
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
HEJNICE 

T e x t o v á  č á s t  

P O Ř I Z O V A T E L :  Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

O B J E D N A T E L :  Město Hejnice 

Z H O T O V I T E L :  ŽALUDA, projektová kancelář 

P R O J E K T A N T :  Ing. Eduard Žaluda 

D A T U M :  
III/2018 

P A R E :   

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘIZOVATEL: Městský úřad Frýdlant 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
T. G. Masaryka 37 
464 13 Frýdlant 

OBJEDNATEL: Město Hejnice 
Nádražní 521 
463 62 Hejnice 

URČENÝ ZASTUPITEL Jaroslav Demčák 

PROJEKTANT: Ing. Eduard Žaluda 
(č. autorizace: 4077) 

ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář 
Železná 493/20, 110 00 Praha 1 
kancelář: Na Březince 1515/22, 150 00 Praha 5  
tel.: 737 149 299 
e-mail: eduard.zaluda@gmail.com 

AUTORSKÝ KOLEKTIV urbanismus, krajina 

Ing. Eduard Žaluda 
Ing. arch. Alena Švandelíková 
Ing. arch. Luboš Križan 

sociální a regionální geografie 

Mgr. Miroslav Vrtiška 

krajina, ÚSES 

Ing. Květoslav Havlíček  

grafické zpracování, technická spolupráce 
Petr Schejbal 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: březen 2018 



 

 

 

 

 

 



Odůvodnění územního plánu Hejnice                                                         textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   3 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
HEJNICE  

 

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového územního plánu Hejnice usnesením č. 48/2011 ze dne 14.9.2011.  

Pro potřeby pořízení nového územního plánu (ÚP) byly v roce 2012 zpracovány Doplňující průzkumy a rozbory 
(Žaluda, projektová kancelář, 05/2012).  

Usnesením č. 37/2015 ze dne 11.3.2015 byl zvolen pan Jaroslav Demčák určeným zastupitelem.  

Zadání územního plánu 

Návrh zadání ÚP Hejnice byl zpracován v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“) a v rozsahu § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. Návrh Zadání ÚP Hejnice byl zpracován pořizovatelem územního plánu (Městský úřad 
Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí) ve spolupráci se starostou města Jaroslavem Demčákem a se 
zpracovatelem ÚP Hejnice Ing. Eduardem Žaludou.  

Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí podle §10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, příslušný orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky, Správa CHKO Jizerské hory) ve svém stanovisku ze dne 1.7.2015 (č. j. SR/0542/JH/2015-3) nevyloučil významný 
vliv územního plánu, a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvosti evropsky významných lokalit Jizerskohorské bučiny, Jizerské smrčiny a Smědava a Ptačí oblasti Jizerské 
hory. Ve stanovisku AOPK ČR připouští, že bude možné vyloučit významný vliv územního plánu po posouzení návrhu ÚP 
Hejnice (zejména hlavního, resp. koordinačního výkresu).  

Zadání územního plánu Hejnice bylo schváleno na 6. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 
16.12.2015 pod číslem usnesení 175/2015. 

Návrh územního plánu 

V průběhu zpracování Návrhu ÚP Hejnice ke společnému jednání proběhlo dne 18.5.2016 jednání pořizovatele a 
zpracovatele ÚP s orgánem ochrany přírody (vedoucí správy CHKO Jizerské hory, Ing. arch. Jana Mejzrová) příslušným podle 
§10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nad pracovním 
Návrhem ÚP Hejnice ke společnému jednání.  

Krajský úřad následně na základě stanoviska AOPK (ze dne 1.6.2016 č. j. SR/0542/JH/2015-7) konstatoval v rámci 
opětovného vyjádření k Návrhu Zadání ÚP Hejnice z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí (ze dne 20.6.2016, č. j. 
KULK 48675/2016), že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat Územní plán Hejnice podle § 10i zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Návrh územního plánu Hejnice zpracoval autorizovaný architekt Ing. Eduard Žaluda – číslo autorizace: 04077 - 
ŽALUDA, projektová kancelář, se sídlem Železná 493/20, Praha 1, IČO 73580872. Návrh ÚP Hejnice byl zpracován v souladu 
s § 50 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Dne 10.10.2016 bylo oznámeno konání společného jednání o návrhu územního plánu Hejnice a veřejným 
oznámením ze dne 12.10.2016 o doručení uvedeného návrhu územního plánu na úřední desce Městského úřadu Hejnice, a 
dále úřední desce Městského úřadu Frýdlant, vč. jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronických 
deskách uvedených úřadů.  

Společné jednání o návrhu územního plánu proběhlo dne 3.11.2016 v souladu s ustanovením § 50 stavebního 
zákona. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným 
orgánům, krajskému úřadu Libereckého kraje, Městu Hejnice a sousedním obcím. Dotčené orgány byly vyzvány, aby 
uplatnily svá stanoviska k uvedenému návrhu změny ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce 
uplatnit své připomínky. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila k návrhu ÚP Hejnice připomínky.  

Po tuto dobu bylo možné nahlížet do dokumentace návrhu ÚP Hejnice na Městském úřadu Hejnice a v kanceláři 
Úřadu územního plánování městského úřadu Frýdlant (v kanceláři č. 20 budovy B MěÚ) a dále v elektronické podobě na 
webových stránkách MěÚ Frýdlant  http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-
plany-obci-orp-frydlant/hejnice.html  

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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Požadavky uplatněné v rámci tohoto společného jednání, spolu s požadavky dotčených orgánů, které uplatnily v 
rámci zákonné lhůty, byly projednány, dohodnuty a projektantem ÚP zapracovány do upravené dokumentace návrhu 
územního plánu k veřejnému projednání (tj. dokumentace návrhu ÚP Hejnice z VIII/ 2017). 

Posouzení návrhu krajským úřadem 

Pořizovatel předložil návrh ÚP Hejnice a zprávu o jeho projednání dle § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, k posouzení krajskému úřadu. 

Dne 14.6.2017 pod zn. OÚPSŘ/170/2015/OÚP, KULK/41380/2017/OÚP vydal Krajský úřad Libereckého kraje, 
odbor územního plánování a stavebního řádu nesouhlasné stanovisko dle § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu k Návrhu územního plánu Hejnice s požadavkem na odstranění nedostatků. 

Po odstranění nedostatků bylo dne 4.9.2017 pod zn. OÚPSŘ/170/2015/OÚP, KULK/65936/2017/OÚP vydáno 
potvrzení Krajského úřadu Libereckého kraje dle ustanovení § 50 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu o odstranění nedostatků Návrhu územního plánu Hejnice s konstatováním, že z hlediska jím sledovaných 
veřejných zájmů, je možné zahájit řízení o vydání ÚP Hejnice. 

Řízení o územním plánu 

Řízení o územním plánu spojené s veřejným projednáním zahájil pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 
stavebního zákona jeho vystavením k veřejnému nahlédnutí v době od 5.10.2017 do 27.11.2017 s tím, že bylo splněno 
ustanovení stavebního zákona, tj. návrh byl vystaven po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky včetně 7 dnů po 
veřejném projednání, kdy bylo možné uplatnit námitky a připomínky k návrhu ÚP Hejnice. Veřejné projednání upraveného a 
posouzeného návrhu ÚP Hejnice se uskutečnilo dne 20.11.2017 v Městském kině Hejnice, Jizerská 3, 463 62 Hejnice za 
účasti pořizovatele, zástupce obce, tj. pana starosty Jaroslava Demčáka a zástupců projektanta. O průběhu projednání byl 
proveden záznam, včetně výpisu stanovisek, námitek a připomínek doručených před tímto veřejným projednáním. V 
průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny žádné další konkrétní písemné námitky k projednávanému návrhu ÚP 
Hejnice. V presenční listině je zapsáno 23 občanů a zástupců dotčených subjektů. 

Požadavky dotčených orgánů k upravené dokumentaci, které uplatnily v rámci zákonné lhůty, byly projednány, 
dohodnuty a schváleny a projektantem ÚP zapracovány do upravené dokumentace návrhu územního plánu Hejnice.  

V rámci řízení o návrhu ÚP Hejnice, byla podána celkem 1 námitka. V rámci řízení bylo uplatněno celkem 8 
připomínek (viz kapitola 16 a kapitola 17). 

Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání návrhu územního plánu Hejnice. 

Zastupitelstvu obce byl v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona předložen návrh na vydání ÚP 
Hejnice s jeho odůvodněním. 

 

Z hlediska širších vztahů je v územním plánu řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových 
a funkčních vazeb v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků územního systému 
ekologické stability. 

2.1 Základní údaje o městě 

Město náleží dle administrativního členění do Libereckého kraje a spadá pod správu obce s rozšířenou působností 
Frýdlant.  

řešené území (kód ZUJ) Hejnice (564044) 

počet obyvatel 2 730 (k 1. 1. 2016) 

rozloha řešeného území 3 819 ha  

kraj (NUTS3) Liberecký kraj (CZ051) 

okres (NUTS4) Liberec (CZ0513) 

obec s rozšířenou působností  Frýdlant 

obec s pověřeným obecním úřadem Frýdlant 

Obec spravuje 1 katastrální území (Hejnice), které tvoří 2 základní sídelní jednotky (Hejnice a Ferdinandov).  

2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
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2.2 Postavení města v systému osídlení 

Město Hejnice se nachází v severní části Libereckého kraje, v okrese Liberec ve Frýdlantském výběžku. Obcí 
s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem je Frýdlant. Hlavními spádovými centry pro obec jsou Frýdlant (12 
km) a Liberec (26 km). 

Urbanizované území leží v severní části katastru, v údolních partiích Jizerských hor, a je součástí sídelní osy 
Frýdlant, Raspenava, Nové Město pod Smrkem, která přetíná frýdlantský výběžek ve směru západ-východ, respektive 
severně od hlavní sídelní osy podél jižního úpatí Jizerských hor (Hrádek nad Nisou, Chrastava, Liberec, Jablonec nad Nisou, 
Smržovka, Tanvald, Harrachov).  

Dle ZÚR LK je město Hejnice identifikováno jako centrum osídlení se spádovým obvodem zahrnujícím sousední 
obce Bílý Potok a Lázně Libverda.  

Sousední obce 

Správní území města Hejnice sousedí s následujícími obcemi: 

obec katastrální území dotčená hranice řešeného území 

Lázně Libverda Lázně Libverda severní 

Bílý Potok Bílý Potok pod Smrkem východní 

Kořenov Jizerka jihovýchodní 

Albrechtice v Jizerských horách Albrechtice v Jizerských horách jižní 

Josefův Důl Josefův Důl u Jablonce nad Nisou jižní 

Bedřichov Bedřichov u Jablonce nad Nisou jižní 

Mníšek Fojtka západní 

Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích západní 

Raspenava Raspenava severozápadní 

Všechny sousední obce náleží stejně jako město Hejnice do Libereckého kraje. Sídelní struktura Hejnic zahrnuje 
pouze vazby do sousedních obcí Bílý Potok, Lázně Libverda a Raspenava; hranice s ostatními sousedními obcemi probíhá 
v náhorní poloze Jizerských hor – kromě turistických, případně dopravních vazeb nejsou tyto obce s Hejnicemi propojeny.  

Územní plán Hejnice obecně respektuje platnou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí. Z hlediska 
širších vztahů je řešena návaznost jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a dalších prostorových a funkčních 
vazeb, zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury a ochrany přírody a krajiny (především ÚSES).  

Potřebnost koordinace řešení ÚP Hejnice s platnou územně plánovací dokumentací sousedních obcí je vyjádřena 
v následující tabulce:  

Obec 
Platná územně plánovací 

dokumentace 
Nabytí 

účinnosti 
Popis koordinace 

Lázně Libverda 

ÚP Lázně Libverda 4. 8. 2010 

koordinace ÚSES – návaznost LBK 
L010/L016 část 

návaznost urbanizovaného území podél 
Lázeňské ulice 

Změna č. 1 ÚP Lázně Libverda 3. 6. 2014 bez nutnosti koordinace 

Změna č. 2 ÚP Lázně Libverda 10. 11. 2015 
návaznost urbanizovaného území podél 
Lázeňské ulice (plochy Z2-1a a Z2-1b) 

Bílý Potok 

ÚPO  Bílý Potok 28. 4. 2001 nekoordinováno – neaktuální ÚPD 

1. Změna ÚPO Bílý Potok  28. 5. 2006 bez nutnosti koordinace 

2. Změna ÚPO Bílý Potok  15. 3. 2011 bez nutnosti koordinace 

Kořenov 

ÚP Kořenov 25. 6. 2015 
koordinace ÚSES – návaznost RK 13 a LBK 
40 

Změna č. 1 ÚP Kořenov 
(rozpracovaná 
dokumentace) 

bez nutnosti koordinace 

Albrechtice 
v Jizerských horách 

ÚP Albrechtice v Jizerských horách 10. 4. 2014 
koordinace ÚSES – návaznost LBK 8, LBC 4, 
LBK 4 

Změna č. 1 ÚP Albrechtice 
v Jizerských horách 

9.9.2016 bez nutnosti koordinace 
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Obec 
Platná územně plánovací 

dokumentace 
Nabytí 

účinnosti 
Popis koordinace 

Josefův Důl ÚP Josefův Důl 22. 3. 2016 koordinace ÚSES – návaznost LBK 1 

Bedřichov 

ÚP Bedřichov 9. 11. 2012 
koordinace ÚSES – návaznost RC 07, BK 
0/14/15, BK 0/12, NBK 01 (K19H) 

Změna č. 1 ÚP Bedřichov 
(rozpracovaná 
dokumentace) 

bez nutnosti koordinace 

Mníšek ÚP Mníšek 12. 9. 2014 
koordinace ÚSES – návaznost K19H 0/0, 
LBK 0/12 

Oldřichov v Hájích ÚP Oldřichov v Hájích 22. 10. 2014 bez nutnosti koordinace 

Raspenava 

ÚPN SÚ Raspenava 8. 7. 2002 nekoordinováno – neaktuální ÚPD 

1. změna ÚPN SÚ Raspenava 2005 bez nutnosti koordinace 

2. změna ÚPN SÚ Raspenava 3. 3. 2011 bez nutnosti koordinace 

ÚP Raspenava  
(rozpracovaná 
dokumentace) 

návaznost urbanizovaného území podél 
Luční a Jizerské ulice 

koordinace ÚSES – návaznost NC 84, 
NC84/L028 část 

Pozn.: Řešení ÚP Hejnice není koordinováno s územně plánovací dokumentací, která nebyla zpracována dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je neaktuálnost této ÚPD, nesoulad se současnými právními 
předpisy, s PÚR ČR, ZÚR LK a s dalšími územně plánovacími podklady.  

Účast ve sdružení obcí 

Město je členem mikroregionu Frýdlantsko, který zahrnuje celkem 18 obcí (Bílý Potok, Bulovka, Černousy, 
Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, 
Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava a Višňová). Stejně tak je město členem Místní 
akční skupiny (MAS) Frýdlantsko. Obecným předmětem činnosti mikroregionu je koordinace postupu při realizaci 
společných záměrů, ochrana a prosazování společných zájmů a vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového 
území svazku, při aktivním využívání evropských, přeshraničních národních a krajských rozvojových programů.  

Mimo členství v mikroregionu Frýdlantsko je město Hejnice také členem Euroregionu Nisa - Neisse - Nysa, který 
propojuje příhraniční území České republiky, Spolkové republiky Německo a Polské republiky a jeho cílem je koordinace 
vzájemné spolupráce jednotlivých obcí, odstraňování negativních vlivů státní hranice, rozvoj hospodářského potenciálu 
euroregionu, zlepšení životního standardu obyvatel euroregionu a zlepšení přirozených a kulturně-politických podmínek 
života. Rozloha celého euroregionu Nisa - Neisse – Nysa je 13 033 km

2
, přičemž na Česko připadá 3 163 km

2
.  

Obec je dále členem Svazku obcí Jizerské hory, jehož členem jsou dále obce a města Albrechtice v Jizerských 
horách, Bedřichov, Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jablonec 
nad Nisou, Janov nad Nisou, Jindřichovice pod Smrkem, Jiřetín pod Bulovkou, Josefův Důl, Kořenov, Krásný Les, Lázně 
Libverda, Nové Město pod Smrkem, Oldřichov v Hájích, Pertoltice, Plavy, Raspenava, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, 
Višňová, Zlatá Olešnice, Desná v Jizerských horách a Liberec. V souladu s programovým prohlášením svazku je „cílem 
turistického regionu Jizerské hory trvale udržitelný řízený rozvoj území Jizerských hor s podporou rozvoje cestovního ruchu 
vedoucí k vytvoření turistické rovnováhy celého území v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.“ Prioritami svazku obcí jsou 
rozvoj infrastruktury (v oblasti územního rozvoje zejména rozvoj cyklostezek, lyžařských tras a podpora alternativních 
dopravních systémů, zajištění dostatečné parkovací kapacity pro návštěvníky Jizerských hor, zlepšení dostupnosti území), 
ochrana životního prostředí (v oblasti územního rozvoje zejména spolupráce se SCHKO JH, ochrana přírodního dědictví 
v rovnováze s cestovním ruchem, snižování zátěže území dopravou, hlukem a znečištěním ovzduší, zlepšení kvality vodních 
zdrojů), vznik destinačního managementu a spolupráce s dalšími partnery. Svazek obcí Jizerské hory má ve městě Hejnice 
informační centrum. 

ÚP Hejnice je navržen v obecném souladu se strategií a se všemi prioritami a opatřeními výše uvedených sdružení 
obcí.  

2.3 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

Širší dopravní vztahy 

Hejnice leží mimo páteřní dopravní tahy, městem procházejí pouze silnice II. a III. třídy. Západně od řešeného 
území (cca 10 km) prochází silnice I/13, tvořící hlavní dopravní propojení vyšší správních center regionu (Frýdlant – Liberec), 
a propojující území s krajským městem Liberec.  
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Z hlediska širších dopravních vztahů jsou pro obec významné také silnice I/10 a I/14, procházející jihovýchodně od 
řešeného území, na které se lze (obdobně jako na silnici I/13) z Hejnic napojit díky silnici II/290, tvořící dopravní osu  
řešeného území.  

Tab.: Dojezdové vzdálenosti a doby z Hejnic do vyšších správních center 

 Frýdlant Liberec 
Jelenia Góra 

(PL) 
Mladá 

Boleslav 
Hradec 
Králové 

Praha 

dojezdová 
vzdálenost (km) 

10,5 33,4 56 83 130 141 

dojezdová doba 
(min.) 

20 43 62 71 121 106 

V Hejnicích je provozována také železniční doprava. V řešeném území jsou lokalizovány 2 železniční zastávky 
(Hejnice, Bílý potok) na trati 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem. V sousední Raspenavě se na trať č. 038 napojuje trať 
č. 037 Liberec – Zawidów (PL), která zajišťuje železniční spojení s krajským městem Libercem. 

Řešeným územím a jeho okolím prochází velké množství značených cyklistických a turistických tras (včetně trasy 
pro běh na lyžích) regionálního významu.  

Širší vztahy technické infrastruktury 

Vymezení technické infrastruktury v grafické části bylo prověřeno s ohledem na návaznost do území sousedních 
obcí dle jejich platné územně plánovací dokumentace a dle ÚAP SO ORP Frýdlant (3. aktualizace 2014). Vedení stávajících 
systémů technické infrastruktury je v rámci ÚP zcela respektováno.  

Zásobování pitnou vodou 

V řešeném území jsou provozovány nadmístní systémy zásobování pitnou vodou. Město Hejnice je zásobeno 
z vodovodu pro veřejnou potřebu, zásobeného ze skupinového vodovodu Bílý potok. Místní část Ferdinandov je zásobena 
ze skupinového vodovodu Frýdlant.  

Kanalizace a odstraňování odpadních vod 

Kanalizační systémy nadmístního významu se v území nevyskytují. V Hejnicích je vybudována oddílná splašková 
kanalizace s vyústěním na místní ČOV. Místní část Ferdinandov není v současnosti odkanalizována.  

Zásobování elektrickou energií 

Město je zásobeno elektrickou energií venkovním vrchním vedením. Zdrojem energie je rozvodna 110/22 kV 
Frýdlant, město je zásobeno vývodem Raspenava 22 kV.  

Zásobování plynem a teplem 

Město Hejnice je plynofikováno. Oblast Frýdlantska je napojena na celostátní plynovodní síť přes vysokotlaký 
plynovod v Chrastavě. Řešeným územím prochází tento přivaděč VTL okrajově. Město (včetně místní části Ferdinandov) je 
zásobováno z regulační stanice RV1 při ulici Lázeňská, plynovodní rozvod v řešeném území je středotlaký.  

V řešeném území je dále proveden rozvod systému centrálního zásobení teplem, který slouží k zásobování 
místního sídliště, a jenž je napojen na městskou kotelnu s instalovaným výkonem 3 500 kW. 

Telekomunikace, radiokomunikace 

Řešené území je napojeno na telefonní obvod TO 48 Liberec. Telefonní provoz v Hejnicích je zajišťován skrze 
telefonní ústřednu HOST Frýdlant. Území je pokryto signálem hlavních mobilních operátorů a je zde vybudována základová 
stanice společnosti T-Mobile. Televizní vysílání zajišťuje vysílač Liberec-Ještěd.  

Nakládání s odpady 

Odstraňování odpadů zajišťuje město prostřednictvím firmy A.S.A. a.s. V jižní části obce se nachází sběrný dvůr 
druhotných surovin, jehož provozovatelem je Kovošrot Group CZ, a.s., ve kterém se provádí výkup železa a barevných kovů. 
V severní části města je lokalizována bývalá skládka Hejnice, na které jsou uskladněny komunální a stavební odpady. Provoz 
skládky byl ukončen v roce 1996 pro potřeby ukládání komunálního odpadu. Původci průmyslového odpadu v řešeném 
území mají realizovány samostatné programy odpadového hospodářství. 

2.4 Širší vztahy ÚSES a další přírodní systémy 

Město Hejnice leží v chráněné krajinné oblasti Jizerských hor převážně lesního charakteru. Jižní a střední část 
území tvoří souvislé plochy lesů Jizerských hor. Krajinnou osu území představuje údolí vodního toku Smědá, protékajícího 
sídlem Hejnice, který pramení v sousední obci Bílý Potok pod Smrkem a váže na sebe urbanizační osu podhůří Jizerských hor 
(Bílý Potok, Hejnice, Raspenava).  
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Správní území města Hejnic je dotčeno následujícími přírodními prvky nadmístního významu, které přesahují 
hranice řešeného území: 

- CHKO Jizerské hory (I. – IV. zóna) 
- Skladebné části ÚSES nadregionálního a regionálního významu (ozn. dle ZÚR LK) 

o nadregionální biocentrum  NC 84 Jizerskohorské bučiny 
o nadregionální biokoridor  K19H (horská osa) 
o regionální biocentra   RC 07 Černá Hora 

RC 08 Prales Jizera 
RC 15 Holubník 

o regionální biokoridory   RK 10 
RK 11 
RK 12 
RK 13 

V řešeném území se dále nachází množství maloplošných zvláště chráněných území (NPR Jizerskohorské bučiny, 
PR Prales Jizera, PR Černá hora, PR Na Čihadle, PR Klečové louky, PR Ptačí kupy, PP Na kneipě, PP U posedu), z nichž některé 
přesahují na území sousedních obcí.  

Vazby přírodních prvků nadmístního významu přesahující hranice řešeného území (vymezení prvků územního 
systému ekologické stability) jsou územním plánem koordinovány s platnou (vydanou dle zákona č. 183/2006 Sb.) územně 
plánovací dokumentací sousedních obcí.  

 

3.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje 

Územní plán Hejnice je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dále též jen „PÚR 
ČR“), ve znění Aktualizace č. 1 schválené vládou ČR dne 15.4.2015 usnesením č. 276.  

Republikové priority územního plánování 

Územní plán Hejnice respektuje obecné zásady Politiky územního rozvoje ČR, vytváří podmínky pro naplnění jejích 
cílů a je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Správního území 
města Hejnice se týkají zejména následující body republikových priorit: 

(citace z PÚR ČR je vyznačena kurzívou a redukována pouze na požadavky týkající se řešeného území) 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji 
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

 Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy 
v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na 
krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky 
využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují hodnotu území spočívající v harmonickém 
uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými stavebními zásahy. V souladu s principy 
udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně 
ochranu hodnot území.  

Charakter venkovské krajiny je posilován zejména ochranou nezastavěného území před neuváženou zástavbou, 
stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu a omezením povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního 
zákona.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

V řešeném území zemědělská výroba nepředstavuje významný sektor hospodářství, a to zejména vzhledem 
k dominantnímu podílu horských a podhorských terénů s horšími podmínkami pro intenzivní zemědělskou výrobu a se 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
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zásadními požadavky na ochranu přírody a krajiny vzhledem k existenci CHKO Jizerské hory. ÚP klade důraz na ochranu a 
rozvoj ekologických funkcí krajiny se zachováním extenzivních forem zemědělství.  

Koncepce stanovená Územním plánem Hejnice dbá primárně na ochranu ekologických funkcí krajiny zejména v souvislosti 
s existencí CHKO Jizerské hory (v nezbytné minimální míře vymezením ÚSES a vymezení souvisejících ploch ZP – zeleně 
přírodního charakteru, a ploch NP – ploch přírodních), klade důraz na zachování krajinného rázu území a nepřipouští 
nežádoucí plošnou expanzi zástavby do volné krajiny. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostřední prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a 
potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně.  

Stanovené podmínky plošného a prostorového uspořádání v zastavěném území i zastavitelných plochách byly územním 
plánem formulovány s cílem zachování kontinuity urbanistického vývoje a předcházení sociální segregaci. Předpoklad pro 
posílení sociální soudržnosti je zajištěn například vymezením veřejných prostranství (PV) a ploch občanského vybavení 
(OV, OM, OS), stejně jako umožněním polyfunkčního využití značné části území vymezením ploch smíšených obytných 
(SM, SR). 

