plochy nové.  

 

 

V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy komerčního zařízení: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

                

Z73 

GF-20.4 občanské 

vybavení komerční 

zařízení 

33083 33083 100   33083 0 

Z74 

GF-20.4 občanské 

vybavení komerční 

zařízení 

2880 2880 100   1400 1480 

  Celkem 35 963 35 963  100   34 483 1 480 

 

Rekapitulace: jedná se o plochu mezi silnicí I/65 a kostelem s vazbou na vymezení ploch na 

přilehlou kruhovou křižovatku. Míra využití je 96%.   
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V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy pro občanské vybavení: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

1B 
GF-20.1 občanské 

vybavení  
1357 1357 100   1357 0 

  Celkem 1 357 1 357 100   1 357 0 

 

Rekapitulace: jedná se o plochu pro přístavbu mateřské školy, která již byla na 100 % využita.  
 

 

 

V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

                

Z75 

GF-10 občanské 

vybavení sport a 

rekreace 

5300 5300 100   5300 0 

Z76 

GF-10 občanské 

vybavení sport a 

rekreace 

1370 1370 100 rozhledna 0 1370 

1A1 

GF-10 občanské 

vybavení sport a 

rekreace 

553 553 100 koupaliště 0 553 

  Celkem  7 223 7 223 100   5300 1923 

 

Rekapitulace: tyto plochy zahrnují plochy pro rekreaci – koupaliště, rozhledna, plocha pro sportovní vyžití 

občanů.  Míra využití je 73%.  
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V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy veřejného prostranství: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

                

Z77 
GF-21.4 veřejná 

prostranství 
682 682 100 východně na náměstí 0 682 

Z77 
GF-21.4 veřejná 

prostranství 
32411 32411 100 východně od kostela 0 32411 

Z79 
GF-21.4 veřejná 

prostranství 
3880 3880 100 hasičská zb. děts.h. 3880 0 

Z80 
GF-21.4 veřejná 

prostranství 
467 0 0 

ul.Luční – zahrada využívaná 

k soukromým účelům – oplocená 
0 0 

Z81 
GF-21.4 veřejná 

prostranství 
1751 1751 100 ul. Polní 0 1751 

Z82 
GF-21.4 veřejná 

prostranství 
1542 1542 100 za viaduktem 0 1542 

Z83 
GF-21.4 veřejná 

prostranství 
1327 1327 100 ul. Lipová 0 1327 

Z84 
GF-21.4 veřejná 

prostranství 
964 964 100 

Kokonínská x Ještědská – využívané 

k parkování 
80 884 

  Celkem  43024 42557 99   3960 38597 

 

Rekapitulace: tyto plochy zahrnují plochy pro veřejná prostranství – veřejná zeleň, parkoviště. Míra využití 

je 9 %. Plochy jsou povětšinou ponechány jako městská zeleň – zatravnění, stromy. 

Bylo zjištěno, že plochu Z80 již není možné využit jako plochu veřejného prostranství. Při pořízení nového 

územního plánu bude potřeba tuto plochu prověřit a případně přeřadit do jiné funkce.  

 

 

V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy smíšené obytné městské: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

                

Z85 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

440 440 100 
parkovací plocha u Remy design – 

plocha přestavby 
0 440 

Z86 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

1029 1029 100   341 688 

Z87 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

923 923 100 
Původní zástavba bytového domu – 

plocha přestavby 
923 0 
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Z88 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

807 807 100 
Parkovací plocha před č.p. 607-

plocha přestavby 
0 807 

Z89 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

800 0 0 zahrada u RD 0 0 

Z90 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

1035 0 0 RD se zahradou – plocha přestavby 0 0 

Z91 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

4086 0 0 
původní zástavba podél ul. 

Kokonínská  - plocha přestavby 
0 0 

Z92 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

1513 1513 100 
původní zástavba podél ul. 

Kokonínská (kino) - plocha přestavby 
0 1513 

Z93 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

4625 0 0 
původní zástavba podél ul. 

