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NÁVRH USN. ZM/N 3107
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
podnět na pořízení Změny č. 8 platného Územního plánu Jablonec 
nad Nisou v rozsahu podbodu č. 1.

B. u  k  l  á  d  á  
Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora, zpracovat městským 
architektem Davidem Pavlištou urbanisticko-krajinářskou studii území 
včetně souvislostí k Letnímu kinu a parku pod Horním náměstím a 
na jejím základě jednat se zájemci o koupi pozemků a pokud to 
bude nutné případně změnit územní plán.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Věc: Podnět na pořízení změny č. 8 Územního plánu Jablonec n. N.

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo obce Jablonec nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního 
plánu Jablonec nad Nisou dne 17.5.2017, účinnosti nabyl územní plán dne 
26.6.2017.

Oddělení Územního a strategického plánování obdrželo dne 

▪  11. 11. 2020 návrh na změnu platného ÚP Jablonec nad Nisou, kterou 
uplatnil  pan  Ivo  Tomeš  ve  smyslu  transformace  pozemků  p.č.  1036/7, 
1036/27,  1036/28,  1036/29  a  1036/30  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  ze 
stabilizovaných ploch zastavěného území   kategorie SC4 – plochy bydlení – 
příměstské, resp. návrhové plochy BM4.11 – plochy bydlení – městské na 
plochy kategorie veřejné prostranství – zeleň,

▪  12. 11. 2020 návrh na změnu platného ÚP Jablonec nad Nisou, kterou 
uplatnil spolek Jablonecká KOSA z.s. ve smyslu transformace pozemků p.č. 
1036/7, 1036/27, 1036/28, 1036/29 a 1036/30 v k.ú. Jablonec nad Nisou 
ze stabilizovaných ploch zastavěného území   kategorie SC4 – plochy bydlení 
– příměstské, resp. návrhové plochy BM4.11 – plochy bydlení – městské na 
plochy kategorie veřejné prostranství – zeleň,

PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD 
NISOU

 

Oddělení  územního  a  strategického  plánování,  odboru  územního  a 
hospodářského rozvoje  MM Jablonec  nad Nisou,  coby pořizovatel  územně 
plánovací dokumentace města Jablonec nad Nisou, předkládá Zastupitelstvu 
města  Jablonec  nad  Nisou  podnět  na  pořízení  Změny  č.  8  platného 
Územního plánu Jablonec nad Nisou, a to v souladu se zněním § 44 a za 
použití  §46  odst.  3  SZ.  Oba  podané  návrhy  na  změnu  jsou  totožné, 
pořizovatel je proto vyhodnotil jako 1 podbod.  

Podbod  č.1 –  změna  funkčního  vymezení  návrhové  plochy  BM4.11 
plochy bydlení – městské na pozemcích p.č. 1036/7 a 1036/27 a dále 
stabilizované plochy kategorie SC4 plochy smíšené obytné – centrální 
na pozemcích p.č. 1036/28, 1036/29 a 1036/30 na plochy kategorie VZ 
plochy veřejných prostranství – zeleň
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Žadatelé o změnu: 

Návrh na změnu podal pan Ivo Tomeš – Saskova 18, 466 01 Jablonec nad 
Nisou a spolek Jablonecká KOSA z.s. – Saskova 18, 466 01 Jablonec nad 
Nisou – předseda Ivo Tomeš

Předmět podnětu:

Pozemky  p.č.  1036/7,  1036/27,  1036/28,  1036/29  a  1039/30  v k.ú. 
Jablonec nad Nisou ve vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou

Důvod změny:

Nesouhlas  s prodejem  pozemků  p.č.  1036/28,  1036/29  a  1036/30  a 
s plánovanou  výstavbou  na  těchto  pozemcích,  dle  přiloženého  otevřeného 
dopisu. 

Návrh změny:

Stav dle platného ÚP Jablonec nad Nisou:
Pozemky p.č. 1036/7 a 1036/27 v k.ú. Jablonec nad Nisou jsou vymezeny 
jako  návrhová  zastavitelná  plocha  BM4.11  plochy  bydlení  –  městské. 
Pozemky p.č. 1036/28, 1036/29 a 1036/30 v k.ú. Jablonec nad Nisou 

Návrh vlastníka pozemků na změnu:
Změna funkčního využití pozemků 1036/7, 1036/27, 1036/28, 1036/29 a 
1036/30  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  na  plochu  veřejných  prostranství  – 
zeleň. 

Vyjádření pořizovatele:

Plocha BM4.11 byla v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou vymezena na celé 
výměře pozemků p.č. 1036/7 a 1036/27 v k.ú. Jablonec nad Nisou, s čímž 
v průběhu  pořizování  nesouhlasil  ve  stanovisku  k vyhodnocení  vlivů  na 
životní prostředí KÚLK – Odbor životního prostředí a zemědělství  a rovněž 
MěÚ Jablonec  nad Nisou – Orgán ochrany přírody.  Plocha byla následně 
v dohadovacím  jednání  redukována  a  orgán  ochrany  přírody  s ní  takto 
souhlasil.  Plocha  byla  ponechána  i  přes  nesouhlas  orgánu  SEA,  protože 
vypuštěním  by  došlo  k znehodnocení  pozemků.  Od tohoto  momentu byly 
vymezeny  ve  stávajícím  rozsahu,  který  nikdo  v průběhu  pořizování  dále 
nepřipomínkoval. 

Pozemky p.č. 1036/28, 1036/29 a 1036/30 v k.ú. Jablonec nad Nisou byly 
v územním plánu vymezeny jako stabilizovaná plocha SC4 od návrhu pro 
veřejné  projednání  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.  Jejich  vymezení  rovněž 
v průběhu projednávacího procesu nikdo nepřipomínkoval ani nenamítal. 

Obě plochy byly navíc vymezeny jako návrhové zastavitelné plochy i v minule 
platném územním plánu z roku 1998. 

Závěr: pořizovatel nedoporučuje s ohledem na výše citované skutečnosti 
navrhovanou  změnu  ÚP schválit,  neboť  v jejím  důsledku  by  došlo 
k znehodnocení pozemků ve vlastnictví města. 
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Průběh projednávání ve Výboru pro územní plánování a rozvoj města

Podnět na pořízení změny č. 8 Územního plánu města Jablonce nad Nisou 
byl projednán na jednání Výboru pro územní plánování a rozvoj města dne 9. 
února 2021. Výbor přijal následující usnesení: 

USNESENÍ VÝBORU č. 46 /2021
Výbor pro územní plánování a rozvoj města 

d o p o r u č u j e

zastupitelstvu  města  neschválit  podnět  na  pořízení  Změny  č.  8  platného 
Územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  v rozsahu  podbodu  č.  1.  a  zároveň 
zpracovat urbanisticko-krajinářskou studii území včetně souvislostí k Letnímu 
kinu a parku pod Horním náměstím a na jejím základě jednat se zájemci o koupi 
pozemků a pokud to bude nutné případně změnit územní plán.

Hlasování:
Počet členů v době hlasování: 8
Hlasování (pro – proti - zdržel se): 8-0-0
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Ortofotomapa
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Výřez z platného ÚP Jablonec nad Nisou s vyznačením úpravy
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Situace z KN 
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