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Co územní plán sleduje?

Jablonec nad Nisou připravuje a projed-
nává nový územní plán. Jaký má tento do-
kument vliv na občany a jak naopak mohou
lidé územní plán ovlivnit? Zeptali jsme se
předsedkyně Výboru pro územní plánování
a strategii rozvoje města Soni Paukrtové.

Co nový územní plán řeší? 
Tak jako v řadě evropských zemí se nezabý-

vá jen otázkami kde a co stavět, ale komplexně
řeší kvalitu života občanů. Snaží se o vytvoření
předpokladů pro harmonický rozvoj města s cí-
lem maximálně sladit zájmy soukromé se zájmy
veřejnými. Klade si mimo jiné za cíl zachovat
základní urbanistickou strukturu města, citlivě
řešit dopravu nebo nalézt nekonfliktní místo
pro překladiště komunálního odpadu. Sou-
časně ale pamatuje na dostatek volné přírody,
parků a zeleně, vytváří ucelený systém cyklo-
stezek a veřejné dopravy. 

Kdo na jeho vznik dohlíží a jak dlouho
bude platit?

Dohled nad procesem přípravy nového
územního plánu má Výbor pro územní pláno-
vání a strategii rozvoje města. Je to zcela nový
poradní orgán města a jeho členové se zúčastní
všech veřejných projednávání. Nový územní
plán by měl platit dalších deset let.

Jak s územním plánem seznámíte veřej-
nost? 

Všechny kroky s nimi budeme veřejně pro-
jednávat. Vím, že diskuse nebude jednoduchá.
Jsem si jista, že bude přínosná. Budu ráda, když
se do ní aktivně zapojí co nejvíc lidí.

(red)

O územní plán by se měl 
zajímat každý

Záleží vám na tom, v jakém prostředí budete
žít? Pak se zajímejte o územní plán. Územní
plán patří k nejdůležitějším koncepčním a roz-
vojovým dokumentům města. Stanovuje zák-
ladní koncepci rozvoje území, ochrany hodnot,
urbanistického pojetí, uspořádání krajiny včet-
ně řešení veřejné infrastruktury. Proto by měl
vzbudit zvídavost všech lidí, zvláště těch, kteří
vlastní nějaké pozemky. V Jablonci nový územ-
ní plán nyní vzniká, proto přinášíme informa-
ce o celém procesu a o možnostech, jak do něj
zasáhnout. 

Město má v současné době platný územní plán
z roku 1998. V souladu s novelou stavebního zá-
kona se město rozhodlo nahradit dokument no-
vým územním plánem, který bude odpovídat
novým požadavkům na rozvoj území. „Těmi se
rozumí vyváženost podmínek pro zachování
životního prostředí, hospodářský rozvoj a pro
sociální soudržnosti lidí,“ vysvětluje vedoucí od-
dělení územního plánování Michaela Smrčková. 

Složitý proces pořízení nové územně pláno-
vací dokumentace odstartovali zastupitelé v zá-
ří 2010. Na jeho konci bude v roce 2013 schvá-
lení a vydání nového návrhu Územního plánu
Jablonce nad Nisou. 

Celkové náklady na pořízení nového územní-
ho plánu dosáhnou 5,7 milionu korun. Město
využilo výzvy Integrovaného operačního pro-
gramu a z Evropské unie na něj získalo dotaci
3,4 milionu, dalších 600.000 korun přidal stát.
Městská pokladna tak bude financovat jen zby-
tek 1,7 milionu korun. „Územní plán je vý-
znamnou prioritou tohoto volebního období,“
zdůraznila Paukrtová.

(red)

Slovníček odborníka
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
je kontinuální proces, který na základě urba-

nistické struktury lidských sídel, vyvinuté
předchozím vývojem, stanovuje jejich příští po-
dobu v souladu s novými podmínkami a vyví-
jejícími se nároky uživatelů území. 

URBANIZACE ÚZEMÍ
je proces převádění hospodářského a kultur-

ního života do městského prostoru na úkor
venkova, iniciovaný rozvojem společnosti a je-
jími potřebami. Výstupy tohoto procesu mají
zásadní vliv na charakter prostředí a hodnoty
území. 

ÚZEMNÍ PLÁN JABLONCE NAD NISOU
vytváří územní podmínky pro rozvoj a opti-

mální uspořádání funkční struktury města
v kvalitním prostředí pro bydlení, práci a re-
kreaci. 

Posiluje význam města v rámci Libereckého
kraje i České republiky při současném zajištění
ochrany a rozvoje jeho přírodních, civilizač-
ních a kulturních hodnot dle zásad udržitelné-
ho rozvoje.