Kokonínská  - plocha přestavby 
0 0 

Z94 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

323 323 100 
původní zástavba v ul. Mlýnská – 

adaptace stodoly 
323 0 

Z95 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

5192 5192 100 
Ještědská ulice mezi Antikhausem a 

JHSP s.r.o. 
0 5192 

Z96 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

1225 1225 100 JHSP s.r.o. + bydlení 1225 0 

Z97 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

1197 1197 100 Tovární ul. Za Mohelkou  0 1197 

Z100 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

3699 3699 100 Zálesí 3699 0 

Z101 

GF-06  plochy 

smíšené obytné 

městské 

2682 2682 100 u silnice I/65, D.D.Voda 2682 0 

  Celkem  29576 19030 64   9193 9837 

 

Rekapitulace: tyto plochy zahrnují plochy smíšené obytné městské. Míra využití ze skutečně využitelných 

ploch je cca. 48 %. Plochy určené pro toto využití se nachází zároveň i v ploše přestavby a jedná se o 

stabilizované plochy – zastavěné RD se zahradami. 

Bylo zjištěno, že v rámci pořízení nového územního plánu je nutné prověřit plochy přestavby, a to zejména 

plochy Z89-Z91, Z93 a plochu Z87 vyjmout z plochy přestavby a změnit na plochu stabilizovanou – již se 

jedná o dané využití. Dále bylo zjištěno, že u plochy Z100 je nutné vymezení stabilizované plochy dle 

skutečného stavu v území a u plochy Z101 prověřit možnosti využití.  
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V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu 

a bydlení: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

                

Z102 
GF-25 zemědělská 

výroba a bydlení 
23262 23262 100 nad  Pláňských lesem 0 23262 

Z103 
GF-25 zemědělská 

výroba a bydlení 
660 660 100 Kokonínská x Ještědská 660 0 

  Celkem  23922 23922 100   660 23262 

 

Rekapitulace: tyto plochy zahrnují plochy pro zemědělskou výrobu a bydlení. Míra využití je 3%, 

nevyčerpáno je 97% ploch pro realizaci zemědělské výroby a bydlení.   

 

 

V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy pro dopravní 

infrastrukturu: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

                

Z104 GF-18.1 silnice I.tř. 2000 0 0 

Původně určena pro křižovatku 

Rádelský mlýn, dle nové studie je 

nepotřebná 

0 0 

Z105 GF-18.1 silnice I.tř. 300 300 100 kruhová křižovatka nad kostelem 300 0 

Z106 
GF-18.4 místní 

komunikace 
700 700 100 Spojení ul. Březová a ul. Husova 0 700 

Z107 
GF-18.4 místní 

komunikace 
360 360 100 Spojení ul. Tyršova a ul. Polní 0 360 

Z108 
GF-18.4 místní 

komunikace 
150 150 100 Výjezd z plochy Z 102 0 150 

Z109 
GF-18.4 místní 

komunikace 
460 460 100 ul. Zálesí 460 0 

Z111 
GF-18.4 místní 

komunikace 
1350 1350 100 

za č.p. 165 podél Mohelky, propojení 

ul. Nádražní a ul. Tovární 
0 1350 

Z112 
GF-18.4 místní 

komunikace 
2745 0 0 

přestavba – vedle ul. Příkrá – 

umístění komunikace nesplňuje 

podmínky pro umístění v obytné 

zóně   

0 0 

Z113 
GF-18.4 místní 

komunikace 
2640 2640 100 

Propojení silnic nad kostelem 

(kruhový objezd – ulice u kostela) 
880 1760 

Z114 
GF-18.4 místní 

komunikace 
1370 1370 100 pokračování ul. Lipová 0 1370 

Z115 
GF-18.4 místní 

komunikace 
375 375 100 cesta přes železnici 0 375 
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Z116 
GF-18.4 místní 

