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NÁVRH USN. ZM/N 3360
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   podnět na změnu Územního plánu Jablonec nad Nisou na pozemku

p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
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Věc: Podněty občanů na pořízení změny Územního plánu Jablonec n. N. 
 

Důvodová zpráva 
 

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 nashromážděné podněty na pořízení změn platného 
Územního plánu Jablonec nad Nisou, a to v souladu se zněním § 44 a za 

použití § 46 odst. 3 stavebního zákona.  

Pořizovatel předkládá ke schválení podnět na změnu ÚP Jablonec nad Nisou, 
které budou obsahem některé z dalších změn, případně ve Zprávě o 

uplatňování ÚP Jablonec nad Nisou.  

Obdržené podněty jsou: 

• Podnět č. 1 – změna funkčního využití pozemku p.č. 150/13 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou z nezastavitelné plochy kategorie VZ Plochy 

veřejných prostranství – zeleň na zastavitelnou plochu kategorie SC4 
Plochy smíšené obytné – centrální 

Pořizovatel nedoporučil podnět ke schválení.  

Vychází se ze znění § 55 odst. 4 stavebního zákona, dle kterého je možné 
vymezovat nové zastavitelné plochy změnou územního plánu pouze na 

základě prokázání jejich potřeby.   

Dle aktuálních soudních rozsudků, např. 5 As 418/2019-43 ze dne 15. 1. 
2021 o Změně Územního plánu Černošice, či 2 As 182/2019-42 ze dne 29. 4. 

2021 o Změně Územního plánu obce Stachy, dále vyplývá, že v souladu s ust. 
§ 55 odst. 4 stavebního zákona (ve znění účinném do 31.12.2017) musí obec 
v potřebné a přezkoumatelné míře podrobností zdůvodnit nejen to, které 

zastavitelné plochy jsou dosud nevyužity a proč je použít k nové výstavbě 
nelze, ale i to, proč se u konkrétních pozemků mění jejich charakteristika z 

nezastavitelných na zastavitelné, a proč se jeví být vhodnou náhradou za 
pozemky nevyužité.  

Z poslední analýzy využití zastavitelných ploch z ÚP Jablonec nad Nisou, 

z 05/2021 vyplývá, že je využito: 

• 16 % ploch BM Bydlení městské,  

• 10 % ploch BP Bydlení příměstské  

• 2 % ploch SC Smíšené městské – centrální 

• 9 % ploch SM Smíšené městské 

• 0 % ploch OS Občanské vybavení – sport a rekreace 

• 0 % ploch OH Občanské vybavení – hřbitovy 

• 15 % ploch VS Výroba a skladování 

• 0 % ploch TI Technická infrastruktura 



• 1 % ploch DS Dopravní infrastruktura – silniční  

• 9 % ploch VK Veřejná prostranství – komunikace  

• 0 % ploch RZ Rekreace – zahrádkové osady 

Celkové využití ploch pro bydlení kategorie BM a BP je cca 11,5 % k 05/2021. 

Aktuální využití tak dle pořizovatele neodůvodňuje potřebu vymezování 
nových zastavitelných ploch a případná změna by byla vystavena vysokému 
riziku zrušení, v případě napadení u soudu.  

Řada stávajících zastavitelných ploch není využita z různých důvodů, obvykle 
jsou velké plochy podmíněny pořízením regulačního plánu či územní studie, 

případně vybudováním inženýrských sítí. Komplexněji bude problematika 
využití zastavitelných ploch řešena ve Zprávě o uplatňování ÚP Jablonec nad 
Nisou.  

Dále byla dne 30. 3. 2021 Zastupitelstvem Libereckého kraje vydána 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, která nabyla 

účinnosti dne 27. 4. 2021. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje jsou 
nadřazená územně plánovací dokumentace, která musí být respektována. 
Uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou dokumentací změnou 

územního plánu vyplývá z § 54 odst. 6 stavebního zákona a obec je povinna 
tak vykonat bez zbytečného odkladu. 

