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Všem nám jde o Jablonec

Rozpracovaný návrh konceptu nového
územního plánu Jablonce nad Nisou měl ar-
chitekt ještě v počítači a mezi lidmi už to
vřelo. Nikdo ho neviděl a všichni se již bou-
řili, že město chce protnout západní tangen-
tou oblíbený sportovně-rekreační areál Srnčí
důl a přestěhovat překladiště odpadu do Ze-
leného údolí. Na facebooku se mobilizovali
a domlouvali, kde podepsat petici. 

Jablonecký měsíčník přinesl v červnovém vy-
dání ucelené informace o vzniku tohoto strate-
gického dokumentu. Tentokrát shrnujeme fakta
o obou kontroverzních oblastech, které rozjitři-
ly vášně. „Velmi mě mrzí, že někdo šíří fámy už
od začátku složitého procesu. Hledáme přitom
nejlepší řešení,“ konstatuje starosta Petr Beitl.

Jaká má město východiska?
Střed Jablonce je nezdravě zatížený hustým

silničním provozem. Téměř kolapsové stavy se
opakují v době dopravních špiček na kruhovém
objezdu U Zeleného stromu, na křižovatce
u hotelu Merkur, v ulicích Liberecká, Budo-
vatelů, Rýnovická nebo na třídě Palackého,
u bývalého Jablonexu.

Stávající územní plán nabízel řešení v beto-
nové estakádě napříč Žižkovým Vrchem.

Plánované napojení silnice nad gymnáziem
U Balvanu by přivedlo do lokality, která už
dnes trpí dopravním přetížením, tisíce dalších
aut.

„Při tvorbě nového územního plánu se snaží-
me najít lepší variantu,“ zdůraznil starosta.
Nové řešení chce vytlačit tranzitní dopravu ze
severu, jihu, ale i od západu mimo střed města
a mimo zastavěné oblasti. Pokud se to povede,
odkloní se tím denně 13.000 aut, která nyní po-
malým popojížděním přes městské centrum
jen zhoršují ovzduší. 

Nový dopravní model musí být současně eko-
nomicky vyvážený. Jen takové projekty mají to-
tiž šanci uspět v soutěži o státní peníze. „Čím

lepší je poměr nákladů na výstavbu k počtu aut,
která budou komunikaci užívat, tím větší je
naděje, že splníme požadavky ministerstva do-
pravy,“ vysvětlil Beitl s tím, že nové dopravní
řešení by se mohlo začít v ideálním případě bu-
dovat za sedm let. Dva roky potrvá, než bude
zcela jasno o využití ploch ve městě, potom bu-
de třeba zpracovat projektovou dokumentaci
a nakonec přijde to nejkomplikovanější.
Přesvědčit stát o nutnosti výstavby komunikace
tak jednoznačně, že jí podpoří.

Proti silnici, proti překladišti, proti všemu… 
Podobná je situace také s překladištěm. Dnes

cestuje každá jablonecká popelnice dvakrát po
sobě mezi novými obytnými domy na Horní
Proseči. Nejprve jako netříděný a pak jako tří-
děný odpad. 

Další domy se v této lokalitě přitom staví
a budou stavět, rozvoj překladiště je tam ne-
myslitelný. Kam tedy s ním? Nikdo ho nechce
před okny nebo za zahrádkou. 

V nově vybrané lokalitě v Zeleném údolí by
bylo asi 400 metrů od zástavby a přitom by
zůstalo v katastru města. „Nové překladiště ne-
bude žádné smetiště. Půjde o krytou halu s do-
konalou technologií hodnou 21. století. Její po-
řízení bude představovat investice v řádu 100
milionů korun,“ podotýká Beitl. Další přednos-
tí přemístění je dobrá obslužnost komunální
technikou a blízkost železnice. Část odpadu bu-
dou totiž odvážet do liberecké spalovny náklad-
ní vlaky.

Zájem veřejnosti bude ku prospěchu 
Rozruch, který kolem tvorby nového územní-

ho plánu v Jablonci nastal, bude podle místo-
starosty pro rozvoj Petra Vobořila možná nako-
nec ku prospěchu celé věci. „Lidi se budou
o dokument víc zajímat, přijdou na veřejné
projednávání a seznámí se s plánem v celé ší-
ři,“ podotkl s tím, že koncept se bude schvalo-
vat až v prosinci. 

Se Srnčním dolem počítá nový územní plán
jako s místem pro rekreaci. Propojí se s Dobrou
Vodou a celý komplex se pětinásobně zvětší. 

Město získalo na územní plánování státní
a evropskou dotaci. Podmínky pro její čerpání
jsou přísné a pevně dané. Proto se musí kon-
cept projednat právě teď v létě, a to přestože je
čas dovolených. 

„Jiný záměr v tom není. Občané budou mít
pořád dost času, vznést případné námitky,“
uzavřel starosta. 