komunikace 
1080 1080 100 

D.D.Voda – propojení místních 

komunikací podél hlavní silnice I/65 
0 1080 

Z117 
GF-18.4 místní 

komunikace 
2640 2640 100 

Přístupová komunikace k Z30 – nad 

ul. Kokonínská 
0 2640 

Z118 
GF-18.4 místní 

komunikace 
1010 1010 100 Liščí Jáma 0 1010 

Z120 
GF-18.4 místní 

komunikace 
910 910 100 Pelíkovice 0 910 

Z121 
GF-18.4 místní 

komunikace 
1070 1070 100 Košovy – u objektů 0 1070 

Z122 
GF-18.5 účelová 

komunikace 
320 320 100 pod silnicí I/65 0 320 

Z123 
GF-18.5 účelová 

komunikace 
3830 3830 100 Selská strana – do pole již vyježděná 3830 0 

Z124 
GF-18.5 účelová 

komunikace 
370 370 100 

za kruhovým objezdem- již 

stabilizovaná plocha  
370 0 

Z125 
GF-18.5 účelová 

komunikace 
1050 1050 100 U křížku – již stabilizovaná plocha 1050 0 

Z126 
GF-18.5 účelová 

komunikace 
450 450 100 U křížku – již stabilizovaná plocha 450 0 

Z127 
GF-18.5 účelová 

komunikace 
1715 1715 100 Pelíkovice – již stabilizovaná plocha 1715 0 

Z128 
GF-18.5 účelová 

komunikace 
2960 2960 100 Rydvaltice 0 2960 

Z129 GF-21.1 parkoviště 2578 2578 100 
u nám. Míru vedle Tilie – 

stabilizovaná plocha 
2578 0 

1A2 
GF-18.5 účelová 

komunikace 
452 452 100 u koupaliště  0 452 

3A2 
GF-18.4 místní 

komunikace 
260 260 100 U hřiště – již stabilizovaná plocha 260 0 

  Celkem  33145 28400 86   11893 16507 

 

Rekapitulace: tyto plochy zahrnují plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu – silniční dopravu. Míra 

využití ze skutečně využitelných ploch je 42%. Jsou zde zahrnuty plochy, které se dají považovat za plochy 

stabilizované – viz. tabulka.  

V rámci pořízení nového územního plánu bude nutné prověřit plochy Z 104 a Z108 a dále u plochy Z112 

prověřit možnost přestavby a tím navazující možnosti vyvlastnění. 

 

 

V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy pro technickou 

infrastrukturu: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

  
Technická 

infrastruktura 
            

Z130 
GF-22 technická 

infrastruktura, ČOV 
650 0 0 Liščí Jáma  0 0 

Z131 
GF-22 technická 

infrastruktura, ČOV 
3721 0 0 Hranice 0 0 

Z132 
GF-22 technická 

infrastruktura, ČOV 
464 0 0 Hranice 0 0 
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  Celkem 4835 0 0   0 0 

 

Rekapitulace: tyto plochy zahrnují plochy pro technickou infrastrukturu - ČOV. Míra využití je 0%. Plochy 

jsou určené k výstavbě ČOV.  

Dne 31. října 2017 byla zastupitelstvem Libereckého kraje schválena změna PRVKÚK, počítající 

s vybudováním kanalizačního gravitačního přivaděče, kterým bude možné odkanalizovat zastavitelné plochy 

Z51 (Na Hranici) a Z55-Z61 (D.D. Voda). Na stavbu kanalizačního přivaděče bylo vydáno pravomocné 

rozhodnutí dne 28. února 2018 vč. změny stavby před dokončením ze dne 10. července 2018 sp.zn. 

1778/2018/SPR/OŽP/Pa. Na stavbu rozšíření ČOV Rychnov bylo vydáno pravomocné rozhodnutí dne 27. 

února 2018. 

Toto řešení je pro rozvoj města výhodnější, praktičtější a ekologičtější. Dle předloženého vyjádření firmy 

Prospekta ze dne 10/2015 je zřejmé, že plocha Z132 je pro likvidaci odpadních vod nedostačující. Bylo 

rozhodnuto o transformaci plochy do ploch bydlení, včetně zařazení plochy Z131 do ploch rezervních pro 

případ nerealizování kanalizačního sběrače. Na záměr výstavby kanalizačního sběrače bylo vydáno 

pravomocné územní rozhodnutí dne 13. prosince 2017. Na plochu Z131 je schválen podnět na změnu 

z funkce GF22 Technická infrastruktura - ČOV na GF07 Bydlení v rodinných domech.  

 

 

V rámci průzkumu terénu byly takto identifikovány následující zastavitelné plochy pro výrobu a skladování: 

 

Lokalita 
Funkce plochy 

(využití) 

Celková 

plocha 

lokality 

(m²) 

Skutečně 

využitelná 

plocha    

(m²) 

Využitelnost 

plochy (%) 
Poznámka 

Plocha 

využitá  

(m²) 

Volná 

plocha 

skutečně 

využitelná 

(m²) 

                