Z Aktualizace č. 1 vyplývají některé požadavky na změnu Územního plánu 

Jablonec nad Nisou, které musí být vyřešeny přednostně. V reakci byla dne 
20. 5. 2021 zahájena Změna č. 8 ÚP Jablonec nad Nisou, která tyto požadavky 

řeší.  

Schválení podnětů na změnu je pouze prvním krokem v procesu pořizování. 
Nejedná se však o samotné zahájení změny, schválený podnět bude připraven 

na zařazení do některé z budoucí změny, případně přidán do některé ze 
zahájených změn.  

Zastupitelstvo města bude o jednotlivých bodech hlasovat ještě dvakrát, při 
schválení zadání změny a při jejím vydání.   

  



Podnět č. 1 – změna funkčního využití pozemku p.č. 150/13 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou z nezastavitelné plochy kategorie VZ Plochy 

veřejných prostranství – zeleň na zastavitelnou plochu kategorie SC4 
Plochy smíšené obytné – centrální 

 
Žadatelé o změnu:  

Návrh na změnu podal Z. M., XXXXX XXXX, XXXXX Jablonec nad Nisou 

Předmět podnětu: 

Pozemek p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou 

Důvod změny: 

Uvedeným důvodem je výstavba bytového domu.   

Návrh změny: 
Stav dle platného ÚP Jablonec nad Nisou: 
Pozemek p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou je vymezen jako 

nezastavitelná plocha kategorie VZ Plochy veřejných prostranství – zeleň.  
 

 
 



 
 

Návrh žadatele na změnu: 
Změna funkčního využití p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou na 

zastavitelnou plochu kategorie SC4 Plochy smíšené obytné – centrální.   
 
Vyjádření pořizovatele: 

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou, tvořící 
nároží ulic Opletalova a Korejská, je zařazen platným ÚP Jablonec nad Nisou 
do nezastavitelných ploch kategorie VZ – plochy veřejných prostranství – zeleň 

a slouží vedlejšímu areálu mateřské školy v Jugoslávské ulici – Žlutá školka 
(pronájem od roku 2009). 

Shodný podnět na změnu byl už jednou na jednání Výboru pro územní 
plánování a rozvoj města projednáván, konkrétně 2. 9. 2019, kdy o shodnou 
změnu žádala firma PROCTUS 5 s.r.o.  

 

Průběh jednání byl následující: 

Podbod č. 4 - změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch 
smíšených – pozemek p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou 

Diskuse: 

- bez ohledu na vlastnické vztahy posoudit v rámci Zprávy o uplatňování ÚP 
Jablonec nad Nisou 

Usnesení: 

- doporučuje neschválit pořízení podbodu č. 4 s tím, že změna územního 
plánu bude posouzena v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Jablonec nad 

Nisou 



 

Pořizovatel doporučuje s ohledem na výše citované skutečnosti podnět na 
změnu ÚP neschválit s tím, že změna územního plánu bude opětovně 

posouzena v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Jablonec nad Nisou, při 
vyhodnocení vymezených zastavitelných ploch. 
 

Závěry výboru pro ÚP a RM: 
- doporučuje neschválit pořízení podnětu 

 

Průběh projednávání ve Výboru pro územní plánování a rozvoj města 

 

Podnět na změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou byl projednán 
na jednání Výboru pro územní plánování a rozvoj města dne 31. 1. 2022.  
 

Výbor přijal následující usnesení:  
 

USNESENÍ č. 64 /2022 

Výbor pro územní plánování a rozvoj města  
 
d o p o r u č u j e 

 
zastupitelstvu města neschválit podnět na změnu Územního plánu 
Jablonec nad Nisou na pozemku p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou  

 

 
Hlasování: 

Počet členů v době hlasování: 8 
Hlasování (pro – proti - zdržel se): 8-0-0 

 