V řešení ÚP je dominantním koncepčním principem zachování a dotváření kompaktnosti stávajících sídelních útvarů – 
posílení a doplnění urbanistické struktury jádrových území sídel. Ve volné krajině naopak nejsou vymezovány žádné 
samostatné obytné komplexy nebo soubory, které zpravidla utvářejí tzv. „gated communities,“ tedy nepřístupné obytné 
celky sociálně a prostorově izolované od ostatní zástavby a obyvatel města. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s 
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Územní plán vychází ze stávajícího optimálního rozložení všech funkčních složek v území. Primární funkci v urbanizovaném 
území představují plochy smíšené obytné (SM, SR) a plochy bydlení (BI). Tyto plochy umožňují integraci bydlení, rekreace, 
občanského vybavení případně nerušící výroby. Vymezením stabilizovaných ploch občanského vybavení jsou vytvořeny 
podmínky pro jejich ochranu ve struktuře města a případný kvalitativní rozvoj.  

Jedním ze základních principů tvorby územního plánu je komunikace nejen s obcí a dotčenými orgány, ale také s širší 
veřejností. V průběhu zpracování územního plánu proběhlo několik pracovních jednání s cílem seznámit zástupce obce 
s navrženou koncepcí a reagovat na jednotlivé podněty. Byly shromážděny a vyhodnoceny jednotlivé žádosti vlastníků 
pozemků a samosprávy na změny v území. Při stanovování způsobu využití území byla upřednostněna komplexní řešení 
před parciálními zájmy – v tomto smyslu byly do koncepce řešení ÚP převzaty záměry, které jsou v souladu s ochranou 
hodnot území a s požadavky Zadání ÚP Hejnice.  

S ohledem na ochranu hodnot území, současný stav a podmínky v území, jeho rozvojové předpoklady, význam a pozici 
obce v sídelní struktuře, limity využití území a nadřazenou územně plánovací dokumentaci byl stanoven optimální způsob 
využití území a rozsah zastavitelných ploch. Základní body koncepce byly formulovány ve spolupráci s představiteli 
samosprávy. 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který 
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových 
hledisek.  

Územní plán respektuje tuto prioritu zejména zohledněním širších vztahů v území a koordinací s územně plánovací 
dokumentací okolních sousedních obcí. Navržený rozvoj zohledňuje předpoklady rozvoje obce na základě dosavadního 
vývoje demografického, ekonomického a na základě mezioborové koordinace stanovuje podmínky pro příznivý rozvoj 
všech složek území směřující k naplňování principů udržitelného rozvoje území v horizontu návrhového období do roku 
2030. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 
vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů 
v těchto územích.  

Ekonomické aktivity bez negativního vlivu na okolí jsou umožněny ve značné části vymezených ploch s rozdílným 
způsobem využití, přičemž u některých z nich se jedná o hlavní využití.  

Návrh vychází z výrazného potenciálu města pro rozvoj cestovního ruchu, který již nyní představuje významnou složku 
hospodářského pilíře města. ÚP vytváří podmínky pro rozšíření služeb souvisejících s cestovním ruchem. Kromě toho je 
umožněno nadále využívat stávající výrobní areály. Určitý potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí je spojen 
s umožněným rozvojem služeb a vybavenosti v rámci obytného území, zejména v plochách smíšených obytných a 
plochách bydlení.   

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými 
a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  
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Územním plánem je zachována a posilována pozice města v sídelní struktuře, v rámci možností jsou vytvořeny podmínky 
pro posílení dopravních vazeb do vyššího správního centra Frýdlant. ÚP v rámci zastavitelných ploch vytváří podmínky 
zejména pro rozvoj a zkvalitnění bydlení, výroby a dopravní infrastruktury. Obsahově se snaží o funkční i prostorovou 
koncentraci a posiluje tak pozici města v rámci sídelní struktury.  

Zastavitelné plochy byly navrženy a vymezeny v rozsahu umožňujícím udržitelný rozvoj území s ohledem na veškeré 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch přispívá územní plán 
k rozvoji polycentrické sídelní struktury v dotčené části regionu.  

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, 
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování 
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné 
v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

Vymezením ploch přestavby a stanovením podmínek využití ve stabilizovaných plochách v zastavěném území jsou 
vytvořeny podmínky pro intenzifikaci zastavěného území. Územní plán vytváří podmínky pro znovuvyužití opuštěných 
areálů a případné rozšíření spektra výrobních aktivit a služeb ve stabilizovaných areálech.  

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v nezbytném rozsahu výhradně v přímé vazbě na zastavěné území s cílem 
minimalizovat nároky na veřejné rozpočty a chránit nezastavěné území, především nejkvalitnější zemědělskou a lesní 
půdu. Jejich umístění vychází zejména ze struktury stávající zástavby, přírodních, geomorfologických a dalších podmínek 
v území.  

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit 
a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je 
to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní 
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Územní plán respektuje a dále rozvíjí konsolidovanou strukturu sídla. Územní aktivity jsou soustředěny výhradně v rámci 
urbanizovaných ploch a v návaznosti na ně. Cílem je stabilizace pozice obce ve struktuře osídlení, upevnění primární 
socioekonomické svébytnosti a posílení širších dopravních vazeb. V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou 
v nezastavěném území vymezeny především stabilizované plochy vodní, přírodní, lesní, smíšené nezastavěného území. 
Stabilizován je systém hodnotných přírodních prvků zajišťujících ekologickou stabilitu území, zejména vymezením ÚSES a 
ploch zeleně – přírodního charakteru (ZP).  

Ochrana charakteru krajiny je zajištěna stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu, v nichž je zakotvena 
také povinnost individuálně posuzovat záměry umisťované ve volné krajině s ohledem na ochranu krajinného rázu a 
dalších přírodních a krajinných hodnot území.  

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých 
ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických 
oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; 
cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro 
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

Územní plán vytváří podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny vymezením uceleného, komplexního a navzájem 
propojeného územního systému ekologické stability. V řešení ÚP nejsou navrhovány žádné prvky s efektem liniové bariéry 
v území. Realizací zástavby v zastavitelných plochách či v plochách přestavby vymezených v ÚP nedojde ke srůstání 
jednotlivých sídel, zastavitelné plochy jsou vymezeny výhradně ve vazbě na zastavěné území. Prostupnost krajiny a sídel 
je zajištěna vymezením uceleného systému ploch veřejných prostranství.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 
agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.), kromě 
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toho jsou stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění 
rozvoje rekreace a cestovního ruchu.  

Územní plán dále vytváří podmínky pro vedení pěších turistických a cyklistických tras navazujících na systémy stávajících 
cyklotras a turistických cest v sousedních obcích a regionech v souladu s podmínkami využití prakticky ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití. Turistika a cestovní ruch jsou podpořeny vymezením stabilizované sítě turistických tras, 
která zajišťuje ochranu stávajících turistických a cyklistických tras. Kromě toho jsou vymezeny nové plochy veřejných 
prostranství zvyšující prostupnost krajiny a umožňující rozvoj turistických tras ve vazbě na centrum města a jeho obytné 
části.  

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato 
zařízení souběžně.  

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň 
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění 
území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Územní plán vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury zejména vymezením 
kvalitativních opatření v systému dopravní infrastruktury. Prostupnost krajiny a minimalizace rozsahu její fragmentace je 
zajištěna vymezením zastavitelných ploch v přímé vazbě na stávající zástavbu a dotvářením kompaktního tvaru sídel. 
Řešené území není negativně ovlivněna tranzitní dopravou.  

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a 
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Územní plán vytváří předpoklady pro zkvalitnění veřejné dopravy. Většina nových zastavitelných ploch a ploch přestaveb 
je situována v místech s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou, realizace výstavby tak nebude představovat 
výrazný dopad na veřejné rozpočty. V územně rozsáhlejších zastavitelných plochách je Územním plánem Hejnice 
stanovena podmínka zpracování územní studie. Ty prověří a navrhnou komplexní a efektivní řešení těchto lokalit, mimo 
jiné také z hlediska veřejné infrastruktury.  

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch 
v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.  

Stanovením podmínek využití jednotlivých ploch se ÚP snaží o minimalizaci negativních dopadů výrobní činnosti a 
případné dopravní zátěže na kvalitu bydlení.  

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a 
pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

 V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

Opatření na ochranu před povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické 
stability krajiny je možno realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně a 
v plochách zemědělských. Celkově jsou v nezastavěném území vymezeny plochy primárně určené k posílení ekologické 
stability území, přičemž ve většině z nich je umožněna realizace dalších opatření (liniové výsadby, zatravňovací pásy, 
protierozní průlehy apod.) zvyšujících přirozenou retenční schopnost území. Explicitně je vymezen koridor 
protipovodňových opatření KPO1 na řece Smědé a koridory revitalizačních opatření KRO1, KRO2.  

S ohledem na požadavek vytváření podmínek pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdrojů vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní je v rámci koncepce likvidace odpadních vod v území upřednostněno odstraňování 
dešťových vod vsakováním.  
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(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z 
území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Záplavové území zasahuje do zastavěného území – pro přemístění objektů ohrožených záplavami je vymezena adekvátní 
rezerva v zastavitelných plochách. V rozsahu záplavového území nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy.  

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její 
účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí 
(měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 
těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, 
na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního 
rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, 
vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s 
venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

Koncepce veřejné infrastruktury je územním plánem koncipována s ohledem na stávající strukturu města využívání území 
a stabilizovanou síť systémů technické a dopravní infrastruktury. Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na plochy 
stabilizované tak, aby bylo možné zajistit efektivní zásobování pitnou vodou a energiemi. Územním plánem je v rámci 
veřejné infrastruktury podpořen především kvalitativní rozvoj dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení 
koordinovaný s okolními obcemi. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních 
veřejných městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
s veřejností.  

Územní plán zohledňuje ve svém návrhu další rozvoj území, vytváří vyvážené podmínky pro všechny důležité aktivity, 
které v území probíhají, dodržuje občanská práva a zajišťuje nejlepší životní podmínky obyvatel. Řešení ÚP klade důraz na 
ochranu a rozvoj občanské vybavenosti a zvyšování kvality městského centra – pro tyto účely je stanovena podmínka 
zpracování územní studie s cílem revitalizovat městské centrum a vytvořit kvalitní městské veřejné prostory mimo jiné ve 
vazbě na významnou kulturní atraktivitu území – klášter a kostel Navštívení Panny Marie.  

Stabilizován a chráněn je systém veřejných prostranství jako základní matrice území zajišťující prostupnost území a 
dostupnost pozemků; systém je doplněn navrhovanými plochami veřejných prostranství v sídle i ve volné krajině.  

Samostatné koncepce dílčích částí veřejné infrastruktury jsou odděleně detailně řešeny příslušných kapitolách textové 
části Odůvodnění ÚP Hejnice. Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na stávající a navrhované systémy veřejné 
infrastruktury tak, aby bylo zajištěno jejich efektivní využívání nenáročné na veřejné rozpočty, ale zároveň v maximální 
možné míře zohledňující požadavky soukromých vlastníků pozemků a veřejnosti.  

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující 
účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, 
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, 
kde je to vhodné.  

V řešeném území je provozována silniční a železniční doprava. Územní plán stanovením obecných požadavků mimo jiné 
napomáhá k vytvoření podmínek pro rozvoj účinného a dostupného systému dopravy, zvyšujícího mobilitu a dopravní 
komfort místních obyvatel, podrobněji viz kapitola 11.11 Odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury.  

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby 
splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

Územní plán řeší jednotlivé koncepce technické infrastruktury v oblastech zásobování pitnou vodou a odkanalizování 
samostatně, podrobněji viz kapitola 11.12 Odůvodnění koncepce technické infrastruktury. Při vymezování zastavitelných 
ploch byla jedním z kritérií dostupnost provozovaných systémů technické infrastruktury (veřejného vodovodu, kanalizace, 
plynovodu, elektrické energie). Převážná část zastavitelných ploch je situována ve vazbě na stávající a navrhované 
systémy technické infrastruktury tak, aby bylo umožněno napojení těchto lokalit na stávající inženýrské sítě s minimálními 
dodatečnými náklady. Využití rozsáhlejších zastavitelných ploch je podmíněno zpracováním územní studie, která prověří 
možnou urbanistickou strukturu a navrhnou detailní uspořádání veřejné infrastruktury. 
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(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti 
zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

V rámci jednoznačně formulovaných podmínek jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je územním plánem 
umožněna výroba energie z obnovitelných zdrojů za předpokladu, že nebude mít negativní vliv na okolí. Předpokladem je 
zejména integrace zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v rámci staveb tak, aby nedocházelo k významnému 
narušování krajinného rázu umisťováním velkoplošných nebo jinak prostorově výrazných zařízení v nezastavěném území.  

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a 
v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost 
vymezení ploch přestavby.  

Při tvorbě urbanistické koncepce byla posouzena kvalita bytového fondu v obci. Územní plán prověřil funkční využití a 
využitelnost celého území, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Řešené území neleží v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose vymezené PÚR ČR.  

Specifické oblasti 

Řešené území leží ve specifické oblasti SOB7 Krkonoše a Jizerské hory, vymezené PÚR ČR:  

(75) SOB7 Specifická oblast Krkonoše – Jizerské hory 

Vymezení:  

Území obcí z ORP Frýdlant (jižní část), Jablonec nad Nisou (severní část), Jilemnice (severní část), Liberec 
(severovýchodní část), Tanvald (bez obcí v západní části), Trutnov (severní část), Vrchlabí (severní část). Oblast se 
dotýká na území ORP Jablonec nad Nisou, Liberec a Tanvald OB7 Liberec.  

Důvody vymezení:  

a) Potřeba úměrně a rovnoměrně využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký rekreační potenciál 
Krkonoš, které jsou národním parkem a biosférickou rezervací UNESCO a zasahují na území Královéhradeckého 
a Libereckého kraje a do sousedního Polska a Jizerských hor, které jsou chráněnou krajinnou oblastí. Jde o 
celistvé území s kvalitním životním prostředím, vysokými přírodními a krajinnými hodnotami a s významným 
rekreačním potenciálem.  

b) Potřeba řešit střety aktivit rekreace a cestovního ruchu s přírodními a krajinnými hodnotami, vzhledem ke 
skutečnosti, že oblast je významně zatížena rekreací a cestovním ruchem tuzemským i zahraničním (Polsko, 
Německo) a patří k nejatraktivnějším turistickým regionům ČR.  

c) Potřeba snížení vysokého a stále rostoucího zatížení až přetížení území a dopravní a technické infrastruktury 
uživateli, zejména v místech, kde tento vliv zasahuje až do chráněných území přírody.  

d) Potřeba posílení ekonomické a sociální stability území pomocí koordinovaného rozvoje cestovního ruchu a 
dalších hospodářských odvětví, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Nutnost kooperace území se sousední 
oblastí polských Krkonoš a Jelenohorské kotliny.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené využívání lidského, přírodního i ekonomického, zejména 
rekreačního potenciálu oblasti,  

b) zmírnění střetů nadměrného zatížení území rekreací a cestovním ruchem v souladu se zájmy ochrany přírody a 
krajiny, zejména v hlavních střediscích, především v období hlavní sezóny a vytváření podmínek rozvoje pro 
rozvoj šetrných forem rekreace a cestovního ruchu i mimo hlavní střediska,  

c) zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních vazeb,  

d) koordinovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména cestovního ruchu, preferování aktivit šetrných k životnímu 
prostředí.  

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí  

a) v ostatních sídlech mimo stávající rekreační střediska vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj 
dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení,  
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b) vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně a harmonicky a v 
souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat lidský, přírodní i ekonomický potenciál celého území a 
zvláštnosti jeho různých částí a které budou zmírňovat střety nadměrného zatížení území cestovním ruchem se 
zájmy ochrany přírody,  

c) vytvářet územní podmínky pro zajišťování udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu oblasti, zejména s 
ohledem na regulaci zatížení cestovním ruchem, především pro rozvoj měkkých forem rekreace s ohledem na 
možnost celoročního využití,  

d) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území uvnitř i přes hranice,  

e) vytvářet územní podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury, zejména pro rozvoj ekologických 
forem dopravy 

f) zohlednit výstupy ze schválené Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše.  

Ve zpřesněném vymezení v rámci ZÚR LK není řešené území města Hejnice zahrnuto do specifické oblasti republikového 
významu SOB5, ale pouze do specifické oblasti nadmístního významu SOB4 Frýdlantsko.  

Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

V řešeném území nejsou vymezeny žádné koridory nebo plochy dopravní infrastruktury.  

Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 

V řešeném území nejsou vymezeny žádné koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových 
záměrů dle PÚR ČR.  

Další úkoly pro územní plánování 

Další úkoly nebyly pro řešené území v PÚR ČR vymezeny.  

3.2 Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Řešené území je zahrnuto v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. Zastupitelstvo Libereckého kraje 
rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK ze dne 13.12.2011; Zásady územního 
rozvoje Libereckého kraje (dále též jen „ZÚR LK“) byly vydány dne 21.12.2011 s nabytím účinnosti 22.1.2012.  

V současné době je projednáván Návrh Aktualizace ZÚR LK č. 1.  

(citace ze ZÚR LK je vyznačena kurzívou a redukována pouze na požadavky týkající se řešeného území) 

A. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území  

Zajištění příznivého životního prostředí 

P1 Prostředky a nástroji územního plánování ve veřejném zájmu chránit přírodní hodnoty území kraje, zvyšovat 
funkční účinnost zvláště a obecně chráněných území přírody a zajistit jejich organické doplnění a propojení s prvky 
ÚSES a NATURA 2000.  

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostňovat komplexní řešení před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Nepřipouštět takové zásady a aktivity, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly stav zvláště 
chráněných území.  

ÚP respektuje všechny přírodní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj, podrobněji viz kapitola 
11.4.2 Ochrana přírodních hodnot a zdrojů.  

Územní plán vychází ze stávajícího optimálního rozložení všech funkčních složek v území. Primární funkci v urbanizovaném 
území představují plochy smíšené obytné (SM, SR) a plochy bydlení (BI). Tyto plochy umožňují integraci bydlení, rekreace, 
občanského vybavení případně nerušící výroby. Vymezením stabilizovaných ploch občanského vybavení jsou vytvořeny 
podmínky pro jejich ochranu ve struktuře města a případný kvalitativní rozvoj. 

S ohledem na ochranu hodnot území, současný stav a podmínky v území, jeho rozvojové předpoklady, význam a pozici 
obce v sídelní struktuře, limity využití území a nadřazenou územně plánovací dokumentaci byl stanoven optimální způsob 
využití území a rozsah zastavitelných ploch. Základní body koncepce byly formulovány ve spolupráci s představiteli 
samosprávy. 

P2  Vhodným přístupem k využívání území a respektováním územních opatření zajistit ochranu vodohospodářsky 
významných území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících 
retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí 
rozvojové potřeby kraje.  
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Stanovit podmínky pro hospodárné využívání území, chránit a přiměřeně využívat přírodní surovinové, léčivé a 
energetické zdroje území, podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.  

ÚP stanovuje požadavky na zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochrana vodních prvků v území je zajištěna vymezením 
ploch vodních a vodohospodářských (W) a stanovením podmínek jejich využití. 

P3  Vhodným přístupem k využívání území, respektováním územních opatření, odstraněním starých ekologických 
zátěží, vhodným využitím devastovaných území a zamezením nežádoucích civilizačních projevů na kvalitu životního 
prostředí a obytné hodnoty kraje zajistit ochranu ovzduší, vod a půdy před znečištěním v území.  

S ohledem na charakter krajiny je v řešeném území umožněno extenzivní zemědělství; hospodaření v lesích je pak 
zásadním způsobem omezeno v souvislosti s existencí CHKO Jizerské hory. ÚP stanovuje podmínky využití ploch, zejména 
v rozsahu nezastavěného území s důrazem na eliminaci možných negativních vlivů na cenná území Jizerských hor, 
podrobněji viz kapitola 6 výroku ÚP Hejnice. ÚP vytváří podmínky pro rozvoj revitalizačních a protierozních opatření, 
podrobněji viz kapitola 11.17 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině. 

P4 Vhodným přístupem k ochraně půdního fondu, upřednostňováním ekologických forem hospodaření a účinným 
rozvíjením prvků ÚSES zajistit ochranu zemědělské a lesní půdy před vodní a větrnou erozí, před svahovými 
deformacemi a neodůvodněnými zábory pro jiné účely ve smyslu ochrany půdy jako prakticky neobnovitelné složky 
životního prostředí a ve smyslu uchování produkční hodnoty území.  

Opatření na ochranu před povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické 
stability krajiny je možno realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně a 
v plochách zemědělských. Celkově jsou v nezastavěném území vymezeny plochy primárně určené k posílení ekologické 
stability území, přičemž ve většině z nich je umožněna realizace dalších opatření (liniové výsadby, zatravňovací pásy, 
protierozní průlehy apod.) zvyšujících přirozenou retenční schopnost území. Explicitně je vymezen koridor 
protipovodňových opatření KPO1 na řece Smědé a koridory revitalizačních opatření KRO1, KRO2. 

P5 Citlivým přístupem k řešení urbanizace území, odpovědným hospodařením s nerostným bohatstvím kraje – 
obnovitelnými i neobnovitelnými zdroji, minimalizací nevhodných zásahů a podporou úprav, směrovaných ke 
zkvalitnění krajinných hodnot území, zachovat potenciál, kvalitu a jedinečnost kulturní krajiny v její rozmanitosti.  

Koncepce stanovená Územním plánem Hejnice dbá primárně na ochranu ekologických funkcí krajiny zejména v souvislosti 
s existencí CHKO Jizerské hory (v nezbytné minimální míře vymezením ÚSES a vymezení souvisejících ploch ZP – zeleně 
přírodního charakteru, a ploch NP – ploch přírodních), klade důraz na zachování krajinného rázu území a nepřipouští 
nežádoucí plošnou expanzi zástavby do volné krajiny. 

P6 Preventivními zásahy pro ochranu území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky minimalizovat rozsah 
možných škod z působení přírodních sil v území.  

V řešení ÚP je důsledně chráněno údolí řeky Smědé před další výstavbou v záplavovém území; vymezen je koridor 
protipovodňových opatření KPO1. V celém území (zejména ve volné krajině) jsou stanoveny požadavky na zvyšování 
retenční schopnosti krajiny, umožněna je realizace revitalizačních a dalších protipovodňových opatření, podrobněji viz 
kapitola 11.18 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi. Pro přemístění obyvatel z ohrožených objektů jsou 
vytvořeny kapacity v rámci zastavitelných ploch. 

Zajištění hospodářského rozvoje území 

P8 Podporovat únosný rozvoj hospodářských a sociálních funkcí ve specifických oblastech a řešit specifické problémy, 
které jsou příčinou jejich vymezení.  

ÚP soustředí zásadní momenty řešení do rozvoje cestovního ruchu v území jako hlavního předpokladu rozvoje 
ekonomických aktivit, zlepšení podmínek pro podnikání, zvýšení atraktivity města pro bydlení a zamezení odchodu 
obyvatel do větších města za pracovními příležitostmi. Sociální pilíř území je posílen stabilizací a rozvojem veřejných 
prostranství a občanského vybavení v sídlech, dále stanovením podmínek pro kvalitativní rozvoj infrastruktury města. 

P10 Zajistit kvalitní dopravní napojení Libereckého kraje na evropskou dopravní síť, kvalitní propojení Libereckého kraje 
s okolními regiony a zlepšení dostupnosti Liberce ze všech částí kraje.  

ÚP stabilizuje existující dopravní síť a formulací obecných požadavků v oblasti dopravní infrastruktury vytváří podmínky 
pro zkvalitnění dopravního napojení města na vyšší správní sídla.  

P11 Koordinovat dopravní systémy, zajišťovat optimalizovanou dopravní obslužnost všech částí kraje 
s upřednostňováním významu veřejné dopravy.  

ÚP vytváří podmínky pro zkvalitnění systémů veřejné hromadné dopravy v území; vymezením ploch dopravní 
infrastruktury (DS, DZ) zajišťuje ochranu a rozvoj stávající autobusové a železniční dopravy na území města. 

P12 Zajistit kvalitní a odpovídající propojení oblastí, podoblastí a středisek cestovního ruchu systémem multifunkčních 
turistických koridorů při zachování přírodních a kulturních hodnot území.  

Stávající síť turistických tras a obecně všech cest v území je vymezena plochami veřejných prostranství, v dílčích úsecích je 
doplněna. Případná segregace různých typů dopravy je obecně doporučena a umožněna v rámci stabilizovaných ploch 
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dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV), případně dalších ploch (smíšených obytných, 
ploch bydlení atd.) v souladu s podmínkami využití. 

P13 Odpovědným hospodařením se zdroji a údržbou a rozvojem spolehlivých jímacích a rozvodných systémů a úpraven 
zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou kvalitní vodou za sociálně únosné 
ceny.  

Řešení ÚP vychází z požadavků a návrhů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje; kapacity 
zastavitelných ploch jsou prověřeny a vyčísleny k roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.1 Zásobování vodou. ÚP 
vymezuje koridor územní rezervy R1 pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl – ÚV Bílý Potok, viz kapitola 11.26 
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 

P14 Důsledně přistupovat k zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí.  

ÚP vymezuje stávající systém odstraňování a čištění odpadních vod, jeho kapacita je prověřena s ohledem na plánovaný 
rozvoj do roku 2030. Navržena je ČOV v sídle Ferdinandov; mimo sídla Hejnice a Ferdinandov je zachována individuální 
likvidace odpadních vod.  