Ing. arch. Vladislav Hron
vedoucí projektant ÚP

SAUL, s. r. o.

Projekt „Zpracování nového Územního plánu Jablon-
ce nad Nisou“ je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Minister-
stva pro místní rozvoj ČR.

Foto archiv JM



(I I)

jablonecký měsíčník / červen 2011 územní plán

Slovo architekta Vladislava Hrona, 
zhotovitele územního plánu 

Současná urbanistická struktura města je
v dynamicky uskupeném terénu upevněná
a není potřeba ji zásadně měnit. Nový územ-
ní plán ji přizpůsobuje aktuálním podmín-
kám a očekávaným potřebám. 

KONCEPCE
Výchozím dokumentem pro tvorbu nového

územního plánu je zastupitelstvem města
schválené Zadání územního plánu, které stano-
vuje základní teze a cíle kontinuálního rozvoje
města a požadavky na uspořádání a využití je-
ho území. Územní plán je závazný pro celé
správní území města Jablonec nad Nisou.

Nový územní plán v souladu s požadavky na
ochranu přírodních a civilizačních hodnot úze-
mí upravuje a doplňuje strukturu rozvojových
ploch a koridory veřejné infrastruktury dosud
platného územního plánu z roku 1998 odvoze-
ně z orientační výhledové velikosti města
48 000 obyvatel k roku 2030, z aktuálních pod-
nětů uživatelů území a s ohledem na atraktivi-
tu území přilehlých obcí, s nimiž vytváří funkč-
ní aglomeraci. Koncepce zohledňuje požadavky
vyplývající z Politiky územního rozvoje České
republiky, Zásad územního rozvoje Liberecké-
ho kraje, územně analytických podkladů a kon-
cepčních rozvojových dokumentů, zejména

strategického plánu
Jablonce nad Nisou
2003–2015 a akčního
plánu města z roku
2007. 

VYUŽITÍ PLOCH
Rozvoj obytných

kapacit je směrován
zejména do okrajo-
vých poloh města,
rezervy v kapacitě
jádrového městské-
ho území jsou ome-
zené. Pro občanské
vybavení bude sloužit stavební fond na plo-
chách původních provozoven, které měly dříve
jiné využití. Rekreační kapacity budou rozvíje-
ny v tradičních lokalitách okolo přehrady
a v Srnčím Dole. Rozvoj výroby bude spočívat
zejména v restrukturalizaci a intenzívnějším
využití stávajících ploch. 

Nutná je dostavba tzv. širšího centra. V rámci
rozvoje vybavenosti centra města a lokálních
center se vymezují plochy pro přestavbu ze-
jména v prostoru okolo železniční stanice Jab-
lonec nad Nisou, bývalých jatek, pivovaru
a v Horní Proseči. 

Zahrádkářské osady se začleňují do ploch
pro bydlení. Takto mohou být nadále využívány
rekreačně, ale nevylučuje se jejich převod na
trvalé bydlení za jasně stanovených podmínek,
zajišťujících zachování hygienických paramet-
rů a kvality území.

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
S ohledem na potřeby města a neprůchodnost

některých záměrů v dosud platném územním
plánu se upravuje dopravní koncepce, sledující
vedle rozvoje silniční sítě a místních komuni-
kací též obnovení významu železniční dopravy.
Nejvýznamnějším návrhem je nová trasa silni-
ce I/14 od hranic s Libercem k prostorově sta-
bilizovanému jižnímu obchvatu města a nová
trasa přivaděče ke křižovatce Novoveská. Pro
obsluhu rozvojových ploch se rozšiřuje síť
místních komunikací, navyšují se kapacity pro
odstavování vozidel a prodlužuje se tramvajová
trasa z Liberce až k železniční stanici Jablonec
nad Nisou.

Pro zvýšení kvality a spolehlivosti zásobování
vodou a energiemi se doplňují kapacity založené
sítě technické infrastruktury a stabilizované sys-
témy se rozšiřují pro obsluhu rozvojových ploch. 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA
Město v sevřeném prostoru s výjimečným

přírodním zázemím Jizerských hor je charak-
teristické promíšením funkcí s dominantou ša-
chovnicově regulované zástavby centra. Kvalitní
životní prostředí s dosažitelností široké nabíd-
ky rekreačních příležitostí zajišťuje spokoje-
nost obyvatel. 