(red)

Beitl: Hledáme nejlepší řešení

Fakta o územním plánu
Město má v současné době platný územní

plán z roku 1998. V souladu s novelou staveb-
ního zákona ho musí nahradit nový plán, kte-
rý bude odpovídat aktuálním požadavkům na
rozvoj území. Tento dokument právě vzniká. 

Proces pořízení územně plánovací doku-
mentace odstartovali zastupitelé loni v září.
Na jeho konci bude v roce 2013 schválení
a vydání nového návrhu Územního plánu
Jablonce nad Nisou. V současné době se stra-
tegický materiál nachází ve fázi zpracování
konceptu řešení, včetně vyhodnocení vlivů
konceptu územního plánu na udržitelný
rozvoj území. Zpracování nového územního
plánu zajišťuje na základě výběrového řízení
odborná firma SAUL, s. r. o. z Liberce, vyhod-
nocením vlivů konceptu územního plánu na
udržitelný rozvoj území byl pověřen Mgr.
Pavel Bauer z Prahy.

Vyhotovení strategického dokumentu je
spolufinancováno z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj a ministerstva
pro místní rozvoj. Celkové náklady na poříze-
ní územního plánu dosáhnou 5,7 milionu ko-
run. Evropský fond přispěl dotací 3,4 milionu
korun, dalších 600.000 korun přidal stát.
Městská pokladna tak bude financovat jen
zbytek 1,7 milionu korun.

Foto Jiří Jiroutek
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Zdroj Valbek, a. s.
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Architekt Vladislav Hron, 
vedoucí projektant ÚP, SAUL, s. r. o.

S ohledem na vývoj potřeb města a neprů-
chodnost některých záměrů v dosud platném
územním plánu se upravuje dopravní koncep-
ce města. Vedle rozvoje sítě místních komuni-
kací a silnic sleduje i obnovení významu želez-
niční dopravy.

Mezi nejvýznamnější záměry patří nová trasa
silnice I/14 od hranic s Libercem v Lukášově ke
křižovatce s ulicí Čs. armády a dále úsek tzv. ji-
hozápadní tangenty vedený mimo obytné území
od křižovatky ulic Tovární × Horní a zaústěný
pod stadionem Střelnice do Turnovské ulice. 

Rozvoj obytných kapacit je orientován zejmé-
na do lokalit v Horní Proseči, Lukášově, Dobré
Vodě, Vrkoslavicích a Kokoníně. Rozvoj rek-
reačních kapacit je orientován na tradiční loka-
lity okolo jablonecké přehrady a v Srnčím dole.
Ochrana hodnot území je provázána s potřeba-
mi ekonomického a sociálního rozvoje.

Územní plán je obsáhlý, složitý a málo záživ-
ný materiál, veškeré souvislosti lze pochopit
pouze po prostudování celého dokumentu.
Zhotovitel si je toho vědom a je připraven při
veřejném projednání tyto souvislosti vysvětlit
a obhajovat navržená řešení. 

Soňa Paukrtová, 
předsedkyně Výboru pro územní plán 
a strategii rozvoje města

Jako předsedkyně výboru pro územní plán
bych v souvislosti s peticí za záchranu Srnčího
dolu ráda připomenula některá fakta.

Náš výbor se skládá ze zástupců všech poli-
tických stran v zastupitelstvu. Jejich seznam je
na http://www.mestojablonec.cz/cs/mestsky-
urad/organy-mesta/vybory.html. Připravovaný
koncept projednáváme od prosince a nikdo ni-
kdy nevznesl připomínku k dopravnímu řešení,
ani k novému umístění překladiště odpadu.

V petici se spojuje stavba na místě bývalých
jatek, kde bude Kaufland, se stavbou obchvatové
silnice, tzv. západní tangentou. To ale není na
místě. Kaufland se již staví. Západní tangenta,
která má být obchvatem města nikoli rychlost-
ní komunikací, by se mohla stavět nejdříve za
sedm let. Dva roky bude trvat, než se v územ-
ním plánu zafixuje. K jejímu schválení je zapo-
třebí projednání s veřejností a zpracování stu-

die vlivu stavby na životní prostředí (takzvané
EIA). Pokud by schvalovací procesy probíhaly
standardně, tak příprava stavby potrvá dalších
pět let. 

Projekt tangenty neprochází areálem Srnčího
dolu. Ten by se měl spojit s areálem Dobrá Voda
a rozšířit na cca pětinásobek současné plochy. 

Občané Jablonce nad Nisou mají ve srovnání
s jinými městy nadstandardní možnosti připo-
mínkovat a ovlivnit rozhodnutí zastupitelstva,
takzvanou hromadnou připomínkou občanů.
Organizátoři petic by si měli zjistit alespoň
rámcově stav věcí, které kritizují.