Z133 
GF-04 výroba a 

skladování 
56508 55808 99 za železniční stanicí 0 55808 

Z134 
GF-04 výroba a 

skladování 
2486 2486 100 odstavné stání melichar 2486 0 

Z135 
GF-04 výroba a 

skladování 
5660 5660 100 vedle žel.stanice 0 5660 

Z137 
GF-04 výroba a 

skladování 
3947 2763 70 

ul. Údolní – ochranná pásma, 

záplavové území 
2763 0 

Z138 
GF-04 výroba a 

skladování 
1413 1413 100 

ul. Kokonínská – plocha 

stabilizovaná 
1413 0 

Z139 
GF-04 výroba a 

skladování 
4465 2233 50 

ul. Kokonínská -ochranná pásma, 

záplavové území 
0 2233 

  Celkem  74479 70363 94   6662 63701 

 

Rekapitulace: tyto plochy zahrnují plochy pro výrobu a skladování. Míra využití je 9%. V rámci pořízení 

nového územního plánu bude nutné prověřit možnosti využití s ohledem na jejich přístupnost (u Z133-Z137 

je přístup přes centrum města), nové návrhy řešení přístupu ke změnám ploch Z133-Z137. 

 

Závěr: 

V rámci prověření potřeby vymezení nových zastavitelných ploch vyplynula nutnost na důkladné 

prověření nastavené urbanistické koncepce ÚP Rychnov u JBC, zejména co se týče stabilizovaných a 

zastavitelných ploch pro bydlení a pro výrobu a skladování. Toho bude dosaženo pořízením nového 

ÚP Rychnov u JBC.  
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E) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu  

Zpráva nebude obsahovat pokyny pro zpracování návrhu změny, předpokládá se pořízení nového územního 

plánu.  

 

F) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 

na udržitelný rozvoj území (§19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 

požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 

významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

 
Zpráva nebude obsahovat pokyny pro zpracování návrhu změny, předpokládá se pořízení nového územního 

plánu.  

 

G) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 

zpracování variant vyžádáno. 

 
Zpráva nebude obsahovat pokyny pro zpracování návrhu změny, předpokládá se pořízení nového územního 

plánu.  

 

H) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 

písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 

územního plánu. 

 
Pořizovatel vyhodnotil změny podmínek, na základě kterých byl ÚP Rychnov u JBC vydán, 27 

zastupitelstvem schválených podnětů na změnu (včetně návrhu na 13 nových zastavitelných ploch) a 

všechny další zjištěné nedostatky, které byly při uplatňování ÚP Rychnov u JBC zjištěny, a které jsou 

popsány pod písmeny a) až d).  

 

Původní koncepce ÚP Rychnov u JBC vychází z období před rokem 2009 a v současné době se 

projevují jisté zastarávající tendence. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou řeší řadu složitých 

problémů (např. dopravní zátěž centrální části města) a od doby vydání původního ÚP Rychnov u 

JBC se objevila řada nových skutečností (např. nová koncepce odkanalizování a zásobování vodou ve 

prospěch významných zastavitelných lokalit pro bydlení – gravitační kanalizační sběrač Jablonec n.N. 

– Kokonín – ČOV Rychnov, plánované zkapacitnění vodojemu Zákoutí a další).  

 

Zároveň došlo, v rámci realizace komplexních pozemkových úprav, k obnově katastrálního operátu. 

Vznikla tak nová digitální katastrální mapa, která nekoresponduje v řadě míst s původní analogovou 

katastrální mapou. Ta přitom sloužila jako podklad pro tvorbu původního územního plánu a jenom 

tato samotná skutečnost by znamenala nutnost pořízení změny ÚP Rychnov u JBC. Dále od nabytí 

účinnosti 3. Změny ÚP Rychnov u JBC došlo k řadě změn v legislativě (viz. kapitola A, bod II.), se 

kterými je nezbytné uvést ÚP Rychnov u JBC do souladu.  

 

Na základě výše citovaných zjištění pořizovatel dospěl k závěru, že pořízení dílčí rozsáhlé změny, 

podstatně ovlivňující koncepci ÚP Rychnov u JBC, by bylo neúčelné, a s ohledem na nutnost 

komplexního řešení všech zjištěných problémů, pořizovatel navrhuje pořízení nového územního plánu. 

Cílem pořízení nového územního plánu je i přizpůsobení územně plánovací dokumentace aktuálním 

potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I, § 18 a 

19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. V rámci pořizování nového ÚP Rychnov budou mimo jiné prověřeny podněty 
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veřejnosti na změny platné územně plánovací dokumentace, které byly schváleny zastupitelstvem 

města Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

I) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního 

plánu zjištěny 

 

Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území nejsou uplatňovány. 

 

J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

 
Nejsou uplatněny žádné požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. 
 

 