Návrh prostorového uspořádání území rozli-
šuje urbanizační zátěže městského prostoru
a příměstských sídel. Intenzita využití ploch
a výšková hladina zástavby směrem k okrajům
města klesají. Urbanistická koncepce vytváří
kompaktní město soustředěním rozvoje smě-
rem dovnitř, využitím proluk a tzv. brownfields.
Zvláštní důraz se klade na zpřístupnění
rekreačních nábřeží toků Nisy a Mšenského
potoka v rámci pronikání přírodní struktury
s vodotečemi a zelenými pásy do zastavěného
území. Výstavba v okrajových částech města
bude limitována stanovenou hranicí mezi za-
stavěným respektive zastavitelným územím
a volnou krajinou. Pro ochranu a rozvoj veřej-
ného prostoru se vymezuje základní kostra ve-
řejných prostranství. 

PRAVIDLA
Kompetence územního plánu jsou z hlediska

zástavby omezeny stanovením intenzity využití
ploch a výškovou hladinou zástavby. Podrob-
nější regulace na úrovni parcelace ploch a kon-
krétních podmínek pro jejich zástavbu bude
předmětem vymezených územních studií.

VEŘEJNÁ DISKUSE
Náležitosti územního plánu a obecné poža-

davky na využívání území stanoví prováděcí
právní předpis. Dokumentace územního plánu
v textové a grafické části obsahuje územní plán
se závaznými podmínkami pro uspořádání
a využívání území a odůvodnění územního plá-
nu s vyhodnocením navržených řešení, včetně
vyhodnocení vlivu územního plánu na udrži-
telný rozvoj území. Zhotovitel je připraven při
veřejném projednání vysvětlit všechny souvis-
losti a obhajovat navržená řešení. 

Ing. arch. Vladislav Hron
vedoucí projektant ÚP 
SAUL, s. r. o., Liberec

Ilustrační zobrazení územního plánu
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Pořizování územního plánu je složitý proces. Po schválení podnětu
v zastupitelstvu města následují tyto etapy:

1. zpracování průzkumů a rozborů 
2. zpracování, projednání a schválení návrhu zadání územního

plánu
3. zpracování, projednání a schválení konceptu územního plánu
4. zpracování, projednání návrhu územního plánu, jeho případná

úprava a vydání návrhu územního plánu

1. Doplňkové průzkumy a rozbory – proběhly v letních měsících
roku 2009 a staly se nosným pilířem zmapování stavu území. 

V témže roce vyzvalo město na svých webových stránkách veřejnost
k uplatnění nových záměrů do Územního plánu Jablonce nad Nisou. Jen
pro zajímavost uvádíme, že město zaevidovalo 163 záměrů soukromých
investorů. Město také oslovilo vytipované výrobní subjekty a organizace
k uplatnění jejich dlouhodobých rozvojových záměrů. Současně sumari-
zovalo klíčové investiční záměry tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro
komplexní posouzení potřeb uživatelů na straně jedné a udržitelného
rozvoje řešeného území na straně druhé.

2. Zadání územního plánu (UP) – bylo naformulováno v souladu
s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon), a to na základě všech dostupných in-
formací. Jedním z důležitých požadavků na ÚP bylo zohlednění kon-
cepčních a rozvojových materiálů Jablonce nad Nisou zpracovaných
v letech 2003–2009:

• Strategický plán Jablonce nad Nisou 2003–2015, aktualizace k říjnu 2007
• Akční plán Jablonce nad Nisou, říjen 2007
• Integrovaný plán rozvoje Jablonce nad Nisou – zóna Žižkův Vrch

a okolí
• Územní energetická koncepce Jablonce nad Nisou – aktualizace 2007
• Koncepce dopravní infrastruktury Jablonce nad Nisou – revize genere-

lu dopravy, květen 2008 (aktualizace březen 2009)
• Plán odpadového hospodářství původce odpadů Jablonce nad Nisou, ří-

jen 2005
• Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území

města Jablonce nad Nisou

K zadání územního plánu mohla uplatnit své požadavky i veřejnost,
kterou město vyzvalo k připomínkování v rámci jeho projednávání, a to
na úřední desce města, článkem v regionálním tisku a na webových
stránkách města. 

Při projedvání zadání uplatnil Krajský úřad Libereckého kraje zásadní
požadavek, a to na vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu Jab-
lonce nad Nisou na udržitelný rozvoj území.

Konečné znění zadání územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem
města v září 2010.

3. Koncept územního plánu – právě v této fázi rozpracovanosti se
v současné době nový Územní plán Jablonce nad Nisou nachází.
Koncept územního plánu představuje nejnáročnější etapu pořizování
územního plánu. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy
pro veřejně prospěšné stavby a opatření, včetně ploch pro územní rezer-
vy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Jeho součás-
tí bude vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, které prověří důsledky
uplatňování územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území. Koncept bude tvořen textovou a grafickou
částí. 