ÚP stanovuje obecné zásady při odstraňování dešťových vod, zejména pak stanovuje obecné požadavky na zachování a 
zvyšování retenční schopnosti území, podrobněji viz kapitola 11.12.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod. 

P15 Zajistit územní podmínky pro efektivní zásobování území energiemi a hospodaření s nimi 

P16 Vytvářet územní podmínky pro uplatnění ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů a realizaci 
rozsáhlého programu využití obnovitelných zdrojů energie.  

P17 Vytvářet územní podmínky pro ekonomicky efektivní aplikaci kombinované výroby elektřiny a tepla ve stávajících i 
nových zdrojích energie.  

P18 Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti dodávek energie na celém území kraje.  

ÚP zachovává stávající systém zásobování města elektrickou energií, posouzena je kapacita ve vztahu k navrhovanému 
rozvoji města do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.3 Zásobování elektrickou energií. Stávající koncepce zásobování 
plynem a teplem je zachována, stanoven je rozvoj plynovodu v dobře napojitelných zastavitelných plochách (vyjma 
sídelních enkláv a jednotlivých ploch mimo souvisle urbanizované území, podrobněji viz kapitola 11.12.4 Zásobování 
plynem a teplem. 

P19 Vytvářet podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám území.  

ÚP respektuje stávající systém telekomunikací a spojů, požadavky na jeho zásadní změny nebyly zjištěny, podrobněji viz 
kapitola 11.12.6 Telekomunikace a radiokomunikace. 

Zajištění sociální soudržnosti obyvatel území 

P20 Prostředky a nástroji územního plánování vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území:  

- navrhovat a rozvíjet pouze kvalitní a příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel vybavených nabídkou 
pracovních příležitostí, potřebnou veřejnou infrastrukturou, dostatečným zastoupením veřejných prostranství a 
veřejné zeleně respektující ochranu přírody a krajiny,  

- stanovením územně technických podmínek v rámci komplexního rozvoje obcí a v souladu s určením a charakterem 
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v ZÚR LK zajistit předpoklady pro vysokou životní úroveň obyvatelstva 
s kvalitním bytovým fondem, službami vč. dobrých podmínek pro trávení volného času a vzdělání pro rozvoj 
kvalitních lidských zdrojů,  

- vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho dalšími uživateli.  

Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě 
na zastavěné území, dopravní a technické systémy v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského 
půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují 
historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují 
hodnotu území spočívající v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými 
stavebními zásahy. V souladu s principy udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních 
a ekonomických potřeb a současně ochranu hodnot území. 

P21 V optimální prostorové a organizační struktuře území upevnit integritu kraje a současně zlepšit jeho integraci 
v republikových a středoevropských vazbách.  

ÚP stabilizuje město Hejnice v sídelní struktuře kraje v definovaném charakteru a významu, čímž spoluutváří a posiluje 
strukturu a identitu Libereckého kraje.  

P22 Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a 
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost v rámci republiky i EU.  
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Územním plánem je zachována a posilována pozice města v sídelní struktuře, v rámci možností jsou vytvořeny podmínky 
pro posílení dopravních vazeb do vyššího správního centra Frýdlant. ÚP v rámci zastavitelných ploch vytváří podmínky 
zejména pro rozvoj a zkvalitnění bydlení, výroby a dopravní infrastruktury. Obsahově se snaží o funkční i prostorovou 
koncentraci a posiluje tak pozici města v rámci sídelní struktury.  

Zastavitelné plochy byly navrženy a vymezeny v rozsahu umožňujícím udržitelný rozvoj území s ohledem na veškeré 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch přispívá územní plán 
k rozvoji polycentrické sídelní struktury v dotčené části regionu. 

P23 V rozvojových koncepcích diferencovaně zohledňovat rozdílné charaktery jednotlivých částí kraje a podmínky pro 
jejich využívání – oblasti s převahou přírodních hodnot, oblasti s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit a 
oblasti venkovského prostoru.  

V řešení ÚP Hejnice je zohledněn fakt, že se jedná o území s významnými přírodními a krajinnými hodnotami 
republikového významu – rozvoj města je tomu přizpůsoben. Míru rozvoje lze dovodit také z nadřazených dokumentací a 
podkladů (koncepcí rozvoje cestovního ruchu, ochrany přírody a krajiny, programu rozvoje Libereckého kraje apod.).  

P24 Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Charakter venkovské krajiny je posilován zejména ochranou nezastavěného území před neuváženou zástavbou, 
stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu a omezením povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního 
zákona. 

P26 Pro potřeby diferenciace územně plánovacích přístupů ve smyslu principů udržitelného rozvoje zpřesňují ZÚR LK na 
území kraje vymezení republikově významných rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí 
stanovených v PÚR ČR (2008) a vymezují další charakterem obdobné oblasti a osy nadmístního významu a pro 
všechny z nich stanovují zásady pro rozhodování o změnách v území a konkrétní úkoly pro územní plánování, 
přičemž sledují následující priority:  

- v území stanovených specifických oblastí kraje podporovat přiměřené využívání specifických hodnot a účinné řešení 
specifických problémů, pro které jsou vymezeny; prosazovat vhodné formy rozvoje, které vyhoví potřebám 
hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho přírodních a kulturních hodnot,  

- vytvářet předpoklady pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, 
vojenského a jiného původu),  

- podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury; dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci 
fragmentace krajiny – je-li ti účelné, do společných koridorů,  

- koncepce řešení koordinovat se sousedními kraji a státy.  

ÚP vytváří podmínky pro využití významných přírodních a krajinných hodnot území a navrhuje rozvoj cestovního ruchu 
v území, zejména ve formě zkvalitňování a rozvoje služeb a vybavenosti v již urbanizovaných částech území, se 
zachováním sítě turistických tras ve volné krajině.  

P27 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Dbát na vyváženost 
všech třech pilířů udržitelného rozvoje území a nepřipustit snížení jedinečných hodnot území:  

- ve stanovených případech cíleně chránit místa nebo krajinné celky zvláštního zájmu (legislativně zajištěná zvláštní 
ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území),  

- zvláštní pozornost věnovat obnově venkovské krajiny vč. charakteru životních podmínek s důrazem na zachování 
objektů i souborů lidové architektury v celkové krajinné kompozici,  

- objektivně rozlišovat případy, kdy je důležitější vhodný tvůrčí rozvoj a obnova krajiny než zachování stávající 
situace,  

- při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 
hospodářského rozvoje území.  

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy 
v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na 
krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky 
využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují hodnotu území spočívající v harmonickém 
uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými stavebními zásahy. V souladu s principy 
udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně 
ochranu hodnot území. 
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P28 Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro odpovídající formy cestovního ruchu, obzvláště ve 
specifických oblastech – vždy při zachování přírodních a kulturních hodnot území:  

- vymezit a podporovat rozvoj hierarchie struktury nástupních a obslužných center a středisek cestovního ruchu 
včetně zajištěnosti a odpovídající kvality služeb,  

- podporovat rozvoj cestovního ruchu v dosud málo využívaných vhodných lokalitách za účelem zajištění nabídky 
nových pracovních příležitostí a odlehčení urbanizační zátěže tradičních středisek,  

- upřednostňovat šetrné formy cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika aj.),  

- podporovat propojení atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, hipo aj.),  

- hledat a přijmout opatření ke koordinovanému usměrňování a řízení rekreace a cestovního ruchu jako zdroje 
přetížení území v nejvíce exponovaných prostorech Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje a naopak navrhnout a 
realizovat územně plánovací a jiná rozvojová opatření na podporu využití existujících územních rezerv hodnotných 
území v prostoru Frýdlantska, Ralska, Lužických hor a Jihozápadního Českolipska a tím přispět k vytváření nových 
pracovních příležitostí.  

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu obecně v rámci ploch smíšených obytných (v centru 
města a v sídle Ferdinandov), vymezena jsou nástupní místa se zajištěním parkovacích ploch u žst. Hejnice, na 
Ferdinandově a u kempu, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu. 

ÚP vymezuje síť turistických tras zajišťujících ochranu všech stabilizovaných tras pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře a další. 
Pro tyto účely je síť vymezena v rozsahu stávajících cest vymezených jako veřejná prostranství (PV), případně v rozsahu 
zvykových a účelových cest zahrnutých v jiných plochách (zejména v plochách přírodních a lesních). Nové trasy v prostoru 
náhorní plošiny Jizerských hor nejsou uvažovány, v návrhovém období bude docházet pouze k úpravám stávající cestní 
sítě.   

P29 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod:  

- zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a ploch 
určených k řízeným rozlivům povodní,  

- vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat v nich veřejnou infrastrukturu jen ve 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech,  

- vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod,  

- při návrhu využívání území zohledňovat problematiku území s ohroženou stabilitou – zastavitelné plochy 
v sesuvných a erozí ohrožených územích vymezovat jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.  

Opatření na ochranu před povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické 
stability krajiny je možno realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně a 
v plochách zemědělských. Celkově jsou v nezastavěném území vymezeny plochy primárně určené k posílení ekologické 
stability území, přičemž ve většině z nich je umožněna realizace dalších opatření (liniové výsadby, zatravňovací pásy, 
protierozní průlehy apod.) zvyšujících přirozenou retenční schopnost území. Explicitně je vymezen koridor 
protipovodňových opatření KPO1 na řece Smědé.  

S ohledem na požadavek vytváření podmínek pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdrojů vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní je v rámci koncepce likvidace odpadních vod v území upřednostněno odstraňování 
dešťových vod vsakováním. 

P30 Vytvářením územních podmínek pro rozvoj vzdělanosti obyvatelstva a rozmanité struktury hospodářské základny 
území, založené na spolupráci v širším evropském prostoru, snížit riziko důsledků náhlých hospodářských změn.  

Územním plánem je zachována a posilována pozice města v sídelní struktuře, v rámci možností jsou vytvořeny podmínky 
pro posílení dopravních vazeb do vyššího správního centra Frýdlant. ÚP v rámci zastavitelných ploch vytváří podmínky 
zejména pro rozvoj a zkvalitnění bydlení, výroby a dopravní infrastruktury. Obsahově se snaží o funkční i prostorovou 
koncentraci a posiluje tak pozici města v rámci sídelní struktury. Ekonomické aktivity bez negativního vlivu na okolí jsou 
umožněny ve značné části vymezených ploch s rozdílným způsobem využití, přičemž u některých z nich se jedná o hlavní 
využití. 

Návrh vychází z výrazného potenciálu města pro rozvoj cestovního ruchu, který již nyní představuje významnou složku 
hospodářského pilíře města. ÚP vytváří podmínky pro rozšíření služeb souvisejících s cestovním ruchem. Kromě toho je 
umožněno nadále využívat stávající výrobní areály. Určitý potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí je spojen 
s umožněným rozvojem služeb a vybavenosti v rámci obytného území, zejména v plochách smíšených obytných a 
plochách bydlení. 
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P31 Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel:  

- věnovat trvalou pozornost hodnocení regionálních a lokálních disparit socioekonomického a demografického 
vývoje a identifikaci problémových částí kraje a ohrožených skupin obyvatel, řešení problematiky menšin, sociálně 
slabších, sociálně méně přizpůsobivých a sociálně vyloučených skupin obyvatel,  

- věnovat trvalou pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel a dalších uživatelů území, které se promítají 
a budou promítat do měnících se nároků na systémy technické a občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, 
sociální péče, kultura, sport a tělovýchova, veřejná správa apod.),  

- věnovat trvalou pozornost a péči o bytový fond s ohledem na diferencované požadavky na úroveň a lokalizaci 
bydlení včetně hodnocení jejich dopadů na udržitelný rozvoj území s rizikem narůstajících projevů a problémů 
sociální segregace,  

- věnovat trvalou pozornost územím se sníženou a klesající nabídkou pracovního uplatnění, hledat vhodné nástroje 
intervencí včetně územně plánovacích opatření na podporu rozšíření nebo zlepšení nabídky pracovních příležitostí.  

V řešení ÚP je dominantním koncepčním principem zachování a dotváření kompaktnosti stávajících sídelních útvarů – 
posílení a doplnění urbanistické struktury jádrových území sídel. Ve volné krajině naopak nejsou vymezovány žádné 
samostatné obytné komplexy nebo soubory, které zpravidla utvářejí tzv. „gated communities,“ tedy nepřístupné obytné 
celky sociálně a prostorově izolované od ostatní zástavby a obyvatel města. 

B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR ČR (2008) a vymezení dalších 
rozvojových oblastí a rozvojových os se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí 

Řešené území není zahrnuto v rozvojové oblasti ani rozvojové ose dle ZÚR LK.  

C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR ČR (2008) a vymezení dalších specifických oblastí 
nadmístního významu 

Řešené území je zahrnuto ve specifické oblasti nadmístního významu SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko.  

SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko  

Z10 Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití potenciálu jeho hodnot a 
zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního ruchu v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.  

Návrh vychází z výrazného potenciálu města pro rozvoj cestovního ruchu, který již nyní představuje významnou složku 
hospodářského pilíře města. ÚP vytváří podmínky pro rozšíření služeb souvisejících s cestovním ruchem. Kromě toho je 
umožněno nadále využívat stávající výrobní areály. Určitý potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí je spojen 
s umožněným rozvojem služeb a vybavenosti v rámci obytného území, zejména v plochách smíšených obytných a 
plochách bydlení. 

Rozvoj cestovního ruchu je koncipován s ohledem na ochranu přírodních hodnot a jejich šetrné využití pro turistiku a 
rekreační aktivity, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu.  

Z11 Územní rozvoj a zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území koordinovat se sousedním 
regionem za hranicí ČR v Polsku.  

Úkoly pro územní plánování: 

a) Navrhovat rozvojová opatření směřující ke zvyšování atraktivity území pro investory, zlepšování stavu veřejné 
vybavenosti a zajištění podmínek pro zvyšování vzdělanosti a tím k socioekonomickému povzbuzení celé oblasti. 

b) Zohledňovat polohu na rozvojových osách ROS8 a ROS9 s přesahem do sousedního Polska a na potenciál 
výhodných vazeb na rozvojovou oblast ROB1 Liberec a specifickou oblast SOB5 Jizerské hory. 

d) Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře.  

Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky 
na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb.  

Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty území před nevratnými 
urbanizačními zásahy. 

e) Využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou nabídkou nových 
pracovních míst.  

Odpovědně prověřovat záměry rozvoje sportovně rekreační vybavenosti a zvyšování návštěvnosti centrální části 
Jizerských hor.  

Zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území preferencí šetrných forem cestovního ruchu a zamezit 
expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících hodnoty území. 
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Podporovat aktivity směřující k posílení významu lázeňského střediska Lázně Libverda. 

f) Navrhovat ochranná a kompenzační opatření proti přímým vlivům těžby uhlí v Polsku (Turów) a zajištění dostatku 
pitné a užitkové vody. 

g) Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, podporovat zadržování vody ve 
volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku. Přistupovat citlivě k regulaci na Smědé a jejích přítocích 
návrhem k přírodě šetrných forem protipovodňové ochrany zejména na území CHKO Jizerské hory a s ohledem na 
předměty ochrany vymezených EVL. 

h) Rozvíjet funkční kooperace mezi centry osídlení: Frýdlant - Raspenava - Hejnice. 

i) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity ve spolupráci s orgány se sousedními ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, 
Tanvald a regionů sousedních zemí Dolní Slezsko (Polsko) a v širších souvislostech Sasko (Německo). 

ÚP vytváří podmínky pro posílení ekonomického a sociálního pilíře zejména rozvojem cestovního ruchu v území, 
zkvalitňováním obytného prostředí sídel a veřejné infrastruktury.  

Stanoveny jsou podmínky ochrany krajinného rázu a přírodních hodnot území, ÚP vytváří předpoklady pro realizaci 
revitalizačních, protierozních a protipovodňových opatření v krajině.  

D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚRČR (2008) a vymezení ploch a koridorů nadmístního 
významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv 

D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Železniční doprava 

Koridory regionálního významu 

Z22 Využívat společný potenciál železničních a tramvajových tratí.  

Vymezení: 

R  Projekt společného využití železničních a tramvajových tratí 

Konečnou vizí projektu se stane využití stávajícího železničního spojení v délce přes 110 km v ose Zittau – Jelenia Gora přes 
Hrádek nad Nisou, Chrastavu, Liberec, Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, Harrachov a Szklarskou Porebu. V Liberci a 
Jablonci nad Nisou bude do systému zapojena městská tramvajová síť.  

Návrh zapojení koridorů železničních tratí:  

b) regionální význam 

Raspenava – Bílý Potok 
Liberec – Tanvald – Harrachov, hranice ČR 
Tanvald – Železný Brod 
Smržovka – Josefův Důl 
Harrachov – Harrachov – město – Rokytnice nad Jizerou – nový úsek, územní rezerva 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Zohlednit zařazení příslušných železničních tratí do projektu společného využití železničních a tramvajových tratí.  

ÚP vymezuje plochy drážní dopravy v rozsahu stabilizovaných pozemků železničních tratí a souvisejících ploch a zařízení. 
V rámci ploch dopravní infrastruktury – železniční (DZ) je umožněn rozvoj projektu společného využití železničních a 
tramvajových tratí, případně další, zejména kvalitativní úpravy železniční dopravy. 

Propojení turistických oblastí 

Z24 Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek cestovního ruchu prostředky 
bezmotorové dopravy 

Multifunkční turistické koridory (cyklo, pěší, lyže, event. voda) 

Vymezení: 

D42  Nová Hřebenovka, jižní a severní větev, Krkonoše – Jizerské hory – Ještědský hřbet – Lužické a Žitavské hory – 
Českosaské Švýcarsko.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

a) Akceptovat stávající rozsah a režim letních i zimních turistických cest a cyklotras zejména ve zvláště chráněných 
územích.  
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c) Na území CHKO Jizerské hory v rámci koridoru Nová Hřebenovka nerozšiřovat síť cyklotras a lyžařských běžeckých 
tras do EVL Bukovec a I. zóny CHKO Jizerské hory.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) V rámci koridorů vyhledat konkrétní vedení turistických, cyklistických, lyžařských a vodních tras, na území se 
zvláštní ochranou přírody vést trasy v maximální možné míře po stávající dopravní síti.  

b) Koordinovat vedení tras mezi obcemi Libereckého kraje a ve vazbách na sousední kraje a sousední státy Polsko a 
Německo.  

c) Koordinovat vazby jednotlivých druhů dopravy, preferovat segregaci tras dle jednotlivých aktivit pro zmenšení 
kumulace negativních vlivů na chráněná území.  

d) Vytvářet podmínky pro rozvojové aktivity cestovního ruchu, upřesňovat rozsah a náplň multifunkčních koridorů.  

ÚP vymezuje síť turistických tras zajišťujících ochranu všech stabilizovaných tras pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře a další. 
Pro tyto účely je síť vymezena v rozsahu stávajících cest vymezených jako veřejná prostranství (PV), případně v rozsahu 
zvykových a účelových cest zahrnutých v jiných plochách (zejména v plochách přírodních a lesních). Nové trasy v prostoru 
náhorní plošiny Jizerských hor nejsou uvažovány, v návrhovém období bude docházet pouze k úpravám stávající cestní 
sítě. Tato síť zahrnuje také trasy multifunkčního koridoru Nové Hřebenovky a v  rozsahu Nové Hřebenovky je zahrnuta do 
veřejně prospěšných opatření.  

Případná segregace různých typů dopravy je obecně doporučena a umožněna v rámci stabilizovaných ploch dopravní 
infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV), případně dalších ploch (smíšených obytných, ploch 
bydlení atd.) v souladu s podmínkami využití. Konkrétní řešení je nutné hledat v podrobnější dokumentaci. 

D.2 Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury 

Zásobování vod ou 

Z26 Zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou a kvalitní vodou, vytvářet územní 
podmínky pro dosažení evropských standardů při pokrytí území LK zásobovacími vodovodními systémy.  

Vymezení: 

Oblast Frýdlantska 

V1 Územní rezerva pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl – ÚV Bílý Potok 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

a) Využít nenaplněnou kapacitu VD Josefův Důl pro zásobování Frýdlantského výběžku pitnou vodou.  

c) Kapacita zdrojů s ohledem na předpokládaný vývoj spotřeby vody, jakost vody ve zdrojích, stav úpraven vody. 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Prověřit možnosti zásobování pitnou vodou Frýdlantska a severozápadní část Semilska územní studií.  

b) Chránit, územně upřesňovat a koordinovat vymezené koridory pro zásobování pitnou vodou v ÚPD dotčených obcí 
ve vzájemných návaznostech.  

c) U obcí, které dosud nejsou zásobovány z veřejného vodovodu posoudit variantní řešení; propojení s některým ze 
stávajících vodovodů nebo zajištění zásobování z místních zdrojů.  

ÚP vymezuje koridor územní rezervy R1 pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl – ÚV Bílý Potok, viz kapitola 11.26 
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 

Čištění odpadních vod 

Z28 Zlepšit kvalitativní stav povrchových a podzemních vod, vytvářet územní podmínky pro eliminaci hlavních zdrojů 
znečištění povrchových a podzemních vod.  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

a) Účinnost a kapacita existujících čistíren odpadních vod.  

b) Místní absence vyhovujícího systému odkanalizování a čištění odpadních vod.  
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Úkoly pro územní plánování:  

a) Pro zajištění lepší jakosti povrchových a podzemních vod řešit v ÚPD obcí v souladu s PRVK LK vyhovující systém 
odkanalizování a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod ve všech návaznostech a to zejména 
v rozvojových oblastech Libereckého kraje.  

b) Vytvářet územní podmínky pro zvýšení kapacity stávajících čistíren odpadních vod a pro výstavbu lokálních malých 
čistíren.  

c) V obcích, kde je výstavba kanalizace a ČOV ekonomicky a technicky neopodstatněná, řešit odkanalizování 
individuálně v souladu s PRVK LK. Ke snížení zatížení stávajících ČOV balastními vodami řešit odkanalizování území 
důsledným navrhováním oddílné kanalizace.  

d) Vhodným návrhem hospodaření v krajině a v urbanizovaných plochách snížit odtok dešťových vod z území a 
následně vnos nežádoucích látek do povrchových vod.  

ÚP vymezuje stávající systém odstraňování a čištění odpadních vod, jeho kapacita je prověřena s ohledem na plánovaný 
rozvoj do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod. Navržena je ČOV v sídle 
Ferdinandov; mimo sídla Hejnice a Ferdinandov je zachována individuální likvidace odpadních vod. ÚP stanovuje obecné 
zásady při odstraňování dešťových vod, zejména pak stanovuje obecné požadavky na zachování a zvyšování retenční 
schopnosti území. 

Protipovodňová ochrana území 

Z29 Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření především formou celkové 
revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení 
retenční schopnosti krajiny, formy protipovodňových opatření technického charakteru musí respektovat principy 
minimalizace negativních vlivů na stabilitu ekosystémů.  

Vymezení: 

Koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi.  

P18 Smědá, úsek Bílý Potok - Frýdlant 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Zohlednit zvláště chráněná území a lokality EVL při návrhu protipovodňových opatření, opatření technického charakteru 
v těchto územích neumisťovat do relativně nedotčených říčních a potočních údolí s přírodně anebo krajinářsky a esteticky 
cennými partiemi.  

Respektovat limity ochrany přírody a krajiny.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Zabránit další urbanizaci inundačních území a maximálně tyto prostory údolních niv uvolňovat a ve zdůvodněných 
případech posoudit ekonomické a sociální dopady redislokace riskantně umístěných objektů, přehodnotit 
urbanistické záměry v těchto územích.  

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby 
z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  

b) Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především formou revitalizací toků a 
mokřadních biotopů v nivách a v pramenných oblastech, návrhem vhodných krajinných a technických úprav území 
zabraňovat vzniku povrchového odtoku vod, erozních a transportních procesů z povodí. Podporovat revitalizaci 
nevhodně upravených toků jako součást protipovodňové ochrany.  

c) V místech, kde je to vhodné, vytvářet územní podmínky pro neškodný přirozený rozliv povodňových toků ve volné 
krajině.  

d) Obce a významné provozy chránit adekvátní protipovodňovou ochranou. Protipovodňová opatření na tocích ve 
zvláště chráněných územích a územích EVL řešit přírodě blízkými způsoby, vyloučit zásahy měnící charakter úseků 
s dochovaným přírodním korytem.  

e) Prioritně řešit protipovodňovou ochranu zejména v nejkritičtějších částech inundací vodních toků: …Smědé, … 

f) Koordinovat, územně zpřesňovat a územně chránit koridory protipovodňových opatření ve vzájemných 
návaznostech, nepovolovat taková opatření, která by mohla zhoršit průtok povodňové vlny v jiné obci.  

V řešení ÚP je důsledně chráněno údolí řeky Smědé před další výstavbou v záplavovém území; vymezen je koridor 
protipovodňových opatření KPO1. V celém území (zejména ve volné krajině) jsou stanoveny požadavky na zvyšování 
retenční schopnosti krajiny, umožněna je realizace revitalizačních a dalších protipovodňových opatření, podrobněji viz 
kapitola 11.18 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi. 
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Energetika 

Z30 Zajistit územní podmínky pro efektivní zásobování území energiemi a hospodaření s nimi.  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Pro energetické bilance vycházet z předpokladu poklesu až malého nárůstu spotřeb paliv a energií oproti současnému stavu 
(varianty spotřeby dle ÚEK LK).  

Respektovat vazby na Polsko, Německo a okolní kraje.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energií a paliv.  

b) Vytvářet územní podmínky pro realizaci rozsáhlého programu úspor energie v oblastech výrobních, distribučních a 
spotřebních systémů.   

c) Vytvářet územní podmínky pro ekonomicky efektivní aplikaci kombinované výroby elektřiny a tepla ve stávajících i 
nových zdrojích energie.  

d) Objektivně prověřovat udržitelnost systémů centrálního zásobování teplem včetně případné možnosti jejich 
částečné decentralizace. (například budování sídlištních výtopen).  

