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Důvodová zpráva 

Dne  27.  1.  2021  byla  na  Magistrátu  města  Jablonec  nad  Nisou  uplatněna  petice 
„Volnočasová louka, Pozemek 1450, Mšeno nad Nisou“. 

Petici tvoří 1 průvodní list, 11 podpisových archů s podpisy 211 občanů a dokument Námět 
k posouzení. 

Petiční výbor:
T. P., Arbesova, Jablonec nad Nisou, 466 04
M. P., Arbesova, Jablonec nad Nisou, 466 04
R. K., Arbesova, Jablonec nad Nisou, 466 04
R. K., Arbesova, Jablonec nad Nisou, 466 04
H. M., Arbesova, Jablonec nad Nisou, 466 04
T. M., Arbesova, Jablonec nad Nisou, 466 04

Petiční výbor zastupuje:
T. P., Arbesova, Jablonec nad Nisou, 466 04

Petice byla po přijetí  posouzena oddělením interního auditu a stížností  magistrátu a bylo 
konstatováno, že splňuje náležitosti zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. V centrální 
evidenci je vedena pod č. P 1/2021.

Petice  byla  postoupena  k projednání  radě  města  jako  příslušnému  orgánu,  dle  zákona 
č.128/2000  Sb.  Rada  města  petici  projednala  dne  18.2.2021  a  dále  požadavek  občanů 
předkládá zastupitelstvu města, kterému byla adresována:  

petenti žádají o zamítnutí plánované výstavby 20 rodinných domů v uvedené lokalitě, která 
se nachází  na  hranici  CHKO Jizerské hory,  ochranného  vodního pásma a je  domovem 
chráněných živočichů.
K petici  přiložili  dokument  p.  R.K.  pod  názvem  Námět  k posouzení ze  dne  
26.  1.  2021,  kde  žádají  o  posouzení,  zda  případná  stavba  nemůže  poškodit  zdejší 
ekosystém. 

Petice byla doručena zároveň i na Agenturu ochrany přírody (CHKO Jizerské hory).

Dále následuje:

A) scan petice, první list petičního archu a dokumentu p. Kantorové, který byl součástí petice

B) list vlastníka 

C) posouzení odborných útvarů

D) rezultát

E) pracovní verze územní studie



A)





B)



c)

Vyjádření odborných útvarů:

Vyjádření odboru stavebního a životního prostředí:

Stavení úřad: 
Plánovaná  stavba je  v souladu  s územním plánem,  který  požadoval  vypracování  územní 
studie zástavby, což je v současné době plněno. Jestliže bude předložen projekt a zákonné 
podklady, nelze stavbu zamítnout.

Vodoprávní úřad: na pozemcích p. č. 1455/1, 1450 k.ú. Mšeno nad Nisou ani v širším okolí 
není stanoveno žádné ochranné pásmo vodního zdroje. Ochranným pásmem nedisponuje 
ani  vodní  nádrž  Mšeno.  Z hlediska  posouzení  možnosti  ohrožení  vydatnosti  zmíněného 
pramene  stavební  činností  na  sousedním  pozemku  je  nutné  oslovit  osobu  oprávněnou 
v oboru hydrogeologie.

Ochrana přírody  a  krajiny: příslušným orgánem ochrany  přírody  a  krajiny  je  Agentura 
ochrany přírody (CHKO Jizerské hory).

Vyjádření oddělení územního a strategického plánování:

Předmětný pozemek p.č.  1450 v k.ú.  Mšeno nad Nisou je  dle  platného Územního plánu 
Jablonec  nad  Nisou  vymezen  jako  návrhová  zastavitelná  plocha  BM2.21  kategorie  BM 
Plochy bydlení – městské, jejíž využití je dále podmíněno zpracováním Územní studie ÚS 20 
Podlesí jako požadavek CHKO JH v procesu pořizování územního plánu. 

Dle evidence majetkoprávního oddělení nebyl předmětný pozemek nikdy v majetku města, to 
vyplývá i z odůvodnění připomínek ke konceptu nového územního plánu z roku 2011.