Zahájit veřejné projednání konceptu řešení a vyhodnocení vlivů kon-
ceptu územního plánu na udržitelný rozvoj území podle stavebního
zákona chce město v červenci a srpnu letošního roku. Pozvánka formou
veřejné vyhlášky a celá dokumentace konceptu bude umístěna na webo-
vých stránkách města www.mestojablonec.cz. Oznámení se objeví i v re-
gionálním tisku. 

Navíc město připravuje informativní besedy s veřejností, kde zpraco-
vatel představí a okomentuje koncept územního plánu a poskytne
odborný výklad. Přesné termíny besed a místa konání budou uvedeny
v dalších číslech Jabloneckého měsíčníku a na webu města.

Ke konceptu řešení může uplatnit každý své připomínky, vlastníci po-
zemků a staveb mohou uplatnit námitky, ale jen v rozsahu, v jakém jsou
jejich pozemky či stavby dotčeny návrhem veřejně prospěšných staveb,

veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. Námitku může po-
dat i zástupce veřejnosti na základě zmocnění stanoveným počtem obča-
nů obce a v rozsahu jejich věcně shodné připomínky. 

Po ukončení veřejného projednávání konceptu Územního plánu
Jablonce nad Nisou schválí zastupitelstvo města pokyny pro zpracování
dalšího stupně dokumentace – návrhu územního plánu (předpokládaný
termín – prosinec 2011).

4. Návrh územního plánu – na základě schválených pokynů pro
zpracování dalšího stupně dokumentace bude vytvořen výsledný do-
kument – návrh územního plánu. Ten bude v souladu s požadavky sta-
vebního zákona projednán v rámci společného jednání s dotčenými
orgány, krajským úřadem a okolními obcemi. Na základě stanovisek
a připomínek bude upraven a posouzen nadřízeným orgánem – Kraj-
ským úřadem Libereckého kraje. 

Upravený a posouzený návrh územního plánu se bude veřejně projed-
návat a lidé budou mít opět prostor k připomínkování. Vymezený okruh
dotčených osob dle stavebního zákona bude mít možnost podat námitky.
Pokud se bude návrh podstatně upravovat, může se konat i opakované
veřejné projednání. Na závěr celého procesu pořizování nového územní-
ho plánu bude dokumentace předložena zastupitelstvu města ke schvá-
lení a závěrečnému vydání. 

Předpokládaný termín vydání Územního plánu Jablonce nad Nisou se
uvažuje na přelomu roku 2012–2013.

Fáze pořizování územního plánu

Secese, funkcionalismus, harmonická příroda – to musí sladit územní plán
Foto archiv JM

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek



Rozpis informativních 
besed o konceptu 
územního plánu 
Jablonce n. N. 
Začátky všech jednání jsou v 17.00 hodin.

11. července 2011 /pondělí/ 
ZŠ Mozartova ul. – jídelna
pro oblast Mšeno n. N., Rýnovice a Lukášov

13. července 2011 /středa/ 
malý sál Eurocentra
pro oblast Jablonec n. N., Jablonecké Paseky

18. července 2011 /pondělí/ 
Kulturní dům Kokonín 
pro oblast Vrkoslavice, Kokonín

20. července 2011 /středa/ 
kino Junior
pro oblast Proseč nad Nisou

17. srpna 2011 /středa/ v 17.00
malý sál Eurocentra
Veřejné projednávání konceptu
Územního plánu Jablonce nad
Nisou (dle stavebního zákona)
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jablonecký měsíčník / červen 2011 územní plán

Co obsahuje územní plán
– jak s ním pracovat

Územní plán obsahuje textovou a grafickou
část, které jsou vzájemně provázané.

Z grafické části je nejdůležitější hlavní vý-
kres s členěním na plochy s rozdílným způso-
bem využití (plochy bydlení, rekreace, občan-
ské vybavenost apod.), včetně časového rozlišení
(stabilizované plochy a plochy změn). 

Z textové části je nejdůležitější kapitola, kte-
rá se zabývá stanovením podmínek pro využití
jednotlivých ploch s přímou vazbou na údaje
z legendy hlavního výkresu. Každý zde najde
hlavní charakteristiku plochy a výčet přípust-
ných, nepřípustných a podmíněně přípustných
činností, které lze na dané ploše realizovat.

Tvarové a objemové řešení vlastních objektů
není předmětem územního plánu. Územní plán
však může vymezit i plochy, na kterých se mu-
sí zpracovat územní studie. Ta řeší konkrétní
podrobnosti na místě.