ÚP zachovává stávající systém zásobování města elektrickou energií, posouzena je kapacita ve vztahu k navrhovanému 
rozvoji města do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.3 Zásobování elektrickou energií.  

Z33 Vytvářet územní podmínky pro plynofikaci obcí.  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) V ÚPD obcí vytvářet územní podmínky pro rozvoj plynofikace v koordinaci možné kombinace využití dalších druhů 
energií v území.  

Stávající koncepce zásobování plynem a teplem je zachována, stanoven je rozvoj plynovodu v dobře napojitelných 
zastavitelných plochách (vyjma sídelních enkláv a jednotlivých ploch mimo souvisle urbanizované území, podrobněji viz 
kapitola 11.12.4 Zásobování plynem a teplem. 

Spoje a telekomunikace 

Z34 Vytvářet podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám území.  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Územně chránit a koordinovat koridory a plochy pro investiční záměry v oblasti komunikační infrastruktury – 
systémů elektronických komunikací pro zajišťování sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu, dále doplňování 
vysílacích radiových sítí pro zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání včetně výstavby sítí UMTS (Univerzální 
mobilní telekomunikační systém) s ohledem na hodnoty území.  

ÚP respektuje stávající systém telekomunikací a spojů, požadavky na jeho zásadní změny nebyly zjištěny, podrobněji viz 
kapitola 11.12.6 Telekomunikace a radiokomunikace. 

Nakládání s odpady 

Z35 Vytvářet územní podmínky pro realizaci koncepce nakládání s odpady založené na maximálním třídění a recyklaci 
odpadů a umožňující racionální využití stávajících kapacit technicky zabezpečených skládek a centrální spalovny 
Liberec. .  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet podmínky pro založení krajské logisticky propojené sítě zařízení na využití biologicky rozložitelných, 
spalitelných odpadů a travní biomasy umožňující racionální využití kapacit a efektivní odbyt kompostu a energií.  
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b) Vytvářet územní předpoklady pro materiálové a energetické využití odpadů.  

c) Snižovat podíl skládkovaných spalitelných odpadů na 0%.  

d) Preferovat integrované systémy nakládání s odpady, tzn. komplexní regionální systémy za předpokladu zajištění 
logistiky a odbytu výstupů.  

e) Nevytvářet podmínky pro vznik nových lokalit pro skládkování komunálních a velkoobjemových odpadů.  

f) Vytvářet územní předpoklady pro řešení odstranění starých ekologických zátěží – černých skládek.  

ÚP zajišťuje stabilizaci stávajících ploch pro likvidaci odpadů vymezením ploch technické infrastruktury – ploch pro stavby 
a zařízení pro nakládání s odpady (TO), podrobněji viz kapitola 11.12.5 Nakládání s odpady. 

D.3 Zásady koncepce rozvoje územního systému ekologické stability 

Z37 Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability.  

Vymezení: 

Skladebné prvky ÚSES (či jejich částí) nadregionálního biogeografického významu:  

- BIOCENTRA: NC84 Jizerskohorské bučiny 

- BIOKORIDORY: K19H (horský vegetační typ osy) 

Skladebné prvky ÚSES (či jejich částí) regionálního biogeografického významu:  

- BIOCENTRA: RC07 Černá hora, RC08 Prales Jizera, RC15 Holubník 

- BIOKORIDORY: RK10, RK11, RK12, RK13 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Prvky ÚSES respektovat jako plochy a koridory nezastavitelné, s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické 
stability krajiny, kde lze výjimečně umístit protipovodňová opatření a stavby dopravní a technické infrastruktury.  

Plochy vymezených biocenter a biokoridorů v případě, že jejich současný stav odpovídá cílovému, všestranně 
chránit.  

b) Prvky ÚSES (bez ohledu na jejich biogeografický význam, či jejich příslušnost k V-ZCHÚ) upřesňovat dle katastru 
nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa, a jejich vymezení koordinovat ve vzájemných návaznostech 
propojenosti systému a zohlednit geomorfologické a ekologické podmínky daného území. Vytvářet územní 
podmínky pro odstraňování překryvů prvků ÚSES a zastavěných ploch, případné nutné překryvy minimalizovat.  

d) Vytvářet územní předpoklady pro funkčnost systému v prostorech protipovodňových opatření, včetně stanovení 
dalších způsobů využívání těchto ploch s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny, na základě zpracované 
podrobné projektové dokumentace dle metodiky ÚSES.  

e) Územní překryvy prvků ÚSES s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury minimalizovat a v případě 
nutnosti řešit překryvy odbornou projektovou přípravou staveb za podmínky, že nedojde k významnému snížení 
funkčnosti ekosystému a k podstatnému snížení jeho ekostabilizující funkce v krajině.  

f) Při vymezování lokálních prvků ÚSES zohlednit označování prvků ÚSES podle celokrajské posloupnosti (podklad 
KOPK LK).  

ÚP vymezuje podrobný a zpřesněný ÚSES včetně nadregionálních a regionálních skladebných částí dle ZÚR LK 
v podrobnosti vymezení na hranice parcel.  

Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP) s cílem jednoznačně stanovit ochranu těchto ploch a bez 
výjimky chránit přírodní a ekostabilizační charakter těchto ploch. V plochách biokoridorů jsou stanoveny specifické 
podmínky, viz kapitola 11.15 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability. 

E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
kraje 

Z38 Za základ všestranného rozvoje Libereckého kraje pokládat optimální využití přirozeného potenciálu území, 
spočívajícího v jeho mimořádných přírodních, kulturních a civilizačních hodnotách, dosažené úrovni jeho 
hospodářského potenciálu a v relativně výhodné dopravní poloze s dobrou dostupností Prahy.  

Z39 Koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje vytvářet s nezbytnými 
územními a funkčními přesahy ve spolupráci se sousedními kraji, sousedními státy a jejich orgány se zvláštním 
zřetelem na optimální využití bohatého průmyslového, technického a stavebního dědictví.  

Z40 Koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešit diferencovaně v územním průmětu 
regionalizace a tematického / problémového členění území kraje a v souladu s vymezeným základním členěním 
území kraje na rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti – ostatní části území kraje představují území 
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stabilizovaná s přirozenou mírou rozvoje. Přitom zohlednit území s významným vlivem ostatních a sezónních 
uživatelů území.  

Z41 Za základní nástroj upřesňování ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje 
považovat a využívat územně analytické podklady kraje (ÚAP).  

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy 
v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na 
krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky 
využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují hodnotu území spočívající v harmonickém 
uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými stavebními zásahy. V souladu s principy 
udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně 
ochranu hodnot území. 

E.1 Zásady koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot 

Z42 Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající péčí.  

Vymezení: 

Zvláště chráněná velkoplošná území: … chráněné krajinné oblasti.  

Maloplošná zvláště chráněná území: národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní 
památky.  

Chráněná území s mezinárodním statutem: evropsky významné lokality a ptačí oblasti, geopark (UNESCO), biosférická 
rezervace, mokřady evidované v rámci Ramsarské úmluvy, významný ptačí území, území začleněná v programu CORINE.  

Obecně chráněná území: skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES, významné krajinné prvky, přírodní parky a 
přechodně chráněné plochy.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o přírodní hodnoty území upřednostňováním šetrných 
forem využívání území v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.  

Dle principů udržitelného rozvoje navrhovat obnovu a zvyšování zastoupení přírodních složek v narušených 
územních částech.  

b) Dbát na zachování přírodních a přírodě blízkých biotopů a respektovat lokality zvláště chráněných rostlin a 
živočichů v území.  

c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a obnovu migrační průchodnosti vodních toků.  

d) Výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren odpovědně posuzovat ve vztahu k ochraně přírody, krajiny, 
životnímu prostředí a krajinnému rázu.  

e) V ÚPD obcí vytvářet územní podmínky pro využití energie z obnovitelných zdrojů a koordinovat jednotlivé systémy 
v souladu s ochranou přírodních hodnot území.  

Chráněná území přírodních a krajinných hodnot (viz kapitola 11.4:2 Ochrana přírodních hodnot a zdrojů) jsou 
respektována a jejich ochrana je zajištěna vymezením ploch přírodních (NP), nebo vymezením překryvných prvků 
v případě skladebných částí ÚSES.  

Podmínky využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují zvýšenou estetickou hodnotu území 
spočívající v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků, podpořenou existencí přírodních hodnot (CHKO 
Jizerské hory, skladebné části ÚSES, soustava Natura 2000, přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný 
prvek, přírodní park, památný strom apod.). 

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu, nepřipouští zásahy narušující krajinný ráz a existující hodnoty 
území, podrobněji viz kapitola 11.22 Odůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu.  

Z43 Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v územích se sportovně rekreačním zatížením.  

Vymezení: 

Území s koncentrací aktivit cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích a ve vymezených unikátních a význačných 
typech krajiny.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) V rozvoji středisek a center cestovního ruchu upřednostňovat šetrné formy rekreace a sportovního vyžití ve smyslu 
ochrany přírodních hodnot území:  
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- výstavbu areálů a zařízení pro cestovní ruch nadmístního významu umisťovat v souladu s územní studií US1 a se 
zájmy ochrany přírodních a krajinných hodnot,  

- omezovat další nežádoucí zátěže ve zvláště chráněných územích stanovením podmínek a limitů rekreačního 
využívání exponovaných území ve prospěch zvyšování kvality služeb s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny.  

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu obecně v rámci ploch smíšených obytných (v centru 
města a v sídle Ferdinandov), vymezena jsou nástupní místa se zajištěním parkovacích ploch u žst. Hejnice, na 
Ferdinandově a u kempu, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu. 

Z44 Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v oblasti zemědělského hospodaření, lesního hospodářství a myslivosti.  

Vymezení: 

Zemědělská, lesní a lesozemědělská krajina.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Méně hodnotné či dlouhodobě nevyužívané zemědělské pozemky přednostně navrhovat i jako prostor pro nápravu 
stavu či pro jiné způsoby využití.  

b) Vytvářet územní předpoklady pro programovou obnovu živočišné výroby, územně bez ohledu na administrativní 
hranice obcí.  

V řešeném území zemědělská výroba nepředstavuje významný sektor hospodářství, a to zejména vzhledem 
k dominantnímu podílu horských a podhorských terénů s horšími podmínkami pro intenzivní zemědělskou výrobu a se 
zásadními požadavky na ochranu přírody a krajiny vzhledem k existenci CHKO Jizerské hory. ÚP klade důraz na ochranu a 
rozvoj ekologických funkcí krajiny se zachováním extenzivních forem zemědělství. 

Z45 Zabezpečovat zachování krajinných hodnot a krajinného rázu diferencovaně dle vymezených oblastí krajinného 
rázu a krajinných typů.   

Vymezení: 

Oblasti a podoblasti krajinného rázu a základní krajinné typy s diferencovanou intenzitou ochrany.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Ekonomické aktivity a jejich doprovodné zázemí s vysokými nároky na urbanizační zátěž území umisťovat 
přednostně ve stanovených rozvojových oblastech a v kontextu rozvojových os ve smyslu odlehčení ostatních částí 
území s vyššími přírodními a krajinářskými hodnotami, zejména specifických oblastí.  

b) Vytvářet územní podmínky pro zachování, obnovu a optimální užívání historických a kulturních fenoménů v území, 
zachovat krajinný ráz a odstraňovat prvky, které jej poškozují.  

c) Rozšiřovat prostupnost krajiny zejména sítí tzv. zvykových cest spolu s návrhy doprovodné zeleně.   

Koncepce stanovená Územním plánem Hejnice dbá primárně na ochranu ekologických funkcí krajiny zejména v souvislosti 
s existencí CHKO Jizerské hory (v nezbytné minimální míře vymezením ÚSES a vymezení souvisejících ploch ZP – zeleně 
přírodního charakteru, a ploch NP – ploch přírodních), klade důraz na zachování krajinného rázu území a nepřipouští 
nežádoucí plošnou expanzi zástavby do volné krajiny. 

ÚP vymezuje síť turistických tras zajišťujících ochranu všech stabilizovaných tras pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře a další. 
Pro tyto účely je síť vymezena v rozsahu stávajících cest vymezených jako veřejná prostranství (PV), případně v rozsahu 
zvykových a účelových cest zahrnutých v jiných plochách (zejména v plochách přírodních a lesních). Nové trasy v prostoru 
náhorní plošiny Jizerských hor nejsou uvažovány, v návrhovém období bude docházet pouze k úpravám stávající cestní 
sítě. 

Z46 Odpovědně vymezovat potenciálně vhodné oblasti pro pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin pro 
energetické účely.  

Vymezení: 

Území obcí nebo jejich částí, ležící mimo území zájmů obecné a zvláštní ochrany přírody a krajiny, na jejichž plochách lze 
potencionálně pěstovat biomasu pro energetické účely, avšak s podmínkou podrobného vyhodnocení potřeb a dopadů na 
zájmy ochrany přírody a krajiny.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Zajistit podrobné vyhodnocení potřeb a dopadů na zájmy ochrany přírody a krajiny při rozhodování o umístění 
ploch pro pěstování biomasy pro energetické účely.  

b) Z potenciálně vhodných oblastí pro pěstování biomasy pro energetické využívání alternativních a obnovitelných 
zdrojů vyloučit území obcí a jejich části ležící ve zvláště a obecně chráněných územích, vč. území v jejich těsném a 
ovlivnitelném sousedství.  
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S ohledem na zvýšenou ochranu krajinného rázu v řešeném území ÚP nevymezuje plochy pro pěstování biomasy a 
rychlerostoucích dřevin.  

Z48 Územně chránit a hospodárně využívat povrchové a podzemní zdroje vody a prameniště minerálních a léčivých 
vod, podporovat posilování retenční schopnosti území kraje.  

Vymezení: 

Vodohospodářsky významná území (CHOPAV Jizerské hory, podzemní a povrchové zdroje pitné vody a zdroje léčivých a 
minerálních vod dle evidence ÚAP Libereckého kraje).  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění vodohospodářských zájmů v území, navrhovat územní úpravy a opatření 
k ochraně a kultivaci vodních zdrojů, toků, ploch a vodních ekosystémů.  

b) Navyšovat retenční schopnost krajiny návrhy vhodných terénních pokryvů (lesní plochy, převádění orné půdy na 
trvalé travní porosty v záplavových územích aj.) a lokalizací menších vodních nádrží v horních částech povodí při 
respektování ochrany přírodních hodnot území. Podporovat revitalizaci nevhodně upravených toků.  

c) Nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, zajišťovat prostupnost podél vodních toků, 
nepovolovat nevhodné morfologické úpravy.  

ÚP stanovuje požadavky na zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochrana vodních prvků v území je zajištěna vymezením 
ploch vodních a vodohospodářských (W) a stanovením podmínek jejich využití. 

Celkově jsou v nezastavěném území vymezeny plochy primárně určené k posílení ekologické stability území, přičemž ve 
většině z nich je umožněna realizace dalších opatření (liniové výsadby, zatravňovací pásy, protierozní průlehy apod.) 
zvyšujících přirozenou retenční schopnost území. V řešení ÚP je důsledně chráněno údolí řeky Smědé před další výstavbou 
v záplavovém území; vymezen je koridor protipovodňových opatření KPO1. V celém území (zejména ve volné krajině) jsou 
stanoveny požadavky na zvyšování retenční schopnosti krajiny, umožněna je realizace revitalizačních a dalších 
protipovodňových opatření, podrobněji viz kapitola 11.18 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi. 

V údolní nivě řeky Smědé nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy zasahující do vymezeného záplavového území.  

E.2 Zásady koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot 

Z49 Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkový fond kraje, respektovat dochované 
historické dědictví jako významný fenomén území, vytvářet územní podmínky pro jeho využívání ve prospěch 
rozvoje cestovního ruchu, kongresové a poznávací turistiky na území kraje.  

Vymezení: 

Objekty a území prohlášené za kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR: kulturní památky 
včetně ochranných pásem…. 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o chráněná památková území a nemovitý památkový 
fond kraje, usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v jejich okolí, nepřipouštět výrazově nebo funkčně 
konkurenční územní zásahy. Chránit kulturní hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví.  

Z50 Zajistit evidenci a vytvářet územní podmínky pro vhodné využití území s koncentrací objektů lidové architektury, 
vnímat dochované soubory jako významnou součást osídlení a obrazu krajiny v kontextu historie osídlení 
s přesahem do sousedních krajů a států.  

Vymezení: 

Území s koncentrací objektů lidové architektury.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Stanovit regulativy ochrany historicky cenných lokalit s kumulací lidové architektury, které nejsou vyhlášeny za 
památkově chráněná území.  

b) Podporovat využívání objektů lidové architektury pro trvalé bydlení i rozvoj šetrných forem cestovního ruchu a 
poznávací turistiky na území kraje.  

Z51 Respektovat archeologická naleziště dle evidence ÚAP Libereckého kraje a zajistit jejich ochranu.  

Vymezení: 

Území archeologických nalezišť dle evidence ÚAP.  
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Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zachování celistvosti a ochrany lokalit archeologických nálezů na původním místě a 
v prokazatelně cenných lokalitách omezit stavební činnost a zásahy do terénu.  

c) Zvýšenou pozornost věnovat především pásu území … Frýdlantska … 

Řešení ÚP respektuje veškeré evidované kulturní památky v území, dále hodnotné urbanistické soubory, dominanty a 
další identifikované hodnoty.  

V souvislosti s ochranou kulturních hodnot ÚP stanovuje další podmínky pro zajištění jejich ochrany (např. zpracování 
územní studie řešící kultivaci městského centra, stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu v zóně 
městského centra), podrobněji viz kapitola 11.4.1 Ochrana urbanistických, architektonických a kulturních hodnot. 

E.3 Zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot 

 Rozvoj struktury osídlení 

Z52 Upevňovat strukturu osídlení jako hierarchický systém s jednoznačným přiřazením každé obce k jednomu 
nespornému centru osídlení, jehož spádový obvod je dále jednoznačně přiřazen k centru osídlení vyššímu.  

Vymezení: 

- centra a regiony mikroregionálního významu nižšího stupně:  …Hejnice… 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Koordinaci územně plánovací činnosti obcí založit na respektování spádových obvodů nesporných center osídlení a 
vymezených funkčních kooperací, které tvoří základní rámec pro hodnocení vlivu širších vztahů a stanovení 
problémů k řešení s nadmístním významem, jež se týká více obcí.  

Z53 Vytvářet územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení na bázi intenzivnějších 
pracovních a obslužných kontaktů.  

Vymezení: 

FK 9 Frýdlant + Raspenava + Hejnice 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Při pořizování a aktualizaci územně plánovací dokumentace obcí respektovat stávající nebo navrhované a 
předpokládané funkční vazby a kooperace mezi centry osídlení a jejich svazky.  

b) Územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení a jejich svazky na bázi intenzivnějších 
pracovních a obslužných kontaktů a aktivit podpořit koordinovaným průmětem veřejné infrastruktury do 
rozvojových dokumentů a územně plánovacích dokumentací.  

Funkční kooperace je v řešení ÚP posilována zejména stanovením obecných zásad rozvoje. V rámci návaznosti urbanizační 
osy jsou dotvořeny zastavitelné plochy podél historicky daných spojovacích tras Hejnic se sousední Raspenavou. 

 Koncepce územního uspořádání, typologie venkovských a městských prostorů 

Z54 Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální soudržnosti v diferencovaných podmínkách 
městského a venkovského prostoru.  

Městský prostor – charakter sídelní struktury převážně městský.  

Vymezení: 

centra osídlení: …Hejnice… 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Zvyšovat kvalitu životních podmínek a vzhledu obcí.  

c) Regulovat a usměrňovat suburbanizaci v území – řešit plynulý přechod urbanizovaných částí území do volné 
krajiny.  

d) Vymezit a chránit souvislé pásy nezastavěného území v bezprostřední blízkosti měst pro vytváření souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně způsobilých pro šetrné formy krátkodobé rekreace.  

ÚP vytváří podmínky pro zvyšování kvality životních podmínek ve městě – posílením obytné a rekreační funkce sídel, 
eliminací případných negativních vlivů ze stávajících výrobních areálů, rozvojem vybavenosti a sítě veřejných prostranství. 
Vytvořeny jsou předpoklady pro zkvalitnění a rozvoj sítí technické infrastruktury i zařízení dopravní infrastruktury 
s důrazem na nemotorovou a veřejnou hromadnou dopravu. Stanovením obecných požadavků a vymezením ploch 
s podmínkou zpracování územních studií v centrální části města by mělo být dosaženo předpokladů zlepšení vzhledu obce 
(revitalizace městského centra, revitalizace sídliště Hejnice, úpravy prostoru před žst. Hejnice). 
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Sídelní zeleň představuje zejména vymezení ploch veřejné zeleně (ZV), ale také množství dalších ploch s podílem sídelní, 
ochranné, soukromé zeleně, viz kapitola 11.6 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně. Vodní toky a plochy jsou 
vymezeny samostatně jako plochy vodní a vodohospodářské (W) se stanovením podmínek využití zajišťujících ochranu 
vodních prvků v území. 

Urbanistické a architektonické hodnoty  

Z55 Zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice v různých částech území kraje, podporovat v nich rozvíjení územně 
typických činností, soustřeďovat republikově a krajsky významné rozvojové záměry přednostně na území 
vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os.  

Vymezení: 

Urbanizovaná území – zastavěná území a zastavitelné plochy na celém území kraje.  

Úkoly pro územní plánování:  

b) Urbanistické koncepce rozvoje jednotlivých obcí i koncepce ochrany dochovaných hodnot v sídelní struktuře kraje 
navrhovat koordinovaně v souvislosti s potřebami sousedních obcí a celého regionu.  

c) V územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice sídel, 
upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území a optimalizovat rozsah zastavitelných ploch v souladu se 
skutečnými potřebami.  

Řešení ÚP vytváří podmínky pro efektivní využívání zastavěného území, vymezeny jsou plochy přestaveb v nevyužívaných 
nebo rezervních plochách v zástavbě. Využití zastavěného území bylo prověřeno a na základě dalších potřebných analýz 
byla stanovena potřeba vymezení zastavitelných ploch, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Ekonomická základna kraje 

Z57 Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení významných ekonomických přínosů ze zemědělství a lesního 
hospodářství na území kraje, s cílem zachování a rozšíření mimoprodukčních funkcí složek krajiny v zemědělství a 
lesnictví v souladu s principy udržitelného rozvoje.  

Vymezení: 

Celé území kraje, především zemědělské, lesozemědělské a lesní typy krajiny.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) V souladu s kvalitou půdních typů a klimatických podmínek připravit územní podmínky pro zemědělskou činnost 
v produkčních i mimoprodukčních funkcích s dominantní funkcí péče o krajinu.  

c) Formy a intenzitu zemědělského a lesního hospodaření usměrňovat podle zásad využívání jednotlivých typů 
krajiny.  

V řešeném území zemědělská výroba nepředstavuje významný sektor hospodářství, a to zejména vzhledem 
k dominantnímu podílu horských a podhorských terénů s horšími podmínkami pro intenzivní zemědělskou výrobu a se 
zásadními požadavky na ochranu přírody a krajiny vzhledem k existenci CHKO Jizerské hory. ÚP klade důraz na ochranu a 
rozvoj ekologických funkcí krajiny se zachováním extenzivních forem zemědělství.  

Koncepce stanovená Územním plánem Hejnice dbá primárně na ochranu ekologických funkcí krajiny zejména v souvislosti 
s existencí CHKO Jizerské hory (v nezbytné minimální míře vymezením ÚSES a vymezení souvisejících ploch ZP – zeleně 
přírodního charakteru, a ploch NP – ploch přírodních), klade důraz na zachování krajinného rázu území a nepřipouští 
nežádoucí plošnou expanzi zástavby do volné krajiny. 

Občanské vybavení 

Z58 Zlepšovat podmínky pro rozvoj občanského vybavení.  

Vymezení: 

Sídelní struktura s centry osídlení na území celého kraje.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Územně podporovat rozvoj kultury a zájmových aktivit ve vztahu ke stabilizaci obyvatelstva a k využití volného 
času.  

c) Řešit a podporovat rozvoj veřejné vybavenosti jako důležitý předpoklad a součást:  

- revitalizace městských center 

- regenerace obytných souborů 

- nového využití tzv. brownfields 
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- dovybavení obcí s významnou rekreační funkcí 

d) Řešit a územně podporovat:  

- dostupnost a zkvalitňování veřejných služeb včetně vytváření a zlepšování služeb pro podnikání a podnikatelské 
subjekty 

- rozvoj turisticko-rekreačních služeb a s tím související základní a doprovodné infrastruktury jako důležitého zdroje 
ekonomické prosperity obcí 

e) Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování a rozvoj významných zařízení veřejného občanského vybavení ve 
smyslu jejich účelného využívání v rámci sídelní struktury.  

ÚP vymezuje stabilizovaná zařízení občanského vybavení s cílem jejich ochrany v plochách občanského vybavení (OV, OM, 
OS, OH). Rozvoj občanského vybavení je lokalizován zejména do městského centra v rámci ploch smíšených obytných 
(SM); rozvoj služeb a cestovního ruchu je primárně umožněn v plochách smíšených obytných (SM, SR) s cílem zajistit 
flexibilní využívání území s ohledem na měnící se nároky a požadavky vlastníků pozemků, podnikatelů a dalších subjektů 
utvářejících územní rozvoj. 

Cestovní ruch, rekreace 

Z59 Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru ekonomiky při 
upřednostňování šetrných forem – udržitelného cestovního ruchu ohleduplného k životnímu prostředí, který 
neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.  