Plocha byla určena k zastavění rodinnými domy i v minulém platném územním plánu z roku 
1998. 

V průběhu pořizování Územního plánu Jablonec nad Nisou nebyla podána žádná námitka 
proti ploše BM2.21. 

Při projednávání konceptu nového Územního plánu Jablonec nad Nisou byla dne 29. srpna 
2011 písemně podána pouze připomínka pana V.,  který rozporoval  zastavění  předmětné 
plochy  z důvodu  využívání  Mateřskou  školou  Arbesova  a  upozorňoval  na  znemožnění 
přístupu dětí a běžné veřejnosti do lesa a k přehradě. 
Připomínce  nebylo  ve  výše  uvedeném  vyhověno  s odůvodněním,  že  Mateřská  škola 
Arbesova má přístup zajištěn z veřejného prostranství a možnost zastavění lokality BM2.21 
nebyla z její strany rozporována. Pěší prostupnost s důrazem na propojení ulice Arbesova 
s ulicí Podlesí byl jeden z požadavků na řešení v Územní studii ÚS 20. Celé zdůvodnění je 
publikováno v bodě E) tohoto materiálu.

Návrh  zadání  Územní  studie  ÚS  20  –  Podlesí  byl  zpracován  pořizovatelem  na  základě 
žádosti  investora  a  byl  projednán  na zasedání  Výboru pro  územní  plánování  a  strategii 



rozvoje  města  dne  3.  9.  2018  a  následně  byl  Zastupitelstvem  města  dne  25.  9.  2018 
usnesením ZM/N 2441 vzat na vědomí. 

V současnosti  je  pořizována  Územní  studie  ÚS  20  –  Podlesí,  jejíž  pracovní  návrh  byl 
konzultován  s dotčenými  orgány  státní  správy  dne  26.  ledna  2021.  Konzultované  řešení 
předpokládalo výstavbu 18 rodinných domů (4 dvojdomy a 10 domů), dále se předpokládalo 
umístění 2 rodinných domů na pozemky p.č. 1452/1, 1452/2 a p.č. st. 1451 v k.ú. Mšeno nad 
Nisou.

Zpracovatelé studie – Studio Raketoplán,  dle informací pořizovatele průběžně komunikují 
s veřejností  v okolí  lokality,  dne  3.  2.  2021  dokončili  první  vlnu  konzultací  se  sousedy 
v lokalitě a na základě jejich podnětů budou navržené řešení ještě upravovat.

Předpokládá  se,  že  dojde  k  rozšíření  nezastavěné  plochy  přiléhající  k MŠ  Arbesova 
(zmenšení zastavitelných ploch na jižní straně komunikace na minimální výměru 800 m2) a 
dále mírnému rozvolnění ve střední části – místo dvou dvojdomů budou 2 klasické rodinné 
domy. 

Výstavba  je  tedy  v  současnosti  blokována  podmínkou  na  pořízení  územní  studie.  Tato 
podmínka pomine v momentě dokončení  Územní studie ÚS 20, nebo marným uplynutím 
lhůty, k čemuž dojde po 5 letech ode dne vydání Územního plánu Jablonec nad Nisou (dne 
17. 5. 2022). 

Proces  pořízení  územní  studie  není  stanoven  v  žádném  předpise,  pořizovatel  pouze 
zpracuje zadání,  ve kterém určí obsah, rozsah, cíle a účel.  Další  předepsaný krok je až 
posouzení  možnosti  využití.  Tento  úkon  je  v  přenesené  působnosti,  do  kterého  nemůže 
Zastupitelstvo  města  legálním  způsobem  zasáhnout,  například  usnesením  o  zamítnutí 
studie. 