Petr Karásek, 
člen Výboru pro územní plán
a strategii rozvoje města

Stávající ÚP z roku 1998 obsahoval západní
tangentu (nezbytnou pro dopravní řešení měs-
ta) v trase od křižovatky Liberecká – Tovární
nahoru na Žižkův Vrch s průběhem zástavbou
na Žižkově Vrchu a s nutností řady demolic.
Nový ÚP se snaží stavbu umístit do maximální
možné vzdálenosti od obytné zóny. 

Západní tangenta má být vedená tak, aby ne-
zasáhla do sportovního areálu Srnčí důl.

Ke zmenšení sportovních a rekreačních ploch
nedojde, naopak nový plán propojuje sportovní
plochy Dobrá Voda, Srnčí důl a Zelené údolí do
jednoho velkého areálu pro sportovní a rek-
reační využití.

Pro umístění plochy pro překladiště odpadů
platí totéž. Naší snahou je jeho umístění mimo
obytnou zástavbu. Hledali jsme místo, kde by
napojení na koncová zařízení v Liberci a Koš-
ťálově neobtěžovalo lidi.

Milan Koloušek, 
technický ředitel Valbek, spol. s. r. o.

Hlavní funkcí západní tangenty je zajistit od-
povídající propojení silnice od Liberce a ze
středu města na Prahu i tranzitní rekreační do-
pravy ve směru od Prahy do Jizerských hor.

Koncept nového územního plánu navrhuje
variantní trasu mimo zastavěnou část města ve-
denou západně od obytné zástavby Žižkova
Vrchu. Jde souběžně s železniční tratí a od ní
stoupá kolem areálu Srnčího dolu. Mezi Kauf-
landem a čerpací stanicí je silnice napojena na
Turnovskou ulic.

Takto navržená trasa nezasahuje do obytných
ploch, respektuje stávající areál Srnčího dolu
i jeho plánované rozšíření. Hlavně ale snižuje
podstatně intenzitu dopravy v ulicích Tur-
novská, U Balvanu, Pražská, Budovatelů a Libe-
recká. Z našich prognóz pro rok 2025 vychází
pokles dopravních zátěží oproti variantě dle
stávajícího územního plánu, kdy měla silnice
vést přes Žižkův Vrch, nebo variantě nulové,
kdyby se nic nezměnilo, o téměř 13.000 vozů
denně.

Kde si koncept prohlédnout?
Koncept nového ÚP Jablonec nad Nisou

v elektronické podobě je umístěn na www.me-
stojablonec.cz. 

Lidé se s ní mohou seznámit i na nástěnkách
ve čtvrtém patře jablonecké radnice nebo tam-
též přímo v kanceláři oddělení územního plá-
nování.

Jak ovlivnit projednání konceptu
řešení?

1) Zúčastnit se besed, které město se zpraco-
vatelem konceptu chystají. 

2) Zúčastnit se veřejného projednání koncep-
tu řešení ÚP Jablonec nad Nisou, včetně vy-
hodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou na udržitelný rozvoj, a to 17. srpna (stře-
da) v 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 202
(II. patro jablonecké radnice). 

3) Uplatnit své připomínky může každý do 15
dnů od veřejného projednání.

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. Svoje připomínky a námitky
by měli lidé směřovat na oddělení územního
plánování MěÚ Jablonec nad Nisou.

Informativní besedy pro občany 
11. července od 17.00 hodin 
– v ZŠ Mozartova ul. 
(pro občany ze Mšena, Rýnovic a Lukášova) 

13. července od 17.00 hodin 
– v malém sále Eurocentra 
(pro občany Jablonce a Jabloneckých Pasek) 

18. července od 17.00 hodin 
– v kulturním domě Kokonín – Dělnická ul. 
(pro občany Vrkoslavic a Kokonína) 

20. července od 17.00 hodin 
– v kině Junior 
(pro občany Proseče )

Oficiální veřejné projednání 
(dle stavebního zákona)

17. srpen od 17.00 hodin 
– v malém sále Eurocentra
(pro veřejnost, dotčené orgány, krajský úřad,
okolní obce).

Připravované besedy pro občany
Ve druhé polovině září se uskuteční dvě in-

formativní besedy, a to na téma
– Okružní křižovatky Palackého × U Pře-

hrady a Palackého × Riegrova
– Západní tangenta

Termíny besed a další důležité informace při-
neseme v zářijovém měsíčníku.

Řekli o územním plánu

Srnčí důl
• Areál vybudovali brigádnicky sportovci
v letech 1976 až 1980.
• Patří TJ Liaz a ta se o něj má také starat.
• Je v něm běžecký okruh, baseballové hřiště
i tréninkové plochy pro koulaře a oštěpaře.
• Srnčí důl patří svým umístěním do kra-
jiny k unikátům v zemi. 

Foto Jiří Jiroutek
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