Vymezení: 

Celé území kraje 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Preference udržitelných forem rozvoje cestovního ruchu na území kraje s velkým podílem oblastí s vysokou přírodní a kulturní 
hodnotou.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a v maximální možné míře využívat místní 
potenciál a zdroje, postupně a přirozeně rozvíjet území při zachování jeho přírodních a kulturních hodnot 

c) Cílevědomě identifikovat dosud nedoceněný potenciál specifických oblastí … SOB4 Frýdlantsko a vytvářet územní 
předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Sledovat zajištění ekonomické návratnosti investic vkládaných 
do údržby a obnovy kulturních a památkových hodnot území. Při výběru vhodných území pro rozvoj cestovního 
ruchu respektovat ochranu Evropsky významných lokalit, Ptačích oblastí, zvláště chráněných území a ÚSES.  

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.), kromě 
toho jsou stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění 
rozvoje rekreace a cestovního ruchu.  

Územní plán dále vytváří podmínky pro vedení pěších turistických a cyklistických tras navazujících na systémy stávajících 
cyklotras a turistických cest v sousedních obcích a regionech v souladu s podmínkami využití prakticky ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití. Turistika a cestovní ruch jsou podpořeny vymezením sítě turistických tras, která zajišťuje 
ochranu stávajících turistických a cyklistických tras. Kromě toho jsou vymezeny nové plochy veřejných prostranství 
zvyšující prostupnost krajiny a umožňující rozvoj turistických tras ve vazbě na centrum města a jeho obytné části. 

Z60 Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek cestovního ruchu 
v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných rekreačních oblastí a podoblastí cestovního 
ruchu.  

Vymezení: 

Hejnice – polyfunkční středisko cestovního ruchu; vhodná kooperace s dalšími obcemi: Hejnice + Lázně Libverda + Bílý Potok  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet podmínky pro systémový rozvoj cestovního ruchu a pro naplňování charakteristik jednotlivých středisek a 
center cestovního ruchu dle kategorizace:  

polyfunkční střediska cestovního ruchu – PSCR – centra osídlení zajišťující obslužné zázemí středisek cestovního 
ruchu a příměstských středisek rekreace, současně plnící funkci střediska cestovního ruchu:  

- vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní dostupnost 

- připravit územní podmínky pro rozvoj služeb cestovního ruchu 

- vytvářet územní podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury  
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- vytvářet územní předpoklady pro využití potenciálu cestovního ruchu 

- vytvářet územní předpoklady pro efektivní veřejnou dopravu umožňující účelné propojení s dalšími středisky 
cestovního ruchu 

ÚP vymezuje síť turistických tras zajišťujících ochranu všech stabilizovaných tras pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře a další. 
Pro tyto účely je síť vymezena v rozsahu stávajících cest vymezených jako veřejná prostranství (PV), případně v rozsahu 
zvykových a účelových cest zahrnutých v jiných plochách (zejména v plochách přírodních a lesních). Nové trasy v prostoru 
náhorní plošiny Jizerských hor nejsou uvažovány, v návrhovém období bude docházet pouze k úpravám stávající cestní 
sítě.   

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu obecně v rámci ploch smíšených obytných (v centru 
města a v sídle Ferdinandov), vymezena jsou nástupní místa se zajištěním parkovacích ploch u žst. Hejnice, na 
Ferdinandově a u kempu, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu. 

Zásady koncepce ochrany území a zvýšení jeho bezpečnosti 

Z63 Vytvářet územní podmínky zabezpečení zájmů z pohledu ochrany obyvatelstva a ochrany dopravní a technické 
infrastruktury.  

Vymezení: 

Území celého LK 

Úkoly pro územní plánování:  

a) V ÚPD obcí zohlednit opatření vyplývající z mimořádných a krizových situací.  

b) Vytvořit podmínky pro evakuaci obyvatelstva, územně chránit navržená, přijímací střediska a evakuační trasy 
uvedené v Havarijním plánu kraje.  

c) Vytvářet podmínky pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (alternativní podzemní zdroje, vhodné 
povrchové zdroje, propojení vodárenských sítí).  

Požadavky civilní ochrany jsou shrnuty v kapitole 11.4.4 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické 
požadavky. 

F. Vymezení cílových charakteristik krajiny 

Z64 Ochranu krajinného rázu (KR) realizovat dle podmínek péče o krajinný ráz ve vymezených oblastech a 
podoblastech krajinného rázu.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Respektovat základní jednotky krajinného rázu, hranice oblastí krajinného rázu (OKR) a podoblastí krajinného rázu 
(POKR) upřesňovat dle místních podmínek, tyto vyšší celky v rámci ÚAP obcí ve spolupráci s orgánem ochrany 
přírody dále členit na „místa krajinného rázu“ i dle krajinné typologie (význačnosti a unicity krajinných typů).  

b) Stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným využitím v ÚP vytvořit podmínky pro ochranu krajinného 
rázu (dle zjištěných podmínek ÚAP).  

c) Vytvářet územní podmínky pro zemědělské a lesnické hospodaření pro údržbu půdního fondu a krajiny.  

Kritéria a podmínky péče o krajinný ráz při rozhodování o změnách v území jednotlivých oblastí krajinného rázu 

Vymezení: 

OKR 01 -  Frýdlantsko 

POKR 01-5 Frýdlantsko – Hejnicko 

Specifická kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:  

b) revitalizace brownfields (zemědělské a výrobní areály…) 

d) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu.  

Vymezení: 

ORK 03 -  Jizerské hory 

POKR 03-1 Centrální část 

POKR 03-2 Severní svahy 

Specifická kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) ochrana přírody a krajiny bude na velkoplošně zvláště chráněném území i nadále realizována dle plánů péče o 
ZCHÚ (CHKO JH), území zvláště nechráněná v kontextu regulativů ZCHÚ,  
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b) změny budou realizovány s ohledem na zachování současného charakteru lesního prostředí, venkovské krajiny 
s rozvolněnou zástavbou menších sídel a vazbou zástavby na okolní krajinu a na zachování významných přírodních 
a kulturních prvků a dominant,  

c) ochrana území před nadměrným rekreačním a sportovním zatížením.  

ÚP stanovuje základní podmínky ochrany krajinného rázu, do nichž promítá všechny výše uvedené požadavky. Řešené 
území je členěno na zóny A-G; v rámci nich jsou zhodnoceny jednotlivé části území v členění dle míry urbanizace, 
charakteru krajiny (morfologie, pokryvu, kompozičních prvků atd.) a struktury. Pro každou zónu jsou stanoveny specifické 
podmínky ochrany krajinného rázu korespondující s požadavky ZÚR LK, podrobněji viz kapitola 6.2 výroku ÚP Hejnice.  

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

G.2 Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO) 

Z69 Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.  

Koridory pro umístění VPS a VPO – turistická doprava 

D42 multifunkční turistický koridor – Nová Hřebenovka (jižní a severní větev) 

Multifunkční turistický koridor je do řešení ÚP promítnut formou vymezení sítě turistických tras, vedení tras Nové 
Hřebenovky je zahrnuto do veřejně prospěšných opatření, viz kapitola 11.23 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Koridory pro umístění VPS a VPO pro snižování ohrožení území povodněmi 

P18 Smědá, Bílý Potok - Frýdlant 

Koridor protipovodňových opatření KPO1 vymezený, resp. zpřesněný v ÚP Hejnice je stanoven jako veřejně prospěšné 
opatření, viz kapitola 11.23 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit.  

VPO pro územní systém ekologické stability 

Nadregionální biocentra (NC) 

NC84 Jizerskohorské bučiny 

Nadregionální biokoridory (K) 

K19H horský 

Regionální biocentra (RC) 

RC07 Černá hora 

RC08 Prales Jizera 

RC15 Holubník 

Regionální biokoridory (RK) 

RK10, RK11, RK12, RK13 

Všechny skladebné části ÚSES na nadregionální a regionální úrovni vymezené, resp. zpřesněné v ÚP Hejnice jsou 
stanoveny jako veřejně prospěšná opatření, viz kapitola 11.23 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  

H. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v  územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy sídelní struktury 

Z71 Zohlednit požadavky nadmístního významu vymezené v ZÚR LK na koordinaci územně plánovací činnosti v ÚPD 
dotčených obcí.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR LK v ÚPD dotčených obcí zajistit v rozsahu uvedených ORP 
obcí dle následující tabulky:  
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ORP dotčená 
obec 

plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód) 

doprava technická 

infrastruktura 

protipovodňová 

ochrana 

ÚSES 

Frýdlant Hejnice D42  P18 NC84, K19H, RC07, RC08, RC15, 
RK10, RK11, RK12, RK13 

ÚP vymezuje VPS a VPO v koordinaci se sousedními obce a v návaznosti na jejich ÚPD. 

b) Koordinaci dalších ploch a koridorů vymezených ZÚR LK, které mají význam územní rezervy a nejsou předmětem 
výčtu VPS a VPO, zajistit v rozsahu uvedených ORP a dotčených obcí dle následující tabulky:  

ozn. ÚR popis ploch a koridorů ORP dotčené obce 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU – ÚZEMNÍ REZERVY 

V1 vodovodní přivaděč VD Josefův Důl – ÚV 
Bílý Potok 

Jablonec nad Nisou, 
Frýdlant 

Josefův Důl, Hejnice, Bílý Potok 

ÚP vymezuje koridor územní rezervy R1 v koordinaci se sousedními obce a v návaznosti na jejich ÚPD.  

I. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování 

Řešené území města Hejnice je vymezeno v rámci ploch:  

US1 Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu oblastí cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory 

Územní studie byla zpracována pod názvem US1 Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory. Soulad 
ÚP Hejnice s touto studií je vyhodnocen v následující kapitole 3.3 Soulad územního plánu se strategickými a rozvojovými 
dokumenty.  

US4 Řešení zásobování pitnou vodou specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko 

Územní studie dosud nebyla zpracována.  

3.3 Soulad územního plánu se strategickými a rozvojovými dokumenty  

Na základě požadavku PÚR ČR je jedním z úkolů pro územní plánování v rámci Specifické oblasti SOB7 nezbytné 
zohlednit výstupy ze schválené Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2014 – 2020 (s výhledem do roku 2030) 
(SPF Group, v. o. s., květen 2012 – březen 2013, aktualizace akčního plánu 28.5.2014). Město Hejnice nespadá do území 
řešeného Integrovanou strategií rozvoje regionu Krkonoše 2014 – 2020.  

Řešené území je součástí Libereckého kraje, pro který byly zpracovány a jsou aktualizovány následující strategické 
a rozvojové koncepční dokumenty: 

- Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 (KÚLK – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, 
oddělení rozvojových koncepcí, aktualizace 2012) 

- Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., říjen 2005) 

- Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 (Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK, 2014) 

- Problémová analýza potřeb Libereckého kraje ve vazbě na nové programovací období EU 2014-2020 (Centrum EP 
Hradec Králové, 2012) 

- Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje (GaREP, spol. s r.o., 09/2002) 

- Program ochrany zemědělské půdy v Libereckém kraji – návrhová část (Dr. Ing. Milan Sáňka, Brno, 11/2009) 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (Jan Hromek – LESPROJEKT, 02/2004) 

- Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory na období 2011-2020 (AOPK ČR, S CHKO JH, 2010)  

- Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (Evernia s.r.o., 2013) 

- Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
01/2016) 

- Doprava v Libereckém kraji (Kolektiv pracovníků Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, KORID LK, 
spol. s r.o., aktualizace 2010) 

- Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, aktualizace 
2016) 

- Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje, aktualizace pro období 2012 – 2018 (KORID LK, spol. s r.o., říjen 
2015) 

- Návrh kategorizace krajské silniční sítě Libereckého kraje – rok 2020 (EMA Liberec, leden 2004) 
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- Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 a návrh nového Akčního plánu na období 2015-
2016 (Ing. Jaroslav Martinek, aktualizace leden 2015) 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje (aktualizace 2011), dále též jen „PRVK LK“ 

- Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015 (ENVIROS, s.r.o., Praha, 2015) 

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 (ISES, s.r.o., Praha, 2016) 

Územním plánem jsou respektovány požadavky a základní strategické cíle a směry výše uvedených koncepčních 
dokumentů. V případě, že z některého z těchto dokumentů vyplývá pro ÚP konkrétní požadavek, je zohledněn v příslušné 
kapitole ÚP s uvedením zdroje a citací požadavku.  

 

Územní plán Hejnice nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního 
rozvoje Libereckého kraje.  

 

5.1 Soulad s cíli územního plánování  

(1)  Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. 

Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a rozvoj obce vymezením zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch 
přestavby určených pro bydlení. Těmito kroky (a jejich dílčími aspekty jako např. vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití včetně souvisejících podmínek využití) je rovněž podpořena rovnováha podmínek pro konsolidaci jednotlivých 
pilířů udržitelného rozvoje v území.  

V souladu s principy udržitelného rozvoje je Územním plánem Hejnice navržen rozvoj zejména v přímé vazbě na existující 
obytnou zástavbu, zajišťující efektivní využití stávající veřejné infrastruktury a eliminující neodůvodněné zastavování volné 
krajiny. Tímto způsobem je také zajištěna ochrana nezastavěného území, přírodních a krajinných hodnot, vymezením 
ÚSES a stanovením podmínek využití ploch v nezastavěném území jsou vytvořeny předpoklady pro ochranu a posilování 
environmentálního pilíře.  

Hospodářský rozvoj je umožněn rozšířením podmínek využití ve stávajících výrobních areálech. Sociální soudržnost je 
podpořena dotvářením urbanistické struktury sídla a vytvořením předpokladů pro zvyšování kvality bydlení ve městě.  

(2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

V rámci zpracování Návrhu ÚP Hejnice bylo důkladně prověřeno stávající využití řešeného území a jeho prostorové 
uspořádání, vyhodnoceno dosavadní naplňování rozvojových předpokladů stanovených v původním ÚPN SÚ Hejnice 
(včetně změn) a vyhodnocena potřeba vymezení zastavitelných ploch jako základní východisko pro stanovení plošného 
rozvoje zástavby v rámci ÚP. Tato vyhodnocení jsou uvedena v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného 
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Územní plán dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených příslušnou legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování, která se promítá nejen 
do všech fází zpracování samotného ÚP, ale rovněž do souvisejících dokumentů s přímým vlivem na ÚP. Obecně 
prospěšného souladu širokého spektra zájmů na rozvoji území dojde koordinací stanovisek dotčených orgánů s námitkami 
a připomínkami zainteresovaných soukromých i veřejných subjektů a následnou závěrečnou dohodou všech účastníků 
procesu pořizování územního plánu (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, atd.).  

(3)  Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů.  

4 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 

S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 

HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 



Odůvodnění územního plánu Hejnice                                                         textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   35 

Požadavek se týká účasti orgánů územního plánování v procesu pořízení Územního plánu Hejnice. Vyhodnocení souladu 
bude doplněno na základě projednání Návrhu ÚP Hejnice, v kapitole 7 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů.  

(4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Územní plán stanovuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území formou závazných 
požadavků. Urbanistické a architektonické dědictví na území města je chráněno v rámci stanovení požadavků na ochranu 
kulturních hodnot, viz kapitola 11.4.1 Ochrana urbanistických, architektonických a kulturních hodnot.  

Základním členěním řešeného území na zastavěné území, zastavitelné plochy a nezastavěné území je stimulováno 
přednostní využívání již urbanizovaných ploch, a vytvořeny jsou podmínky pro ochranu krajiny.  

Hospodárné, dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným způsobem využití je zajištěno stanovením 
podmínek plošného a prostorového uspořádání. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě potenciálu rozvoje, 
vyhodnocení jejich potřeby je součástí Odůvodnění ÚP v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném 
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

V rámci koncepce uspořádání krajiny člení územní plán nezastavěné území na plochy zeleně – přírodního charakteru, 
plochy vodní a vodohospodářské, přírodní, lesní a smíšené nezastavěného území a stanovuje podmínky pro jejich využití. 
V řešeném území byly prověřeny požadavky na ochranu přírodních a krajinných hodnot, vyhodnocen charakter území a 
potenciály rozvoje a využívání nezastavěného území pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. V rámci 
stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou v plochách nezastavěného území umožněny, 
podmíněně umožněny nebo zcela vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření dle uvedeného odstavce, v zájmu ochrany 
nezastavěného území před neuváženými a neodůvodněnými stavebními zásahy.  

(6)  Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich 
dosavadní užívání. 

V souladu s § 2 odst. (1) písm. e) stavebního zákona jsou jako nezastavitelné definovány pozemky, jež nelze zastavět na 
území obce, která nemá vydaný územní plán. Požadavek se netýká procesu pořizování územního plánu.  

5.2 Soulad s úkoly územního plánování  

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

ÚP na základě informací uvedených v nadřazených územně plánovacích dokumentacích, dat poskytnutých dotčenými 
orgány, zejména dle ÚAP SO ORP Frýdlant (aktualizace 2014) a na základě doplňujících průzkumů a rozborů (2012) 
vymezuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území (kapitola 2.3. textové části výroku ÚP) a člení řešené území dle 
terénního průzkumu a skutečného stavu v území na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

Územní plán Hejnice stanovuje základní koncepci rozvoje území obce (kapitola 2.2 textové části výroku ÚP), urbanistickou 
koncepci (kapitola 3.1 textové části výroku ÚP) a dále podrobněji vyjmenovává a chrání hodnoty urbanistické, 
architektonické a kulturní (kapitola 2.3.1 textové části výroku ÚP), přírodní (kapitola 2.3.2 textové části výroku ÚP) i 
civilizační a technické (kapitola 2.3.3 textové části výroku ÚP).  

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a 
na její hospodárné využívání, 

Územní plán prověřuje a posuzuje potřebu změn v území zejména s ohledem na předpokládaný demografický vývoj, 
kvalitu bydlení, polohu a význam obce v rámci sídelní struktury a její strategické cíle. Podrobné vyhodnocení účelného 
využití zastavěného území je uvedeno v  kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 



Odůvodnění územního plánu Hejnice                                                         textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   36 

potřeby vymezení zastavitelných ploch, stejně jako požadavky obce a vlastníků pozemků na změny v území posouzené a 
vyhodnocené v uvedené kapitole.  

Rizika vyplývající z případných střetů záměrů s limity využití území jsou v ÚP eliminována lokalizací převážné části 
zastavitelných ploch mimo ekologicky nejstabilnější části území a další přírodní, hospodářské a technické limity využití 
území. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

Územní plán v mezích stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy definuje požadavky na 
plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území.  

Územní plán dále ukládá ve vybraných zastavitelných plochách prověření změn jejich využití územní studií, která bude 
podmínkou pro rozhodování o změnách v území. V rámci územních studií bude stanoveno prostorové uspořádání území, 
bude prověřeno urbanistické a architektonické působení ploch a navrženo uspořádání veřejné infrastruktury.  

Pro kulturní hodnoty v území je s cílem zajistit jejich ochranu při rekonstrukcích či stavebních úpravách stanovena 
podmínka zpracování architektonické části projektové dokumentace pouze autorizovaným architektem.  

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území,  

Pro vybrané zastavitelné plochy je v ÚP stanovena podmínka pořízení územní studie s cílem prověřit a navrhnout 
podrobnější podmínky pro umístění a uspořádání staveb zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Pro 
nově realizovanou zástavbu jsou územním plánem stanoveny obecné podmínky pro zachování charakteru celkové 
urbanistické struktury, zejména požadavky na prostorové uspořádání území se stanovením podmínek pro novou výstavbu 
a základní podmínky ochrany krajinného rázu (kapitoly 6.1 a 6.2 textové části výroku ÚP). 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

ÚP vymezuje zastavitelné plochy v přímé vazbě na zastavěné území a v dosahu existující veřejné (zejména dopravní a 
technické) infrastruktury. Žádné zastavitelné plochy zásadním způsobem nezasahují do volné krajiny a pro případné 
rozsáhlejší zastavitelné plochy je stanovena podmínka zpracování územní studie, proto není nutné koordinovat jejich 
naplňování stanovením etapizace. Z těchto důvodů není etapizace územním plánem stanovena.  

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou formulovány tak, aby bylo v zastavěném i nezastavěném 
území umožněno realizovat přírodě blízká opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků. Jedná se zejména o opatření zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná a 
revitalizační opatření nestavebního charakteru. ÚP vymezuje koridor protipovodňových opatření KPO1 v souladu se ZÚR 
LK pro snižování ohrožení území povodněmi na řece Smědé.  

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

Podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou územním plánem vytvořeny zejména v rámci 
koncepce rozvoje území obce (viz kapitola 2.2 textové části výroku ÚP). Vymezením ploch smíšených obytných se 
zachováním vysoké míry flexibility využití (využití bydlení, občanskou vybavenost, služby, rekreaci a cestovní ruch, drobné 
výrobní aktivity) je deklarována snaha umožnit širší využívání převážně obytného území obce a pružně reagovat na 
hospodářské a společenské změny.  

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury jsou vytvořeny vymezením zastavěného území, zastavitelných ploch a 
ploch přestavby.  

Územní plán zajišťuje podmínky pro kvalitní bydlení doplňováním stávající urbanistické struktury sídel s důrazem na 
ochranu nezastavěného území a pro kvalitní zejména individuální bydlení v rodinných domech v souladu se stávajícím 
charakterem sídel. Kvalita bydlení je zajištěna stabilizací zástavby, vytvořením podmínek pro umisťování občanského 
vybavení pro lepší obsluhu území, zlepšováním dopravní dostupnosti sídel a definováním možností rekreačního využívání 
volné krajiny. 

Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení je zohledněno také v rámci zhodnocení stávající kvality bydlení a budoucích 
trendů v jejím zvyšování, a dále ve vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, viz kapitola 10 Vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území, 

Územní plán respektuje tento úkol především formulací urbanistické koncepce, která klade mimořádný důraz na lokalizaci 
zastavitelných ploch ve vazbě na infrastrukturní kostru města, jejich přímou návaznost na zastavěné území a komunikační 
systém. Cílem řešení je omezit finanční, časovou, realizační náročnost a tím minimalizovat zátěž na veřejné rozpočty 
zajišťující v převážné míře investice do infrastruktury. Potřebnost vymezení zastavitelných ploch ve vztahu k efektivnímu a 
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hospodárnému nakládání s veřejnými rozpočty je popsána v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Požadavky civilní ochrany jsou v územním plánu zohledněny. Řešení ÚP Hejnice je navrženo s ohledem na zachování a 
možný rozvoj staveb, zařízení a opatření civilní ochrany. Konkrétní informace k civilní ochraně ve vztahu k řešení ÚP jsou 
uvedeny v kapitole 11.4.4 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky.  

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

Za účelem rekultivace a revitalizace krajinných struktur jsou územním plánem umožněna opatření protipovodňové, 
protierozní ochrany a další v rámci podmínek jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území. ÚP 
Hejnice stanovuje pro účely rekultivačních zásahů na území obecné zásady v rámci protierozních a revitalizačních opatření 
v krajině, podrobněji viz kapitola 11.17 Odůvodnění vymezení protierozních a revitalizačních opatření.  

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území 
a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umísťovat záměry vyvolávající negativní vlivy na území. V případě 
realizace takových záměrů ve stabilizovaných plochách, bude postupováno v souladu se zvláštními právními předpisy 
zejména na úsecích ochrany veřejného zdraví, přírody a krajiny a památkové péče. ÚP respektuje podmínky pro ochranu 
území stanovené ve zvláštních právních předpisech. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou územním plánem vymezeny, na základě § 18 
odst. 5 stavebního zákona je těžba nerostů v řešeném území zcela vyloučena. Regulovaný rozsah využívání ostatních 
přírodních zdrojů (půdy, vody, energií, atd.) je územním plánem umožněn v rámci příslušných ploch s rozdílným 
způsobem využití.  

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče, 

Na zpracování územního plánu se podílel kolektiv odborníků různých odvětví. Při zpracování územního plánu byly 
uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, přírodovědných a humanitních disciplín. 
Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a 
závěry analytické činnosti.  

Územní plán Hejnice byl zpracován na podkladě metodických doporučení, odborných publikací v oblasti urbanismu a 
územního plánování, a také se zohledněním dosavadní judikatury v oblasti územního plánování. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.  

Příslušný dotčený orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv územního plánu, a to samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit Jizerskohorské 
bučiny, Jizerské smrčiny a Smědava a Ptačí oblasti Jizerské hory. Vyhodnocení proto nebylo zpracováno, detailní 
informace jsou uvedeny v kapitole 13 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

Územní plán Hejnice je zpracován a pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“) 

Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách Odůvodnění ÚP 
Hejnice) a na průběhu jejího pořizování.  

 

6 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
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7.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly 10 textové části Odůvodnění územního plánu. 

7.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

7.2.1 Vyhodnocení stanovisek krajského úřadu, dotčených správních orgánů a připomínek dle § 
50 stavebního zákona 

Návrh územního plánu byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů a 
dle jejich uplatněných stanovisek byl náležitě upraven. Rozpory, ve smyslu ustanovení § 4, odst. 7 stavebního zákona a ve 
smyslu ustanovení § 136, odst. 6 správního řádu, při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny. Dotčené orgány 
měli možnost uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se uskutečnilo dne 3.11.2016. Ve 
stejné lhůtě měli možnost sousední obce podat připomínky.  

Okruh obeslaných dotčených orgánů nebyl mezi fázemi Společné jednání a Řízení o návrhu ÚP Hejnice zúžen. 
Mimo dotčené orgány byl samostatně obeslán Krajský úřad Libereckého kraje, který byl požádán o koordinované 
stanovisko, sousední obce a dále byly obeslány i některé další subjekty se zájmy v řešeném území. 