Reakce na požadavky petice

Předmětný pozemek p.č. 1450 v k.ú. Mšeno nad Nisou je v soukromém vlastnictví, Statutární 
město Jablonec nad Nisou má v územním řízení postavení účastníka řízení, ve kterém je 
oprávněno podávat námitky. Rozsah námitek je dán jednak rozsahem povolovaného záměru 
a  dále  rozsahem  oprávnění  a  povinností  města  dle  obecního  zřízení.  Pokud  by  město 
uplatnilo  nesouhlas  se záměrem,  musí  uvést  důvody tohoto  nesouhlasu  (např.  negativní 
dopad  na  životní  prostředí  v  obci  vyplývající  ze  stanoviska  orgánu  ochrany  životního 
prostředí). Stavební  úřad  následně  posoudí,  zda  jsou  tyto  důvody  relevantní.  Obdobné 
námitky,  jako  jsou  uvedeny  v petici,  byly  podány  při  projednávání  konceptu  nového 
územního plánu a byly řádně vypořádány, viz bod E). 

Město  závazně  ovlivňuje  budoucí  stavební  záměry  na  svém území  v  územně plánovací 
dokumentaci – v územním plánu.  

Teoretickou možností, jak tedy vyhovět petentům je navrhnout změnu územního plánu, kde 
by bylo možné změnit zastavitelnou plochu kategorie BM – Plochy bydlení – městské na 
plochu nezastavitelnou např. kategorie VZ – Plochy veřejných prostranství – zeleň, nebo SK 
– Plochy smíšené krajinné. 

Změna územního plánu je proces časově náročný a do doby vydání změny platí stávající 
platný  Územní  plán  Jablonec  nad  Nisou,  který  určil  lokalitu  k  výstavbě.  Je  tedy 
pravděpodobné, že by investor získal územní rozhodnutí, resp. stavební povolení a zahájil 
práce předtím, než by změna nabyla účinnosti.
 



Teoreticky by šlo tento krok omezit podle stavebního zákona, kdy může rada města vydat 
územní opatření o stavební uzávěře,  která omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu 
stavební  činnost  v území,  pokud  by  mohla  ztížit  nebo  znemožnit  budoucí  využití  podle 
připravované změny územního plánu. Tímto opatřením by tak po schválení pořízení změny 
bylo  zajištěno,  že  investor  nebude  schopen  získat  územní  rozhodnutí  dříve.  Stavební 
uzávěra musí  být  dostatečně odůvodněna,  musí  odůvodnit  i  to,  proč se domnívá,  že by 
mohlo do schválení a vydání nového územního plánu nebo změny dojít k takové výstavbě, 
která by území znehodnotila. Jedná se o opatření obecné povahy a investor se může pokusit 
podat návrh na její zrušení u soudu. 

V případě schválení změny nebo územního opatření o stavební uzávěře by došlo k omezení 
nebo znemožnění realizace záměru investora. Tím by mu vznikla majetková újma a mohl by 
se domáhat náhrad za změnu v území podle § 102 stavebního zákona, které by s vysokou 
pravděpodobností požadoval po Statutárním městě Jablonec nad Nisou a případně se o ně i 
soudil. Náhrady náleží za vynaložené náklady na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména 
na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty 
pozemku, který slouží k zajištění závazku. 

Z hlediska dalších požadavků občanů na zachování vodního zdroje na sousedním pozemku 
pořizovatel  konstatuje,  že  aktuální  pracovní  návrh  Územní  studie  ÚS  20  předpokládá 
zasakování  dešťových vod z komunikací  a jejich  následné  odvedení  do retenční  nádrže. 
Teoreticky zde existuje možnost napájet mokřad z této retenční nádrže, ovšem je třeba jej 
projednat s dotčenými orgány (zejména Povodí Labe). 
Dle  zákonných  požadavků  musí  nová  výstavba  řešit  likvidaci  dešťových  vod  na  místě. 
Předpokladem je, že voda ze střech bude zasakována, případně akumulována. 

D)

Samospráva  nemá  legální  možnost  výstavbě  rodinných  domů  v ulici  Arbesova 
zabránit, zamítnout ji, jak žádá petice – pouze změnou územního plánu v kombinaci se 
stavební uzávěrou a náhradou za zmařené investice. 



E)