Co čekat od vyhodnocení
vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území?

Součástí veřejného projednávání konceptu
Územního plánu Jablonce nad Nisou bude
i takzvané Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný
rozvoj území. Hodnotí se vliv územního plánu
jako celku, nikoliv jeho jednotlivých záměrů
nebo částí. 

Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváže-
ném vztahu územních podmínek pro příznivé
životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro
příznivé sociální podmínky.

Vyváženým vztahem územních podmínek se
rozumí takový stav využití území, kdy je území
využíváno dosažitelně optimálním způsobem
na straně jedné a jeho hodnoty jsou chráněny
a rozvíjeny na straně druhé. 

Vyhodnocení stavu území a trendů jeho roz-
voje nesmí zavdávat důvody k obavám ze sou-
časných nebo budoucích rizik, způsobených
jednostranným rozvojem bez případných kom-
penzačních opatření.

Kde se s konceptem 
nového územního plánu
blíže seznámit?

Textová a grafická část konceptu nového ÚP
Jablonce nad Nisou v elektronické podobě
bude umístěna na webových stránkách města
(www.mestojablonec.cz). 

S kompletní dokumentací se budete moci se-
známit i na nástěnkách v prostorách IV. patra
radnice a v kanceláři Oddělení územního plá-
nování Odboru územního a hospodářského roz-
voje MěÚ Jablonec nad Nisou (č. dv. 407), kde
vám budou poskytnuty podrobnější informace
o novém Územním plánu Jablonce nad Nisou.

Pro veřejnost město připravuje sérii informa-
tivních besed, na kterých bude možnost disku-
tovat o problematice územního plánu přímo se
zpracovatelem nové územně plánovací doku-
mentace.

Rady, jak ovlivnit 
projednání konceptu ÚP

1) Zúčastnit se besed, které město připravuje
ve spolupráci se zpracovatelem konceptu územ-
ního plánu. 

2) Seznámit se s textovou a grafickou částí
konceptu Územního plánu Jablonce nad Nisou,
a to na úřední desce MěÚ Jablonec nad Nisou –
webové stránky města Jablonce nad Nisou pod
odkazem – www.mestojablonec.cz, v termínu
od 18. července 2011, nebo na Oddělení územ-
ního plánování Odboru územního a hospodář-
ského rozvoje MěÚ Jablonec nad Nisou (IV. patro
radnice, č. dv. 407).

3) Zúčastnit se veřejného projednání konceptu
řešení ÚP Jablonce nad Nisou včetně vyhodno-
cení vlivů konceptu plánu na udržitelný rozvoj,
které se bude konat dne 17. srpna 2011 (středa)
v 17.00 hodin v malém sále Eurocentra. 

4) Uplatnit své připomínky může každý, a to
do 15 dnů od veřejného projednání.

5) Uplatnit své námitky může ve stejné lhůtě
vlastník pozemků staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěš-
ných opatření a zastavitelných ploch, včetně zá-
stupce veřejnosti.

Kdo je kdo v procesu 
tvorby územního plánu?

Pořizovatelem je Oddělení územního pláno-
vání Odboru územního a hospodářského roz-
voje při MěÚ Jablonec nad Nisou.

Zpracovatelem je firma SAUL, s. r. o., Liberec,
vedoucí projektant Ing. arch. Vladislav Hron.

Výbor pro územní plánování a strategii roz-
voje města je kontrolním orgánem zastupitel-
stva, a to nad procesem přípravy a vývoje nového
Územního plánu Jablonce nad Nisou.

Dotčený orgán je orgán státní správy, jemuž
zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných
zájmů.

Zástupce veřejnosti je osoba zmocněná k za-
stupování veřejnosti, která může v rámci poři-
zování návrhu či konceptu územně plánovací
dokumentace uplatnit věcně shodnou připo-
mínku. V případě města Jablonce nad Nisou
musí mít zmocnění od nejméně 200 občanů.
Zmocněný zástupce veřejnosti se dokládá se-
znamem občanů obce a je zmocněn k podání
námitky. 
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Územní plán se týká i vás

Jak ovlivnit 
projednávání územního
plánu 

Shrnutí oprávněných subjektů a jejich mož-
nosti účasti v procesu územního plánování

Kdo a jak může reagovat

Fáze Kdokoli, Občan Zástupce Vlastník Sousední 
tvorby např. občanské obce veřejnosti nemovitosti obec
ÚP sdružení
Zadání připomínky připomínky připomínky připomínky podnět

Koncept připomínky připomínky námitky námitky připomínky

Návrh připomínky připomínky námitky námitky připomínky
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