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném znění), uplatněné v 
zákonem stanovené lhůtě dle § 50 odst. 2 stavebního zákona, k návrhu ÚP Hejnice, byly projednány a dohodnuty. Po 
dohodě byly zapracovány do dokumentace návrhu územního plánu pro veřejné projednání. 

7.2.2 Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem dle § 50 odst. 7 stavebního zákona 

Po ukončení všech dohodovacích jednání s dotčenými orgány a provedením souvisejících úprav dokumentace 
Návrhu ÚP Hejnice projednaného ve společném jednání byla dne 15.5.2017 podána pod č.j. 11885/2017 žádost o 
stanovisko krajského úřadu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona.  

Na základě této žádosti a všech podkladových materiálů, které byly nedílnou součástí podání uvedené žádosti, 
vydal dne 14.6.2017 pod zn. OÚPSŘ/170/2015/OÚP, KULK/41380/2017/OÚP Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu nesouhlasné stanovisko dle § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu k Návrhu územního plánu Hejnice s požadavkem na odstranění nedostatků. 

Po odstranění nedostatků bylo dne 4.9.2017 pod zn. OÚPSŘ/170/2015/OÚP, KULK/65936/2017/OÚP vydáno 
potvrzení Krajského úřadu Libereckého kraje dle ustanovení § 50 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu o odstranění nedostatků Návrhu územního plánu Hejnice s konstatováním, že z hlediska jím sledovaných 
veřejných zájmů, je možné zahájit řízení o vydání ÚP Hejnice. 

7.2.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených správních orgánů dle § 52 a § 53 stavebního zákona 

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném znění), uplatněné v 
zákonem stanovené lhůtě dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, byly vypořádány a po dohodě zapracovány do dokumentace 
návrhu územního plánu Hejnice pro opakované veřejné projednání. 

Konkrétní průběh viz kapitola 1. Všechna stanoviska a ostatní doklady z jednání jsou uložena v dokladové části 
spisové dokumentace procesu pořizování územního plánu Hejnice, uložené u pořizovatele. Po ukončených dohodovacích 
jednáních, nebyl zaznamenán žádný rozpor se stanoviskem dotčeného orgánu, bylo možno konstatovat, že Návrh ÚP 
Hejnice, připravený k veřejnému projednání v rámci Řízení o Návrhu ÚP Hejnice je v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů zodpovídajících za tyto zvláštní právní předpisy. 

 

 

 

 

7 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
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8.1 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a ÚPD 
vydanou krajem 

Pořizovatel ÚPD přezkoumal soulad Návrhu ÚP Hejnice s nadřazenou dokumentací v rozsahu a obsahu dle § 53 
odst. 4 stavebního zákona a konstatuje, že je zpracován v souladu s dokumentem Politika územního rozvoje ČR (schválena 
vládou ČR usnesením č. 929 dne 20.7.2009), ve znění aktualizace č. 1 (dále aktualizace č. 1 PUR ČR_2015), schválené 
usnesením vlády č. 276 ze dne 15.4.2015 a zveřejněné ve Sbírce zákonů ČR sdělením č. 121/2015 Sb., a dále dokumentací 
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZUR LK), které vydal Liberecký kraj dne 21.12.2011 s nabytím účinnosti dne 
22.1.2012 (o vydání rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č.466/1/11/ZK ze dne 13.12.2011).  

Vyhodnocení: Územní plán Hejnice je v souladu s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1. Záměry vyplývající z Politiky 
územního rozvoje ČR pro řešené území, jsou do textové i grafické části územního plánu Hejnice převzaty a zapracovány. 
Konkrétní řešení je zřejmé z textové části Odůvodnění Územního plánu Hejnice (kapitola 3). 

Vyhodnocení: Územní plán Hejnice je v souladu se ZÚR LK, záměry vyplývající ze Zásad územního rozvoje LK pro 
řešené území, jsou do textové i grafické části územního plánu Hejnice převzaty a zapracovány. Konkrétní řešení je zřejmé z 
textové i grafické (výkresy č. 1, 2 a 3) části územního plánu a textové a grafické (výkresy č. 1 a 3) části jeho odůvodnění.  

8.2 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování 

Pořizovatel ÚPD přezkoumal soulad Návrhu ÚP Hejnice s cíli a úkoly územního plánování v rozsahu a obsahu dle § 
53 odst. 4 stavebního zákona a konstatuje, že soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují §§ 18 a 19 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona byly dodrženy. Konkrétní řešení je zřejmé z obsahu textové části Odůvodnění Územního 
plánu Hejnice (kapitola 5). 

8.3 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů 

Pořizovatel ÚPD přezkoumal soulad Návrhu ÚP Hejnice s požadavky stavebního zákona v rozsahu a obsahu dle § 
53 odst. 4 stavebního zákona a konstatuje, že je územní plán Hejnice zpracován a pořízen v souladu s požadavky stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci a průběhu jejího pořizování. 

8.4 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, případně s výsledky řešení rozporu 

Pořizovatel ÚPD přezkoumal soulad Návrhu ÚP Hejnice s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů v rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona a konstatuje, že byl soulad dodržen. Konkrétní 
vyhodnocení je zřejmé z obsahu textové i grafické části Územního plánu Hejnice i jeho odůvodnění. 

 

 

Územní plán Hejnice je vypracován na základě Zadání územního plánu Hejnice (dále též jen „Zadání“) 
zpracovaného pořizovatelem územního plánu (Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí). 
Zadání územního plánu Hejnice bylo schváleno na 6. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 16.12.2015 pod 
číslem usnesení 175/2015. 

Jednotlivé požadavky ze schváleného Zadání územního plánu Hejnice (vyznačeny kurzívou) byly v územním plánu 
respektovány následujícím způsobem: 

A)  Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, 
včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu 
k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

A.1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje (Aktualizace PÚR ČR 2015) 

V souladu s charakterem území zohlednit při stanovování podmínek pro změny v území zejména následující republikové 
priority územního plánování vyjádřené v aktualizaci PÚR ČR vydané vládou České republiky dne 15.4.2015 

8 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST. 4 PÍSM A) 
AŽ D) STAVEBNÍHO ZÁKONA 

9 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
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- Při stanovování podmínek územního rozvoje zohlednit kvalitu kulturní krajiny, sídelní struktury a jejich urbanistických 
a architektonických hodnot, které jsou výrazem specifiky území, jeho historie, tradice a kulturního dědictví. Věnovat 
zvláštní pozornost ochraně a optimálnímu využití památkových objektů, respektování architektonického charakteru 
původních staveb. 

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy 
v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na 
krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky 
využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují hodnotu území spočívající v harmonickém 
uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými stavebními zásahy. V souladu s principy 
udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně 
ochranu hodnot území. 

- Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu životního prostředí, tak i hospodářský rozvoj a sociální 
podmínky obyvatel. Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Navrhnout řešení vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace 
nebo snížení její úrovně. 

Stanovené podmínky plošného a prostorového uspořádání v zastavěném území i zastavitelných plochách byly územním 
plánem formulovány s cílem zachování kontinuity urbanistického vývoje a předcházení sociální segregaci. Předpoklad pro 
posílení sociální soudržnosti je zajištěn například vymezením veřejných prostranství (PV) a ploch občanského vybavení 
(OV, OM, OS), stejně jako umožněním polyfunkčního využití značné části území vymezením ploch smíšených obytných 
(SM, SR). 

V řešení ÚP je dominantním koncepčním principem zachování a dotváření kompaktnosti stávajících sídelních útvarů – 
posílení a doplnění urbanistické struktury jádrových území sídel. Ve volné krajině naopak nejsou vymezovány žádné 
samostatné obytné komplexy nebo soubory, které zpravidla utvářejí tzv. „gated communities,“ tedy nepřístupné obytné 
celky sociálně a prostorově izolované od ostatní zástavby a obyvatel města. 

- Vytvářet podmínky pro ekonomičtější využívání území, pro stabilizaci a rozvoj hospodářských a sociálních funkcí a 
jejich zajištění odpovídající technickou vybaveností a dopravní obsluhou při zachování nezastupitelných krajinných a 
přírodních hodnot a dostatečném zastoupení veřejné zeleně. Umožňovat rozvoj aktivit nadregionálního významu 
s požadavky na změny v území. 

Územním plánem je zachována a posilována pozice města v sídelní struktuře, v rámci možností jsou vytvořeny podmínky 
pro posílení dopravních vazeb do vyššího správního centra Frýdlant. ÚP v rámci zastavitelných ploch vytváří podmínky 
zejména pro rozvoj a zkvalitnění bydlení, výroby a dopravní infrastruktury. Obsahově se snaží o funkční i prostorovou 
koncentraci a posiluje tak pozici města v rámci sídelní struktury. Ekonomické aktivity bez negativního vlivu na okolí jsou 
umožněny ve značné části vymezených ploch s rozdílným způsobem využití, přičemž u některých z nich se jedná o hlavní 
využití. 

Návrh vychází z výrazného potenciálu města pro rozvoj cestovního ruchu, který již nyní představuje významnou složku 
hospodářského pilíře města. ÚP vytváří podmínky pro rozšíření služeb souvisejících s cestovním ruchem. Kromě toho je 
umožněno nadále využívat stávající výrobní areály. Určitý potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí je spojen 
s umožněným rozvojem služeb a vybavenosti v rámci obytného území, zejména v plochách smíšených obytných a 
plochách bydlení. 

- Vytvářet územní podmínky pro vytváření pracovních příležitostí vymezením nových zastavitelných ploch. Podporovat 
revitalizaci brownfields, hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území. 

Návrh vychází z výrazného potenciálu města pro rozvoj cestovního ruchu, který již nyní představuje významnou složku 
hospodářského pilíře města. ÚP vytváří podmínky pro rozšíření služeb souvisejících s cestovním ruchem. Kromě toho je 
umožněno nadále využívat stávající výrobní areály. Určitý potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí je spojen 
s umožněným rozvojem služeb a vybavenosti v rámci obytného území, zejména v plochách smíšených obytných a 
plochách bydlení.   

- Respektovat veřejné zájmy ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy NATURA 2000, ochranných pásem 
vodních zdrojů, CHOPAV Jizerské hory, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Implementovat územní 
systémy ekologické stability a udržovat ekologickou stabilitu území. 

ÚP respektuje všechny výše uvedené prvky jako přírodní hodnoty; doplňuje uspořádání krajiny vymezením ÚSES, 
podrobně viz kapitoly 11.4.2 Ochrana přírodních hodnot a zdrojů a 11.15 Odůvodnění vymezení územního systému 
ekologické stability.  

- Vytvářet územní podmínky ochrany krajinného rázu. 

ÚP naplňuje požadavek definováním urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny, vymezením ploch s rozdílným 
způsobem využití a zejména stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu, podrobně viz kapitola 11.22. 
Odůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu.  
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- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy turistického a cestovního ruchu a 
sportovních aktivit s cílem zachování a rozvoje hodnot území. Z hlediska cestovního ruchu podporovat propojení 
atraktivních míst turistickými cestami v širších souvislostech, které umožňují celosezónní využití pro různé formy 
turistiky (pěší, cyklo, hipo, lyžařské) s ohledem na ochranu krajiny a přírody. 

- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Podporovat rozšiřování a zkvalitnění systému veřejné dopravy. 
Vytvářet v území podmínky pro rozvoj environmentálně šetrné formy dopravy (např. cyklistická). Při umisťování 
dopravní a technické infrastruktury minimalizovat rozsah fragmentace krajiny. 

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.), kromě 
toho jsou stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění 
rozvoje rekreace a cestovního ruchu.  

Územní plán dále vytváří podmínky pro vedení pěších turistických a cyklistických tras navazujících na systémy stávajících 
cyklotras a turistických cest v sousedních obcích a regionech v souladu s podmínkami využití prakticky ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití. Turistika a cestovní ruch jsou podpořeny vymezením sítě turistických tras, která zajišťuje 
ochranu stávajících turistických a cyklistických tras. Kromě toho jsou vymezeny nové plochy veřejných prostranství 
zvyšující prostupnost krajiny a umožňující rozvoj turistických tras ve vazbě na centrum města a jeho obytné části. 

- Vytvářet v území podmínky pro preventivní ochranu obyvatelstva před záplavami s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby 
z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Opatření na ochranu před povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické 
stability krajiny je možno realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně a 
v plochách zemědělských. Celkově jsou v nezastavěném území vymezeny plochy primárně určené k posílení ekologické 
stability území, přičemž ve většině z nich je umožněna realizace dalších opatření (liniové výsadby, zatravňovací pásy, 
protierozní průlehy apod.) zvyšujících přirozenou retenční schopnost území. Explicitně je vymezen koridor 
protipovodňových opatření KPO1 na řece Smědé.  

S ohledem na požadavek vytváření podmínek pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdrojů vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní je v rámci koncepce likvidace odpadních vod v území upřednostněno odstraňování 
dešťových vod vsakováním. 

- Území obce Hejnice není zahrnuto do rozvojové oblasti ani rozvojové osy tzn. území, v nichž z důvodů soustředění 
aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území. 

Z uvedené priority nevyplývají žádné požadavky na řešení ÚP Hejnice.  

- V PÚR ČR byla vymezena specifická oblast SOB7 Krkonoše-Jizerské hory, a to, mimo jiné, i na jižní části území obcí v 
ORP Frýdlant. V ZÚR LK (vydané v roce 2011) byla tato specifická oblast upřesněna mimo území obcí ORP Frýdlant a 
správní území ORP Frýdlant je řešeno samostatně vymezenou specifickou oblastí SOB Frýdlantsko. V rámci ÚP Hejnice 
budou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj takových aktivit, které budou v souladu s požadavky ochrany přírody a 
krajiny a budou využívat lidský, ekonomický i přírodní potenciál území. Budou vytvářeny podmínky zejména pro rozvoj 
měkkých forem rekreace s ohledem na možnost celoročního využití a územní podmínky pro zlepšení dopravní 
dostupnosti území a zlepšení technické a dopravní infrastruktury. 

- Území obce Hejnice je v PÚR ČR zahrnuto do území vykazujících relativně vyšší míru problémů, zejména z hlediska 
udržitelného rozvoje území, které mají nadmístní charakter, ale nesplňují požadavky pro specifické oblasti vymezené 
na celostátní úrovni. Úkolem pro územní plánování je vymezit toto území jako nadmístní specifickou oblast, což bylo v 
ZÚR LK učiněno vymezením SOB Frýdlantsko. Do této, v rámci Libereckého kraje plošně nejrozsáhlejší a po všech 
stránkách problémové oblasti, byly zařazeny všechny obce ze správního obvodu ORP Frýdlant. Vzhledem ke své poloze 
a zhoršené dopravní dostupnosti vyšších center osídlení vyžaduje území trvalou pozornost a hledání vhodných forem 
podpory. Ekonomická základna území je slabá, stagnující. Jedním z cílů bude vytváření územních podmínek pro tvorbu 
pracovních míst. 

Koncepce veřejné infrastruktury je územním plánem koncipována s ohledem na stávající strukturu města využívání území 
a stabilizovanou síť systémů technické a dopravní infrastruktury. Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na plochy 
stabilizované tak, aby bylo možné zajistit efektivní zásobování pitnou vodou a energiemi. Územním plánem je v rámci 
veřejné infrastruktury podpořen především kvalitativní rozvoj dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení 
koordinovaný s okolními obcemi. 

Řešení ÚP je zaměřeno na rozvoj rekreace a cestovního ruchu, ve vazbě na nadřazené dokumentace a podklady a 
v souvislosti s rozvojovým potenciálem města. Vytvořeny jsou podmínky pro rozvoj služeb a vybavenosti města zejména 
v jeho centrální části a v sídle Ferdinandov. Rozvoj lokálních ekonomických aktivit je umožněn v rozsahu všech obytných 
území (včetně ploch bydlení).  
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Územní plán vytváří předpoklady pro zkvalitnění veřejné dopravy. Většina nových zastavitelných ploch a ploch přestaveb 
je situována v místech s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou, realizace výstavby tak nebude představovat 
výrazný dopad na veřejné rozpočty. 

- Přes území obce Hejnice nejsou vedeny koridory technické infrastruktury vymezené v Aktualizaci PÚR ČR (2015). 

Z uvedené priority nevyplývají žádné požadavky na řešení ÚP Hejnice.  

A.2. Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních 
vztahů 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 21.12.2011 s nabytím 
účinnosti 22.1.2012 (č. usnesení 466/11/ZK ze dne 13.12.2011). Tento dokument stanoví základní uspořádání a limity širšího 
území, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územní systémy ekologické stability, vymezuje významné 
rozvojové plochy a další území speciálních zájmů. 

KRAJSKÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (VÝBĚR TÝKAJÍCÍ SE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ) 

- Nepřipouštět takové zásahy, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly stav zvláště chráněných 
území. 

ÚP stanovuje podmínky využití ploch, zejména v rozsahu nezastavěného území s důrazem na eliminaci možných 
negativních vlivů na cenná území Jizerských hor, podrobněji viz kapitola 6 výroku ÚP Hejnice.  

- Vhodným přístupem k využívání území zajistit ochranu CHOPAV Jizerské hory, ochranu povrchových a podzemních 
vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území. 

ÚP stanovuje požadavky na zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochrana vodních prvků v území je zajištěna vymezením 
ploch vodních a vodohospodářských (W) a stanovením podmínek jejich využití.  

- Vhodným přístupem k ochraně půdního fondu, upřednostňováním ekologických forem hospodaření a účinným 
rozvíjením prvků ÚSES zajistit ochranu zemědělské a lesní půdy před vodní a větrnou erozí.  

S ohledem na charakter krajiny je v řešeném území umožněno extenzivní zemědělství; hospodaření v lesích je pak 
zásadním způsobem omezeno v souvislosti s existencí CHKO Jizerské hory. ÚP vytváří podmínky pro rozvoj revitalizačních 
a protierozních opatření, podrobněji viz kapitola 11.17 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině.  

- Preventivními zásahy pro ochranu území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky minimalizovat rozsah 
možných škod z působení přírodních sil v území. 

V řešení ÚP je důsledně chráněno údolí řeky Smědé před další výstavbou v záplavovém území; vymezen je koridor 
protipovodňových opatření KPO1. V celém území (zejména ve volné krajině) jsou stanoveny požadavky na zvyšování 
retenční schopnosti krajiny, umožněna je realizace revitalizačních a dalších protipovodňových opatření, podrobněji viz 
kapitola 11.18 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi. Pro přemístění obyvatel z ohrožených objektů jsou 
vytvořeny kapacity v rámci zastavitelných ploch. 

- Podporovat únosný rozvoj hospodářských a sociálních funkcí ve specifických oblastech kraje a řešit specifické 
problémy, které jsou příčinou jejich vymezení. 

ÚP soustředí zásadní momenty řešení do rozvoje cestovního ruchu v území jako hlavního předpokladu rozvoje 
ekonomických aktivit, zlepšení podmínek pro podnikání, zvýšení atraktivity města pro bydlení a zamezení odchodu 
obyvatel do větších města za pracovními příležitostmi. Sociální pilíř území je posílen stabilizací a rozvojem veřejných 
prostranství a občanského vybavení v sídlech, dále stanovením podmínek pro kvalitativní rozvoj infrastruktury města.  

- Koordinovat dopravní systémy, zajišťovat optimalizovanou dopravní obslužnost s upřednostňováním významu veřejné 
dopravy. 

ÚP vytváří podmínky pro zkvalitnění systémů veřejné hromadné dopravy v území; vymezením ploch dopravní 
infrastruktury (DS, DZ) zajišťuje ochranu a rozvoj stávající autobusové a železniční dopravy na území města.  

- Vytvářet předpoklady pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, příp. 
zemědělského původu). 

Stávající i částečně funkční výrobní areály jsou stabilizovány v plochách výroby a skladování (VL). Územním plánem jsou 
vymezeny plochy přestavby v rozsahu nevyužitých nebo znehodnocených území v rámci urbanistické struktury města, 
podrobněji viz kapitola 11.8 Odůvodnění vymezení ploch přestavby. 

- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury; dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci 
fragmentace krajiny - je-li to účelné, do společných koridorů. 

Vytvořeny jsou předpoklady pro zkvalitnění a rozvoj sítí technické infrastruktury i zařízení dopravní infrastruktury 
s důrazem na nemotorovou a veřejnou hromadnou dopravu. ÚP rozvíjí systém cest v krajině formou vymezení nových 
veřejných prostranství.  
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- Podporovat rozvoj cestovního ruchu v dosud málo využívaných vhodných lokalitách za účelem zajištění nabídky 
nových pracovních příležitostí a odlehčení urbanizační zátěže tradičních středisek. Upřednostňovat šetrné formy 
cestovního ruchu. Podporovat propojení atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro 
různé formy turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, aj.).  

ÚP vymezuje síť turistických tras zajišťujících ochranu všech stabilizovaných tras pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře a další. 
Pro tyto účely je síť vymezena v rozsahu stávajících cest vymezených jako veřejná prostranství (PV), případně v rozsahu 
zvykových a účelových cest zahrnutých v jiných plochách (zejména v plochách přírodních a lesních). Nové trasy v prostoru 
náhorní plošiny Jizerských hor nejsou uvažovány, v návrhovém období bude docházet pouze k úpravám stávající cestní 
sítě.   

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu obecně v rámci ploch smíšených obytných (v centru 
města a v sídle Ferdinandov), vymezena jsou nástupní místa se zajištěním parkovacích ploch u žst. Hejnice, na 
Ferdinandově a u kempu, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu. 

- Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod.  

- Zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a ploch 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat v nich 
veřejnou infrastrukturu jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy 
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod (zapracovat případné výsledky 
připravované studie protipovodňových opatření v rámci ORP Frýdlant). 

Záplavové území zasahuje do zastavěného území – pro přemístění objektů ohrožených záplavami je vymezena adekvátní 
rezerva v zastavitelných plochách, viz kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. V rozsahu 
záplavového území nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy.  

Opatření na ochranu před povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické 
stability krajiny je možno realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně a 
v plochách zemědělských. Celkově jsou v nezastavěném území vymezeny plochy primárně určené k posílení ekologické 
stability území, přičemž ve většině z nich je umožněna realizace dalších opatření (liniové výsadby, zatravňovací pásy, 
protierozní průlehy apod.) zvyšujících přirozenou retenční schopnost území. Explicitně je vymezen koridor 
protipovodňových opatření KPO1 na řece Smědé. 

ROZVOJOVÉ OBLASTI, ROZVOJOVÉ OSY 

ZÚR LK nevymezují na území obce Hejnice rozvojové oblasti ani rozvojové osy nadmístního významu. 

SPECIFICKÉ OBLASTI 

Území obce Hejnice je zahrnuto do specifické oblasti nadmístního významu SOB4 Frýdlantsko, kde jedním z hlavních cílů je 
zajištění územních podmínek a podpora řešení směřujících k maximálnímu využití místních zdrojů a socioekonomickému 
rozvoji území pro zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území. Důležité je zlepšování dopravní 
dostupnosti. 

Úkoly pro územní plánování (výběr pro území obce Hejnice): 

a) Navrhovat rozvojová opatření směřující ke zvyšování atraktivity území pro investory, zlepšování stavu veřejné 
vybavenosti a zajištění podmínek pro zvyšování vzdělanosti a tím k socioekonomickému povzbuzení celé oblasti. 

b) Zohledňovat polohu a potenciál výhodných vazeb a rozvíjet funkční kooperace mezi centry Frýdlant – Raspenava – 
Hejnice a specifickou oblastí SOB5 Jizerské hory. 

c) Zlepšovat dopravní dostupnost území.  

d) Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obce. 

e) Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky 
na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb. 

f) Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty území před nevratnými 
urbanizačními zásahy. 

g) Využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou nabídkou nových 
pracovních míst. 

h) Odpovědně prověřovat záměry rozvoje sportovně rekreační vybavenosti a zvyšování návštěvnosti centrální části 
Jizerských hor. 

i) Zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území preferencí šetrných forem cestovního ruchu a zamezit 
expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících hodnoty území. 
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j) Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, podporovat zadržování vody ve 
volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku. Přistupovat citlivě k regulaci na Smědé a jejích přítocích 
návrhem k přírodě šetrných forem protipovodňové ochrany zejména na území CHKO Jizerské hory a s ohledem na 
předměty ochrany vymezených EVL. 

ÚP vytváří podmínky pro výrazný rozvoj městského centra stanovením požadavků na ochranu hodnot a zejména 
umožněním flexibilního využití ploch smíšených obytných – městských.  

Funkční kooperace je v řešení ÚP posilována zejména stanovením obecných zásad rozvoje. V rámci návaznosti urbanizační 
osy jsou dotvořeny zastavitelné plochy podél historicky daných spojovacích tras Hejnic se sousední Raspenavou. Funkční 
kooperace s územím specifické oblasti SOB5 Jizerské hory je zásadním způsobem omezena vlivem absence významných 
prostorových vazeb; ÚP stanovuje v rozsahu existující infrastruktury posilovat sezónní dopravní vazby směrem do 
centrálního území Jizerských hor.  

Stávající dopravní infrastruktura na území města je vyhovující. Řešení ÚP vytváří podmínky pro prověření možnosti 
alternativní dopravní trasy Frýdlant – Hejnice, rozvíjí systém cest v krajině formou vymezení nových veřejných 
prostranství, v rozsáhlých zastavitelných plochách stanovuje podmínku zpracování územní studie, dílčí úpravy lokálních 
dopravních závad a případná realizace chodníků je umožněna v rozsahu stabilizovaných ploch zejména dopravní 
infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV).   

Urbanizace území je navržena s respektem k přírodním a krajinným hodnotám, rozvoj byl prověřen v souvislosti 
s požadavky nadřazených podkladů s cílem nenarušit krajinný ráz území a zároveň umožnit jeho rozvoj zejména pro 
cestovní ruch.  

ÚP stanovuje obecné zásady pro zvyšování retenční schopnosti krajiny, v rámci protierozních a revitalizačních opatření a 
v oblasti protipovodňové ochrany jsou stanoveny podmínky pro realizaci nejrůznějších opatření pro zadržování vody 
v krajině, podrobněji viz kapitoly 11.17 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině a 11.18 Odůvodnění 
stanovení ochrany před povodněmi. Explicitně je vymezen koridor protipovodňových opatření KPO1.  

PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Železniční doprava 

- Zohlednit zařazení do projektu společného využití železničních a tramvajových tratí (trati Liberec – Frýdlant, 
Raspenava – Bílý Potok). 

ÚP vymezuje plochy drážní dopravy v rozsahu stabilizovaných pozemků železničních tratí a souvisejících ploch a zařízení. 
V rámci ploch dopravní infrastruktury – železniční (DZ) je umožněn rozvoj projektu společného využití železničních a 
tramvajových tratí, případně další, zejména kvalitativní úpravy železniční dopravy. 

Propojení turistických oblastí 

- Multifunkční turistické koridor D42 Nová Hřebenovka - jižní a severní větev: 

a) V rámci koridoru vyhledat konkrétní vedení turistických, cyklistických, lyžařských tras, na území se zvláštní 
ochranou přírody vést trasy v maximální možné míře po stávající dopravní síti. 

b) Koordinovat vedení tras mezi obcemi. 

c) Koordinovat vazby jednotlivých druhů dopravy, preferovat segregaci tras dle jednotlivých aktivit pro zmenšení 
kumulace negativních vlivů na chráněná území.  

d) Vytvářet podmínky pro rozvojové aktivity cestovního ruchu, upřesňovat rozsah a náplň multifunkčních koridorů. 

- Řešeným územím prochází nadregionální cyklistická trasa č. 22, tzv. Jizersko‐krkonošská magistrála Chrastava 
- Valteřice. 

- Nadregionální cyklokoridoru Nová Hřebenovka sever (NR4) - (hranice LK ‐ Hrádek n. N. ‐ Chrastava ‐ Mníšek ‐ 
Hejnice ‐ Harrachov ‐ Rokytnice n.J. ‐ Horní Mísečky ‐ hranice LK. 

- Mezinárodní cyklokoridoru Ostritz ‐ Harrachov (M5). 

- Mezinárodní turistický pěší koridor (MN_P_E3) ‐ Evropská dálková trasa (EWV) Istanbul - mys Sv.Vincenta 
(Černé moře - Pyrenejský poloostrov), na území LK je vedena v trase Harrachov - Kořenov - Bukovec - Smědava 
- Nová Louka - Bedřichov - Liberec - Ještěd - Jitrava - Horní Sedlo - Petrovice - Mařenice - hranice ČR. 

ÚP vymezuje síť turistických tras zajišťujících ochranu všech stabilizovaných tras pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře a další. 
Pro tyto účely je síť vymezena v rozsahu stávajících cest vymezených jako veřejná prostranství (PV), případně v rozsahu 
zvykových a účelových cest zahrnutých v jiných plochách (zejména v plochách přírodních a lesních). Nové trasy v prostoru 
náhorní plošiny Jizerských hor nejsou uvažovány, v návrhovém období bude docházet pouze k úpravám stávající cestní 
sítě.  

Stávající síť turistických tras a obecně všech cest v území je vymezena plochami veřejných prostranství, v dílčích úsecích je 
doplněna. Případná segregace různých typů dopravy je obecně doporučena a umožněna v rámci stabilizovaných ploch 
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dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV), případně dalších ploch (smíšených obytných, 
ploch bydlení atd.) v souladu s podmínkami využití. Konkrétní řešení je nutné hledat v podrobnější dokumentaci. 

Protipovodňová ochrana území 

- Koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi, P18 Smědá, úsek Bílý Potok - 
Frýdlant 

a) Zabránit další urbanizaci inundačních území a maximálně tyto prostory údolních niv uvolňovat a ve zdůvodněných 
případech posoudit ekonomické a sociální dopady redislokace riskantně umístěných objektů, přehodnotit 
urbanistické záměry v těchto územích. 

b) Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především formou revitalizací toků a 
mokřadních biotopů v nivách a v pramenných oblastech, návrhem vhodných krajinných a technických úprav území 
zabraňovat vzniku povrchového odtoku vod, erozních a transportních procesů z povodí. Podporovat revitalizaci 
nevhodně upravených toků jako součást protipovodňové ochrany. 

c) V místech, kde je to vhodné, vytvářet územní podmínky pro neškodný přirozený rozliv povodňových toků ve volné 
krajině. 

d) Obce a významné provozy chránit adekvátní protipovodňovou ochranou. Protipovodňová opatření na tocích ve 
zvláště chráněných územích a územích EVL řešit přírodě blízkými způsoby, vyloučit zásahy měnící charakter úseků s 
dochovaným přírodním korytem. 

e) Koordinovat, územně zpřesňovat a územně chránit koridory protipovodňových opatření ve vzájemných 
návaznostech, nepovolovat taková opatření, která by mohla zhoršit průtok povodňové vlny v jiné obci. 

V řešení ÚP je důsledně chráněno údolí řeky Smědé před další výstavbou v záplavovém území; vymezen je koridor 
protipovodňových opatření KPO1. V celém území (zejména ve volné krajině) jsou stanoveny požadavky na zvyšování 
retenční schopnosti krajiny, umožněna je realizace revitalizačních a dalších protipovodňových opatření, podrobněji viz 
kapitola 11.18 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi.  

Územní systémy ekologické stability 

- NC84 Jizerskohorské bučiny, K19H, RC07 Černá hora, RC08 Prales Jizera, RC15 Holubník, RK10, RK11, RK12, RK13. 

a) Prvky ÚSES respektovat jako plochy a koridory nezastavitelné, s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické 
stability krajiny, kde lze výjimečně umístit protipovodňová opatření a stavby dopravní a technické infrastruktury. 
Plochy vymezených biocenter a biokoridorů v případě, že jejich současný stav odpovídá cílovému, všestranně 
chránit. 

b) Prvky ÚSES upřesňovat dle katastru nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa, a jejich vymezení 
koordinovat ve vzájemných návaznostech propojenosti systému a zohlednit geomorfologické a ekologické 
podmínky daného území. Vytvářet územní podmínky pro odstraňování překryvů prvků ÚSES a zastavěných ploch, 
případné nutné překryvy minimalizovat. 

c) Případné územní překryvy a střety prvků ÚSES s lokalitami těžby nerostů řešit v rámci zohlednění vzájemných 
potřeb využití území - pro potřeby ÚSES i pro těžbu surovin. Situaci řešit na základě projektové dokumentace 
rekultivací dotčených území po ukončení těžby v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V tomto procesu 
budou prvky ÚSES považovány dočasně s omezenou funkčností, cílem opatření je podpora funkcí ÚSES při samotné 
těžbě a zejména obnova dotčených prvků ÚSES po jejím ukončení. 

d) Vytvářet územní předpoklady pro funkčnost systému v prostorech protipovodňových opatření, včetně stanovení 
dalších způsobů využívání těchto ploch s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny, na základě zpracované 
podrobné projektové dokumentace dle metodiky ÚSES. 

e) Územní překryvy prvků ÚSES s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury minimalizovat a v případě 
nutnosti řešit překryvy odbornou projektovou přípravou staveb za podmínky, že nedojde k významnému snížení 
funkčnosti ekosystému a k podstatnému snížení jeho ekostabilizující funkce v krajině. 

f) Prověřit, příp. specifikovat, jaké druhy dopravní infrastruktury lze umístit v prvcích ÚSES, dopravní infrastrukturu 
přednostně umisťovat mimo ÚSES.  

g) Při vymezování lokálních prvků ÚSES zohlednit označování prvků ÚSES podle celokrajské posloupnosti. 

ÚP vymezuje podrobný a zpřesněný ÚSES včetně nadregionálních a regionálních skladebných částí dle ZÚR LK 
v podrobnosti vymezení na hranice parcel.  

Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP) s cílem jednoznačně stanovit ochranu těchto ploch a bez 
výjimky chránit přírodní a ekostabilizační charakter těchto ploch. V plochách biokoridorů jsou stanoveny specifické 
podmínky, viz kapitola 11.15 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability. 
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FUNKČNÍ KOOPERACE 

- FK 9 Frýdlant + Raspenava + Hejnice (ORP Frýdlant) 

a) Respektovat stávající nebo navrhované a předpokládané funkční vazby a kooperace mezi centry osídlení a jejich 
svazky. 

b) Podpořit koordinovaným průmětem veřejné infrastruktury do územně plánovací dokumentace zvyšování funkčních 
kooperací mezi centry osídlení a jejich svazky na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů a aktivit. 

Funkční kooperace je v řešení ÚP posilována zejména stanovením obecných zásad rozvoje. V rámci návaznosti urbanizační 
osy jsou dotvořeny zastavitelné plochy podél historicky daných spojovacích tras Hejnic se sousední Raspenavou.   

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ, TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH A MĚSTSKÝCH PROSTORŮ 

Město Hejnice je vymezeno v městském prostoru. Hlavní úkoly jsou: 

a) Zvyšovat kvalitu životních podmínek a vzhledu obce. 

ÚP vytváří podmínky pro zvyšování kvality životních podmínek ve městě – posílením obytné a rekreační funkce sídel, 
eliminací případných negativních vlivů ze stávajících výrobních areálů, rozvojem vybavenosti a sítě veřejných prostranství. 
Vytvořeny jsou předpoklady pro zkvalitnění a rozvoj sítí technické infrastruktury i zařízení dopravní infrastruktury 
s důrazem na nemotorovou a veřejnou hromadnou dopravu. Stanovením obecných požadavků a vymezením ploch 
s podmínkou zpracování územních studií v centrální části města by mělo být dosaženo předpokladů zlepšení vzhledu obce 
(revitalizace městského centra, revitalizace sídliště Hejnice, úpravy prostoru před žst. Hejnice).  

b) Řešit plynulý přechod urbanizovaných částí území do volné krajiny. 

Přechod zástavby do volné krajiny je řešen vymezením ploch a stanovením podmínek prostorového uspořádání, případně 
v rámci základních podmínek ochrany krajinného rázu.  

Mimo výše uvedeného budou v ÚP Hejnice zohledněny další zásady územního rozvoje vymezené pro celé území Libereckého 
kraje zabývající se zejména upřesněním podmínek ochrany a rozvoje hodnot území a vymezením cílových charakteristik 
krajiny a z nich vyplývající úkoly pro územní plánování. 

Zpracovatel zohlední relevantní prvky týkající se území obce Hejnice ze strategických dokumentů vydaných Libereckým 
krajem, v nichž jsou stanoveny strategické cíle a opatření tak, aby byly v souladu s udržitelným rozvojem území. Jedná se 
zejména o dokumenty: 

- Strategie rozvoje LK (aktualizace 2012) 

- Program rozvoje LK (aktualizace 2013) 

Při zpracování územního plánu Hejnice bude dále sledován soulad s koncepčními dokumenty: 

- Surovinová politika LK (aktualizováno 2011) 

- Územně energetická koncepce LK (aktualizováno 2010) 

- Koncepce odpadového hospodářství na území LK 

- Plán odpadového hospodářství LK 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny LK (aktualizováno 2013) 

- Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v LK 

- Koncepce ochrany před povodněmi LK 

- Povodňový plán LK 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK (včetně jeho změn) 

- Krajský lesnický program 

- Krajská koncepce zemědělství LK 

- Strategie rozvoje dopravní infrastruktury LK 

- Dopravní politika LK 

- Registr cyklotras LK 

- Program rozvoje cestovního ruchu LK 

- Zdravotní politika LK 

- Krajský zdravotní plán LK 

- Havarijní plán a krizový LK 

- Případné dílčí změny budou odůvodněny. 

Výše uvedené dokumenty a podklady jsou zohledněny v řešení ÚP. Územním plánem jsou respektovány požadavky a 
základní strategické cíle a směry koncepčních dokumentů. V případě, že z některého z těchto dokumentů vyplývá pro ÚP 
konkrétní požadavek, je zohledněn v příslušné kapitole ÚP s uvedením zdroje a citací požadavku. 

DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Město Hejnice sousedí s obcemi Oldřichov v Hájích, Raspenava, Lázně Libverda, Bílý Potok, Kořenov, Desná, Albrechtice 
v Jizerských horách, Josefův Důl, Bedřichov. 
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Při řešení ÚP Hejnice koordinovat rozvoj území z hlediska návazností a širších vztahů s platnými i rozpracovanými ÚPD 
sousedících obcí. 

Řešení ÚP je koordinováno s aktuální platnou ÚPD sousedních obcí, podrobněji viz kapitola 2 Vyhodnocení koordinace 
využívání území z hlediska širších vztahů v území.  

A.3.  Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v ÚPD a případně 
z doplňujících průzkumů a rozborů  

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) pro území ORP Frýdlant byly pořízeny v souladu s § 185 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu do 31.12.2008, v letech 2010, 2012 a 2014 proběhla jejich úplná 
aktualizace. 

Jako jeden z výchozích podkladů pro zpracování Zadání ÚP Hejnice a nového ÚP jsou doplňující průzkumy a rozbory (dále též 
DPR), jejichž smyslem bylo doplnění informací o území (z roku 2012), které nejsou obsaženy v ÚAP a dále aktualizace údajů o 
území k aktuálnímu datu a upřesnění údajů o území obsažených v ÚAP do podrobnosti nutné ke zpracování územního plánu. 

V návrhu ÚP Hejnice budou respektovány hodnoty území, limity využití území zjištěné a uvedené v ÚAP ORP Frýdlant a 
upřesněné v DPR. Zjištěné problémy budou řešeny, záměry prověřeny a případně zapracovány. 

Urbanistické a architektonické závady k řešení v ÚP Hejnice: 

- nevyužité plochy a objekty (brownfields) - např. tovární objekt spol. Helana, areál bývalého hotelu Hoffman a areál 
továrny bývalé spol. ELITEX.  

- nedostatečná infrastruktura pro cestovní ruch 

- ohrožení stávajících zařízení občanského vybavení záplavami  

Stávající i částečně funkční výrobní areály jsou stabilizovány v plochách výroby a skladování (VL). Územním plánem jsou 
vymezeny plochy přestavby v rozsahu nevyužitých nebo znehodnocených území v rámci urbanistické struktury města, 
podrobněji viz kapitola 11.8 Odůvodnění vymezení ploch přestavby. 

ÚP stanovuje zásady a vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, podrobněji viz kapitola 11.19 
Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu. 

Dle Povodňového plánu SO ORP Frýdlant (aktualizace 29.4.2015) jsou záplavami ohroženy pouze obytné objekty, ČOV a 
čerpací stanice pohonných hmot. Pro přemístění obytné zástavby jsou vytvořeny kapacity v rámci zastavitelných ploch. 
S cílem eliminovat hrozbu povodní je vymezen koridor protipovodňových opatření KPO1. 

Hlavní dopravní závady: 

- špatný stav železniční trati 038 vedoucí k prodlužování jízdních dob vlaků 

- úzký profil komunikace II/290, zejména v úseku směrem k Bílému Potoku 

- chybějící či úzké chodníky především podél silnice II/290 

- problém s napojením silnice III/29016 na silnici II/290 v prostoru před bazilikou 

- neprůjezdnost silnice II/290 směrem na Frýdlant v případě vyšší hladiny na řece Smědé, pravidelné zaplavování či 
poškozování silnice vodou; nutnost komplikovaných objížděk 

- neprůjezdnost silnice II/290 směrem na Desnou v zimním období v důsledku vedení komunikace ochranným pásmem 
vodního zdroje II. stupně 

- intenzita dopravy na silnici II/290; množství projíždějících automobilů přes centrum města však pokleslo po přesunu 
výroby z areálu závodu KNORR BREMSE do Liberce.  

ÚP reaguje pouze na závady řešitelné v měřítku územního plánu. Stanovením obecných zásad rozvoje ÚP vytváří 
podmínky pro zkvalitnění zejména dopravní infrastruktury území, doplněním pěších komunikací a chodníků. V rámci 
stabilizovaných ploch pro železniční dopravu je umožněn rozvoj veřejné hromadné dopravy po železnici.  

Hlavní hygienické závady: 

- lokální zatížení hlukem - zejména podél silnic II/290, III/29015 a III/29016 a železniční trati 

- výskyt starých ekologických zátěží (stará skládka komunálního odpadu) 

- zatížení území imisemi z lokálních zdrojů i dálkovým přenosem 

Lokální hygienické závady je nutné řešit podrobněji, formou stavebně technických opatření. Skládka komunálního odpadu 
se nachází v procesu rekultivace, podrobněji viz kapitola 11.12.5 Nakládání s odpady.  

Hlavní rizika a ohrožení území: 

- výrazné ohrožení území záplavami. 
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Dle Povodňového plánu SO ORP Frýdlant (aktualizace 29.4.2015) jsou záplavami ohroženy pouze obytné objekty, ČOV a 
čerpací stanice pohonných hmot. Pro přemístění obytné zástavby jsou vytvořeny kapacity v rámci zastavitelných ploch.  

V řešení ÚP je důsledně chráněno údolí řeky Smědé před další výstavbou v záplavovém území; vymezen je koridor 
protipovodňových opatření KPO1. V celém území (zejména ve volné krajině) jsou stanoveny požadavky na zvyšování 
retenční schopnosti krajiny, umožněna je realizace revitalizačních a dalších protipovodňových opatření, podrobněji viz 
kapitola 11.18 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi. 

ZÁKLADNÍ TEZE PRO ROZVOJ MĚSTA 

Hospodářská základna – požadavky na řešení pro podporu cílů ekonomického rozvoje: 

- Podporovat rozvoj ekonomické základny města ve vymezených plochách vybavených dopravní a technickou 
infrastrukturou. 

Návrh vychází z výrazného potenciálu města pro rozvoj cestovního ruchu, který již nyní představuje významnou složku 
hospodářského pilíře města. ÚP vytváří podmínky pro rozšíření služeb souvisejících s cestovním ruchem. Kromě toho je 
umožněno nadále využívat stávající výrobní areály. Určitý potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí je spojen 
s umožněným rozvojem služeb a vybavenosti v rámci obytného území, zejména v plochách smíšených obytných a 
plochách bydlení. 

- Vytvářet územní podmínky pro vstup nových investorů a rozvoj nových ekonomických aktivit v rámci 
restrukturalizovaných ploch výrobního potenciálu po omezení nebo zániku původních výrob a vytvářet tak 
předpoklady pro vznik nových pracovních míst a tím zmírnění tlaku na emigraci obyvatel z ekonomických důvodů. 

- Při návrhu zastavitelných ploch pro rozvoj ekonomických aktivit sledovat eliminaci negativních dopadů na životní 
prostředí, omezení záborů ZPF. 

ÚP nevymezuje zastavitelné plochy pro rozvoj ekonomických aktivit, vyjma menší plochy pro rozšíření výrobního areálu 
pily u žst. Bílý Potok. Ekonomický rozvoj území je zaměřen na služby a vybavenosti cestovního ruchu. Negativní vlivy 
výrobní činnosti na okolní plochy jsou vyloučeny stanovením podmínek využití ploch výroby a skladování (VL).  

- Zajistit územní podmínky pro zemědělskou a lesnickou produkci, zejména pro údržbu krajiny, případně rozšíření 
agroturistiky a ekologického zemědělství. 

ÚP vytváří podmínky pro stávající extenzivní zemědělské a lesní hospodaření při respektování významných přírodních 
hodnot a ekologické stability krajiny, podrobněji viz kapitola 11.13.2 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny.  

- Vytvářet podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu obecně v rámci ploch smíšených obytných (v centru 
města a v sídle Ferdinandov), vymezena jsou nástupní místa se zajištěním parkovacích ploch u žst. Hejnice, na 
Ferdinandově a u kempu, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu.  

- Řešit revitalizaci nevyužívaných urbanizovaných ploch. 

Územním plánem jsou vymezeny plochy přestavby v rozsahu nevyužitých nebo znehodnocených území v rámci 
urbanistické struktury města, podrobněji viz kapitola 11.8 Odůvodnění vymezení ploch přestavby.  

Veřejná vybavenost – požadavky na řešení: 

- V širších vztazích uplatňovat zkvalitnění dopravního napojení města na okolní obce, zejména na Frýdlant a Liberec. 

Funkční kooperace je v řešení ÚP posilována zejména stanovením obecných zásad rozvoje. V rámci návaznosti urbanizační 
osy jsou dotvořeny zastavitelné plochy podél historicky daných spojovacích tras Hejnic se sousední Raspenavou.   

- Vytvářet územní podmínky pro zlepšení místní dopravní sítě. 

Stávající dopravní infrastruktura na území města je vyhovující. Řešení ÚP rozvíjí systém cest v krajině formou vymezení 
nových veřejných prostranství, v rozsáhlých zastavitelných plochách stanovuje podmínku zpracování územní studie, dílčí 
úpravy lokálních dopravních závad a případná realizace chodníků je umožněna v rozsahu stabilizovaných ploch zejména 
dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV).  

- Vytvářet územní podmínky pro minimalizaci negativních dopadů dopravy na území. 

Dopravní zátěž v území je relativně nízká a nevyžaduje zásadní opatření v měřítku územního plánu. Eliminaci negativních 
dopadů dopravy na území je nutné řešit v podrobnějším měřítku formou stavebně – technických opatření.  

- Podporovat rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. 

Stávající síť turistických tras a obecně všech cest v území je vymezena plochami veřejných prostranství (PV), v dílčích 
úsecích je doplněna návrhovými plochami PV. Případná segregace různých typů dopravy je obecně doporučena a 
umožněna v rámci stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV), 
případně dalších ploch (smíšených obytných, ploch bydlení atd.) v souladu s podmínkami využití. 
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- Zabezpečit zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou pitnou vodou. 

Řešení ÚP vychází z požadavků a návrhů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje; kapacity 
zastavitelných ploch jsou prověřeny a vyčísleny k roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.1 Zásobování vodou. ÚP 
vymezuje koridor územní rezervy R1 pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl – ÚV Bílý Potok, viz kapitola 11.26 
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 

- Vytvářet územní podmínky pro zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí 
(rozšiřováním stokové sítě, případně individuální likvidací v souladu s platnou legislativou). 

ÚP vymezuje stávající systém odstraňování a čištění odpadních vod, jeho kapacita je prověřena s ohledem na plánovaný 
rozvoj do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod. Navržena je ČOV v sídle 
Ferdinandov; mimo sídla Hejnice a Ferdinandov je zachována individuální likvidace odpadních vod. ÚP stanovuje obecné 
zásady při odstraňování dešťových vod, zejména pak stanovuje obecné požadavky na zachování a zvyšování retenční 
schopnosti území.  

- Vytvářet podmínky pro likvidaci, zadržování a případné využívání srážkových vod včetně posílení retenční schopnosti 
krajiny i s podněty v rámci širších vztahů mimo řešené území. 

ÚP stanovuje obecné zásady pro zvyšování retenční schopnosti krajiny, v rámci protierozních a revitalizačních opatření a 
v oblasti protipovodňové ochrany jsou stanoveny podmínky pro realizaci nejrůznějších opatření pro zadržování vody 
v krajině, podrobněji viz kapitoly 11.17 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině a 11.18 Odůvodnění 
stanovení ochrany před povodněmi.  

- Vytvářet územní podmínky pro realizaci programu úspor energie v oblastech výrobních, distribučních a spotřebních 
systémů. 

- Řešit pokrytí města z hlediska dodávek elektrické energie pro stávající sítě a potřeby rozvoje. 

ÚP zachovává stávající systém zásobování města elektrickou energií, posouzena je kapacita ve vztahu k navrhovanému 
rozvoji města do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.3 Zásobování elektrickou energií. 

- Vytvářet územní podmínky pro náhradu ekologicky nevhodných paliv ekologicky šetrnějšími primárními energetickými 
zdroji nebo obnovitelnými zdroji energie. 

Stávající koncepce zásobování plynem a teplem je zachována, stanoven je rozvoj plynovodu v dobře napojitelných 
zastavitelných plochách (vyjma sídelních enkláv a jednotlivých ploch mimo souvisle urbanizované území, podrobněji viz 
kapitola 11.12.4 Zásobování plynem a teplem. 

- Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám území, pro 
rozvoj infrastruktury informační společnosti. 

ÚP respektuje stávající systém telekomunikací a spojů, požadavky na jeho zásadní změny nebyly zjištěny, podrobněji viz 
kapitola 11.12.6 Telekomunikace a radiokomunikace.  

- Vyhodnotit změny rozmístění, příslušnosti a věkové struktury bydlících obyvatel a ostatních uživatelů území, které se 
promítají do měnících se nároků na veřejné vybavení a obslužné systémy (školství, zdravotnictví, sociální péče, 
kultura, sport a tělovýchova, veřejná správa aj.). 

- Územně zajistit a stabilizovat plochy pro školství, rozvoj kultury, sportu, vytvořit územní podmínky pro umístění aktivit 
pro relaxaci a volný čas obyvatel a návštěvníků. 

ÚP vymezuje stabilizovaná zařízení občanského vybavení s cílem jejich ochrany v plochách občanského vybavení (OV, OM, 
OS, OH). Rozvoj občanského vybavení je lokalizován zejména do městského centra v rámci ploch smíšených obytných 
(SM); rozvoj služeb a cestovního ruchu je primárně umožněn v plochách smíšených obytných (SM, SR) s cílem zajistit 
flexibilní využívání území s ohledem na měnící se nároky a požadavky vlastníků pozemků, podnikatelů a dalších subjektů 
utvářejících územní rozvoj. 

- Vytvářet územní podmínky pro podporu programu mobility pro všechna území města (bezbariérovost komunikací, 
veřejných prostranství, dopravy, budov,…). 

Požadavek se netýká měřítka územního plánu.  

Obyvatelstvo a bytový fond  - požadavky na řešení: 

- Pro tvorbu ÚP vycházet z analýzy a hodnocení vývoje počtu a rozmístění obyvatel, případně uživatelů území, 
dokončené, rozestavěné a plánované bytové výstavby, optimalizovat rozmístění ploch pro novou bytovou výstavbu 
revizí lokalit dosud platného územního plánu, jeho změn a inventarizací původně vymezených ploch. 

- Jako základ pro výhledovou velikost města předpokládat počet cca 2900 (v r. 2010 – 2813) trvale bydlících obyvatel. 
Vycházet z cca 3500-3650 tzv. potenciálních uživatelů území, z nichž je nutné odvíjet hodnocení a plánování dopravní, 
technické a jiné vybavenosti. 
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V rámci řešení ÚP byly vyhodnoceny dosavadní trendy – využití zastavěného území, demografický vývoj, analýza kvality 
bydlení a stavu bytového fondu a další, jedním z východisek stanovení rozvoje města je také výše uvedený cílový stav 
populace Hejnic, podrobněji viz kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

- Podmínky rozvoje budou vytvářeny především v oblasti rozvoje obytných a rekreačních funkcí města, případně 
výrobních služeb a veřejné infrastruktury, zlepšení sociálně-demografických charakteristik a podpory nárůstu 
obyvatelstva s čímž souvisí: 

- rozšíření nabídky různých forem bydlení na území města a zajištění rozvoje související infrastruktury, 

Územní plán zajišťuje podmínky pro kvalitní bydlení doplňováním stávající urbanistické struktury sídel s důrazem na 
ochranu nezastavěného území a pro kvalitní zejména individuální bydlení v rodinných domech v souladu se stávajícím 
charakterem sídel. Kvalita bydlení je zajištěna stabilizací zástavby, vytvořením podmínek pro umisťování občanského 
vybavení pro lepší obsluhu území, zlepšováním dopravní dostupnosti sídel a definováním možností rekreačního využívání 
volné krajiny. 

- vytvoření územních podmínek pro bydlení seniorů, zdravotně postižených, sociálně slabých obyvatel a jinak 
handicapovaných obyvatel apod., 

Podmínky rozvoje specifických forem bydlení jsou umožněny zejména v plochách smíšených obytných (SM), případně 
v plochách bydlení (BI, BH).  

- rozvoj drobných řemesel, živností, služeb, drobného hospodaření a trávení volného času, 

Rozvoj drobných podnikatelských aktivit je situován a umožněn zejména v rámci městského centra vymezením ploch 
smíšených obytných – městských (SM), lokální ekonomické aktivity jsou umožněny ve všech obytných částech území.  

- vymezení nových ploch rekreace a sportu, jejich rozvoj navrhnout s ohledem na přírodní hodnoty území, včetně sítě 
lyžařských, turistických tras a cyklotras a řešit vazby na okolní střediska cestovního ruchu, 

- rozvoj služeb s rozšířením nabídky volnočasových aktivit na území obce, 

- zvýšení přínosů z řízeného rozvoje cestovního ruchu. 

ÚP vymezuje síť turistických tras s cílem ochrany a stabilizace všech cest v území umožňujících rekreaci, turistiku a rozvoj 
cestovního ruchu v území. S ohledem na požadavek rozvoje extenzivních forem rekreace nejsou vymezovány plošné 
záměry, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu.  

- Vytvořit územní podmínky pro bydlení mimo záplavové území (pro potenciální přemístění obyvatel z objektů rizikově 
umístěných v záplavovém území do nových zastavitelných ploch). 

Záplavové území zasahuje do zastavěného území – pro přemístění objektů ohrožených záplavami je vymezena adekvátní 
rezerva v zastavitelných plochách, viz kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

Životní prostředí - požadavky na řešení: 

- Územními opatřeními podpořit snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel, zvyšování kvality 
ovzduší, zdrojů a rozvodů pitné vody, snižování množství znečištěných odpadních vod, sanaci a revitalizaci ploch 
starých ekologických zátěží, snižování záborů zemědělské půdy. 

- Územními opatřeními podpořit aktivity vedoucí ke snižování negativních dopadů vysokých hladin hluku v prostředí na 
veřejné zdraví (např. úpravou dopravních tras, návrhem urbanistických protihlukových opatření). 

ÚP vytváří podmínky pro zkvalitňování životního prostředí a pohody bydlení ve městě. Vyloučeny jsou způsoby využití 
s výrazným negativním vlivem nad rámec areálu (těžká výroba, kapacitní průmyslová výroba, těžba apod.), nejsou 
navržena žádná velkokapacitní zařízení výrazně zvyšující dopravní intenzity. Lokální hygienické závady je nutné řešit 
podrobněji, formou stavebně technických opatření. Skládka komunálního odpadu se nachází v procesu rekultivace, 
podrobněji viz kapitola 11.12.5 Nakládání s odpady.  

- Vytvářet územní podmínky pro minimalizaci environmentálních rizik způsobených lidskou činností – protipovodňová 
opatření. 

V řešení ÚP je důsledně chráněno údolí řeky Smědé před další výstavbou v záplavovém území; vymezen je koridor 
protipovodňových opatření KPO1. V celém území (zejména ve volné krajině) jsou stanoveny požadavky na zvyšování 
retenční schopnosti krajiny, umožněna je realizace revitalizačních a dalších protipovodňových opatření, podrobněji viz 
kapitola 11.18 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi. 

- Pomocí regulativů předcházet a řešit dopady lidské činnosti na životní prostředí a zdraví, stanovit podmínky pro 
ochránění zejména obytných a rekreačních území. 

ÚP důsledně chrání obytné území města stanovením podmínek využití ploch smíšených obytných (SM, SR) a ploch bydlení 
(BI). Důraz je kladen na zachování kvality a pohody bydlení, eliminaci možných negativních vlivů z jiných typů ploch 
nacházejících se v blízkosti obytných lokalit, podrobně viz kapitola 6 výroku ÚP Hejnice.   



Odůvodnění územního plánu Hejnice                                                         textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   51 

- Vytvářet územní podmínky pro realizaci opatření vedoucích k revitalizaci krajiny a posílení jejích retenčních 
schopností, zvětšit rozlohu nebo množství vodních ploch, prověřit problematiku mokřadů, zajistit průchodnost krajiny. 

ÚP stanovuje obecné zásady pro zvyšování retenční schopnosti krajiny, v rámci protierozních a revitalizačních opatření a 
v oblasti protipovodňové ochrany jsou stanoveny podmínky pro realizaci nejrůznějších opatření pro zadržování vody 
v krajině, podrobněji viz kapitoly 11.17 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině a 11.18 Odůvodnění 
stanovení ochrany před povodněmi.  

- Rozšiřovat plochy sídelní zeleně, vymezit zelené pásy zejména podél vodních toků, případně ve vhodných úsecích 
podél komunikací. 

Sídelní zeleň představuje zejména vymezení ploch veřejné zeleně (ZV), ale také množství dalších ploch s podílem sídelní, 
ochranné, soukromé zeleně, viz kapitola 11.6 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně. Vodní toky a plochy jsou 
vymezeny samostatně jako plochy vodní a vodohospodářské (W) se stanovením podmínek využití zajišťujících ochranu 
vodních prvků v území. Břehové porosty a inundační území jsou chráněna převážně vymezením ploch zeleně – přírodního 
charakteru (ZP). 

A.4.  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného 
území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch. 

Plošné a prostorové uspořádání 

- řešené území bude členěno na plochy s rozdílným způsobem využití (regulativy) pro jejich využití navrhnout a 
zpracovat s ohledem na vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, 

- rozvoj území navrhnout především pro bydlení, občanské vybavení, veřejná prostranství, výrobu a skladování, 
technickou a dopravní infrastrukturu a plochy pro protipovodňovou ochranu,  

ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v urbanizovaném území jsou 
vymezeny zejména plochy smíšené obytné, plochy bydlení, plochy občanského vybavení a plochy veřejných prostranství, 
podrobněji viz kapitola 11.21 Odůvodnění podmínek a požadavků na plošné a prostorové uspořádání území (odůvodnění 
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití). Pro protipovodňovou ochranu je vymezen koridor 
protipovodňových opatření KPO1.  

- rozvoj navrhnout mimo záplavové území, 

V záplavovém území nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy. Pro účely snižování rizika povodní je vymezen koridor 
protipovodňových opatření KPO1. V rámci navržených zastavitelných ploch je zajištěna mimo jiné kapacita odpovídající 
počtu obytných domů ohrožených povodněmi.  

- při návrhu respektovat dosavadní charakter zástavby, její historické dominanty, krajinný ráz, výhledy a pohledové 
horizonty, výškové hladiny zástavby, strukturu, hustotu zástavby, 

Výše uvedené prvky jsou chráněny jako hodnoty urbanistické, architektonické a kulturní, podrobněji viz kapitola 11.4 
Odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje hodnot území. Krajinný ráz, pohledové horizonty, dominanty a další významné 
kompoziční prvky území jsou chráněny stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu, podrobněji viz kapitola 
11.22 Odůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu.  

- poskytnout podmínky pro rozvoj vhodných typů drobného podnikání (obchod, cestovní ruch, agroturistika, služby), 

Drobné podnikání je vymezeno jako integrální součást ploch smíšených obytných (SM, SR), které tvoří centrální část 
města a oddělené sídlo Ferdinandov se zvýšeným potenciálem rozvoje služeb souvisejících s cestovním ruchem. Obchod, 
služby a další vybavení či ekonomické aktivity lokálního významu lze rozvíjet také v plochách bydlení (BI).  

- vytvořit podmínky pro rozvoj rekreace, tj. turistických, lyžařských a cyklotras s návrhem nástupního místa, zázemí a 
parkovacích ploch, 

ÚP vymezuje síť turistických tras zahrnujících veškeré formy extenzivní rekreace v území a vymezuje nástupní místa se 
zajištěním parkovišť v lokalitě Ferdinandov, u kempu a u žst. Hejnice, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu.  

- zastavitelné plochy navrhnout s ohledem na potenciál území a míru využití zastavěného území, 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě analýz využití zastavěného území, demografického vývoje, analýzy kvality 
bydlení, odpadu bytů a dalších, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Vymezování zastavitelných ploch  

- záměry (zejména návrhové plochy) vymezené v dosud platné ÚPD města Hejnice budou novým územním plánem 
prověřeny, 
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Záměry dle platné ÚPD města byly prověřeny a s drobnými úpravami (rozsahu či způsobu využití) převzaty do řešení ÚP – 
tato skutečnost je uvedena v kapitole 11.7 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a 11.8 Odůvodnění vymezení ploch 
přestavby.  

- plochy nové zástavby budou prověřeny v návaznosti na současně zastavěné území s cílem využít efektivně dopravní a 
technickou infrastrukturu, 

Veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé vazbě na zastavěné území a existující obytnou zástavbu; konkrétní 
podmínky a míra efektivity využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury jsou uvedeny v kapitole 11.7 
Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a 11.8 Odůvodnění vymezení ploch přestavby. 

- zastavitelné plochy budou navrženy s ohledem na potenciál území a míru využití zastavěného území s přihlédnutím ke 
změnám původně zastavitelných ploch výroby, převedených do návrhových ploch bydlení tak, aby byly zachovány 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě analýz využití zastavěného území, demografického vývoje, analýzy kvality 
bydlení, odpadu bytů a dalších, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch. Původní zastavitelné plochy výroby (v prostoru mezi žst. Hejnice a Bílý Potok) jsou 
v ÚP vymezeny pro bydlení s cílem kvalitně dotvářet založenou urbanistickou strukturu a charakter území města.  

Požadavky na ochranu civilizačních a kulturních hodnot území 

Při návrhu územního rozvoje obce, koncepce uspořádání zastavitelného území a vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití se požaduje: 

- respektovat a chránit objekty zapsané na seznamu nemovitých kulturních památek ČR 

Nemovité kulturní památky v řešeném území 

Číslo rejstříku uz 
Název 
okresu 

Sídelní útvar Část obce čp. Památka 
Ulice,nám./ 

umístění 

46203/5‐4275 S Liberec Hejnice Hejnice 
 

Boží muka  Jizerská 

44093/5‐5412 
P Liberec Hejnice Hejnice 

 
silniční most přes řeku Smědou na 
místní komunikaci 

Přes řeku Smědou, na 
MK směr Ferdinandov 

46793/5‐4274 

R Liberec Hejnice Hejnice 1 

klášter s kostelem Navštívení Panny 
Marie,  
Mariánský sloup, sochy 4 světců, 
socha P. Marie;  
s omezením: bez prodejních stánků a 
části zahrady 

 

Objekty a architektonické prvky areálu kláštera a kostela Navštívení Panny Marie, zapsané na seznam kulturních památek 

číslo rejstříku popis 

4274/1 Kostel (Bazilika) Navštívení Panny Marie 

4274/2 ambity 

4274/3 františkánský klášter 

4274/4 mariánský sloup 

4274/5 terasní zeď 

4274/6 kaple sv. Antonína 

4274/7 zídka s plastickou výzdobou 

4274/7/1 zídka 

4274/7/2 socha sv. Václava 

4274/7/3 socha sv. Jana Nepomuckého 

4274/7/4 socha sv. Jakuba della Marca 

4274/7/5 socha sv. Františka Solánského 

4274/7/6 socha světce 

4274/8 kašna 

4274/9 zahrada 

4274/10 vodní nádrž 

4274/11 ohradní zeď 

4274/12 vstupní prostranství kostela 

- respektovat a chránit území s archeologickými nálezy (ÚAN) III. kategorie s lokalitami ÚAN I. a II. kategorie zapsané 
ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS) 

Seznam území s archeologickými nálezy dle seznamu SAS ČR: 

Poř.č.SAS Název ÚAN Kategorie UAN Katastr, okres 

03-14-03/4 Hejnice I. Hejnice, Liberec 
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Poř.č.SAS Název ÚAN Kategorie UAN Katastr, okres 

03-14-08/1 Rudná jáma II. Hejnice, Liberec 

03-14-09/1 Frýdlantské cimbuří I. Hejnice, Liberec 

- vytvořit územní podmínky pro ochranu dalších hodnotných objektů, které nejsou v seznamu nemovitých kulturních 
památek, ale nacházejí se v řešeném území, tvoří součást hmotného kulturního dědictví a mohou posílit obraz města  

- usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v okolí chráněných památkových objektů tak, aby nebyla narušena 
jejich kulturní a umělecká hodnota, 

- respektovat objekty lidové architektury, nezařazené do památkové ochrany,  

- usilovat o ochranu válečných hrobů a pietních míst. 

Řešení ÚP respektuje veškeré evidované kulturní památky v území, dále hodnotné urbanistické soubory, dominanty a 
další identifikované hodnoty.  

V souvislosti s ochranou kulturních hodnot ÚP stanovuje další podmínky pro zajištění jejich ochrany (např. zpracování 
územní studie řešící kultivaci městského centra, stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu v zóně 
městského centra), podrobněji viz kapitola 11.4.1 Ochrana urbanistických, architektonických a kulturních hodnot.  

Z hlediska urbanistických hodnot 

- Požadavek na zachování urbanistické struktury obce. 

Urbanistická struktura města je zachována a chráněna zejména v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
stanovení podmínek prostorového uspořádání v plochách a zejména stanovením základních podmínek ochrany 
krajinného rázu pro jednotlivé zóny v území, podrobněji viz kapitola 11.22 Odůvodnění základních podmínek ochrany 
krajinného rázu.  

- Zachovat význam hlavního urbanistického členění centra obce Hejnice a hlavních urbanizačních os v částech obce 
Ferdinandov, sledujících hlavní silniční tahy. 

- Zachování rozvolněné venkovské zástavby v části obce Ferdinandov. 

Požadavek je zahrnut v obecných zásadách urbanistické koncepce a dále vymezením ploch s rozdílným způsobem využití; 
zejména vymezením ploch smíšených obytných a ploch veřejných prostranství, které zásadním způsobem zajišťují 
kompozici sídel. Obecně jsou požadavky promítnuty také do základních podmínek ochrany krajinného rázu.  

Požadavky vyplývající pro územní plán z širších územních vztahů  

Vytvářet územní předpoklady pro zlepšení vztahů a vazeb zejména na město Frýdlant a dále pak na krajské město Liberec, 
jako významná střediska s nabídkou pracovních příležitostí, školství, zdravotnictví a služeb, a rozvíjet funkční spolupráci 
s okolními sídly, tj. Lázně Libverda, Raspenava, Bílý Potok.  

Obecně jsou posilovány urbanizační osy směrem na Bílý Potok i Lázně Libverda.  

Z hlediska širších vazeb v území je nezbytné koordinovat záměry rozvoje obce na hranicích se sousedními obcemi: 

- vedení tras technické a dopravní infrastruktury, 

- návaznost prvků ÚSES, 

- vedení pěších tras a cyklotras. 

Územní plán Hejnice zohlední případné požadavky a rozvojové záměry okolních sídel zasahujících na území obce. 

Z hlediska širších vztahů budou vzájemné vazby prověřovány v průběhu celého procesu zpracování a projednávání územního 
plánu.  

Řešení ÚP je koordinováno s aktuální platnou ÚPD sousedních obcí, podrobněji viz kapitola 2 Vyhodnocení koordinace 
využívání území z hlediska širších vztahů v území.  

A.5.  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a 
možnosti jejích změn   

V návrhu ÚP bude prověřeno uspořádání veřejné infrastruktury a jejích požadovaných a vyplývajících možností změn. 
Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury, jejich kapacit a rozmístění na území města budou vycházet 
z výhledové velikosti města a rozsahu rozvojových zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

Řešení ÚP vychází z cílové kapacity města, prověřeny jsou zejména možnosti stávajících zařízení technické infrastruktury, 
podrobněji viz kapitoly 11.11 Odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury a 11.12 Odůvodnění koncepce technické 
infrastruktury.  

Z hlediska jednotlivých oblastí infrastruktury je třeba uplatnit následující řešení: 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Silniční doprava 

Hejnice jsou na širší strukturu osídlení napojeny silnicí II. třídy (II/290), která spojuje Hejnice s obcí Bílý Potok a městem 
Raspenava, přes které pokračuje spojení na město Frýdlant a dále na krajské město Liberec. 

Dále pak jsou to silnice III. třídy (III/29015, III/29016) které spojují Hejnice s částí obce Ferdinandov a s obcemi Lázně 
Libverda a Nové Město pod Smrkem, přes které pokračuje spojení po silnici II. třídy (II/291) na státní hranice s Polskou 
republikou (návaznost na obce Świeradów-Zdrój, Leśna a Mirsk).  

Uvedené silnice II. a III. třídy zprostředkovávají dopravní vztahy mezi částmi obce i okolními obcemi. Dopravní vztahy mezi 
zbylými částmi obce zprostředkovávají místní komunikace. 

Požadavky k řešení, zpřesnění a stabilizaci dopravních ploch a koridorů: 

- Vytvořit územní podmínky ke zlepšení propojení města Hejnice s Frýdlantem prostřednictvím návrhu úprav 
odpovídající silniční sítě. 

Funkční kooperace je v řešení ÚP posilována stanovením obecných zásad rozvoje. V rámci návaznosti urbanizační osy jsou 
dotvořeny zastavitelné plochy podél historicky daných spojovacích tras Hejnic se sousední Raspenavou.   

- Vytvořit územní podmínky pro dosažení normové kategorie silnic II. a III. tříd v souladu s dokumentem Libereckého 
kraje - Normová kategorizace krajských silnic II. a III. tříd. 

- Respektovat Normovou kategorizací krajských silnic II. a III. tříd. 

- Upravit trasy místních a účelových komunikací z hlediska dopravně technických parametrů, navrhnout dopravní 
napojení rozvojových lokalit, zajistit přehledné napojení hlavních městských komunikací na základní silniční kostru. 
Provést návrh kategorizace místních obslužných komunikací. Vycházet mimo jiné z pasportu místních komunikací 
města. 

- Řešit koncepci dopravní infrastruktury ve vztahu k přístupovým komunikacím pro mobilní požární techniku. 

Kategorizace silnic II. a III. třídy je v řešení ÚP respektována, normové požadavky těchto i dalších komunikací lze uspokojit 
v rámci vymezených ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS), resp. v rámci vymezených ploch veřejných prostranství 
(PV).  

- Dopravně technicky posoudit, vymezit a klasifikovat komunikační síť na území obce, navrhnout jejich případné 
doplnění a úpravy parametrů komunikací a křižovatek, tak aby byly v souladu s normami ČSN, příp. upravit trasy 
místních komunikací (návrh zlepšení dopravní prostupnosti územím): 

- prověřit možnost doplnění chodníků ke komunikaci II/290, 

- prověřit koncepci dopravní obsluhy navržených zastavitelných ploch, příp. navrhnout zpracování územní studie 
pro vymezenou zastavitelnou plochu, 

- prověřit stabilizovaný systém cest ve volné krajině s ohledem na místní podmínky s cílem zajistit její 
prostupnost zejména pro nemotorovou dopravu (cesty v krajině, převážně pro pěší, cyklo, hipo),  

- prověřit možnost zkapacitnění komunikace II/290 ve směru na Bílý Potok.  

- Prověřit síť autobusových zastávek, navrhnout jejich případné doplnění nebo přemístění. 

Stávající dopravní infrastruktura na území města je vyhovující. Řešení ÚP vytváří podmínky pro prověření možnosti 
alternativní dopravní trasy Frýdlant – Hejnice, rozvíjí systém cest v krajině formou vymezení nových veřejných 
prostranství, v rozsáhlých zastavitelných plochách stanovuje podmínku zpracování územní studie, dílčí úpravy lokálních 
dopravních závad a případná realizace chodníků je umožněna v rozsahu stabilizovaných ploch zejména dopravní 
infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV).  

- Do textové části zapracovat upozornění na limity hlukové zátěže z provozu dráhy Liberec – Frýdlant, Raspenava – Bílý 
Potok v blízkosti návrhových ploch a zejména silnic II/290, III/29015 a III/29016, a s tím související stavební opatření 
provedená na náklady stavebníka (podmínečně přípustné stavby), příp. další požadavky z hlediska umisťování staveb 
pro bydlení v blízkosti železniční dráhy a silnic II. a III. třídy 

Ochranná pásma jsou vymezena v koordinačním výkrese a popsána v textové části odůvodnění; tato omezení jsou 
uvedena případně u jednotlivých zastavitelných či přestavbových ploch, viz kapitola 11.7 Odůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch a 11.8 Odůvodnění vymezení ploch přestavby.  

Doprava v klidu  

Požadavky k řešení: 

- Vytvořit podmínky pro zvýšení kapacity parkovacích ploch ve městě, zejména v lokalitě „Za autobusovým nádražím“. 
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- Navrhnout parkovací plochy pro návštěvníky Jizerských hor v lokalitě Pod Ořešákem a na Ferdinandově, 

ÚP vymezuje parkoviště – nástupní místa ve výše uvedených lokalitách v rámci stabilizovaných ploch veřejných 
prostranství a v ploše přestavby P7 a P8 (nástupní místo Ferdinandov), podrobněji viz kapitola 11.11.2 Doprava v klidu.  

Železniční doprava  

Územím obce Hejnice prochází železniční trať č. 038 Raspenava - Hejnice - Bílý Potok pod Smrkem. 

Železniční trať probíhá mimo i vně zastavěné území obce Hejnice, vede okolo centra obce, kde je umístěna železniční stanice 
s 1 dopravní kolejí a 1 manipulační kolejí a pokračuje do železniční stanice Bílý Potok (s 1 dopravní kolejí a 1 manipulační 
kolejí), která se také nachází na územní obce Hejnice.  

Vlakové spoje, které jsou vedeny v hodinovém taktu, zajišťují spolu s autobusovou dopravou dostačující dopravní obslužnost 
města Hejnice.  

Dojížďková doba do Frýdlantu je cca 30 min. Dojížďková doba do Liberce je cca 60 minut.  

Požadavky k řešení: 

- Zpřesnit a stabilizovat dopravní plochy a koridory železničních tratí.  

ÚP vymezuje plochy drážní dopravy v rozsahu stabilizovaných pozemků železničních tratí a souvisejících ploch a zařízení. 
V rámci ploch dopravní infrastruktury – železniční (DZ) je umožněn rozvoj projektu společného využití železničních a 
tramvajových tratí, případně další, zejména kvalitativní úpravy železniční dopravy.  

Autobusová doprava 

Rozsah autobusové dopravy je z hlediska významu území dostatečný. Autobusová doprava je zajištěna třemi pravidelnými 
linkami ČSAD. V obci je 5 autobusových zastávek, které jsou rozmístěny na území obce podél tras autobusových spojů. 
Převážná část bytové zástavby vyjma části obce Ferdinandov, se nachází v přijatelné docházkové vzdálenosti 500 m (5 
minut). 

S ohledem na průjezdnost všech linek není v obci zřízeno autobusové nádraží, ani nebude v územním plánu navrhováno.  

Pěší a cyklistická doprava  

Požadavky k řešení: 

- Prověřit možnosti segregace silniční a pěší dopravy. 

- Prověřit stávající síť cyklotras, turistických tras a naučných stezek a navrhnout jejich případné upřesnění a doplnění.  

Stávající síť turistických tras a obecně všech cest v území je vymezena plochami veřejných prostranství, v dílčích úsecích je 
doplněna. Případná segregace různých typů dopravy je obecně doporučena a umožněna v rámci stabilizovaných ploch 
dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV), případně dalších ploch (smíšených obytných, 
ploch bydlení atd.) v souladu s podmínkami využití. Konkrétní řešení je nutné hledat v podrobnější dokumentaci.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Vycházet z platných koncepcí řešení jednotlivých systémů technické infrastruktury města. Respektovat stávající trasy 
technické infrastruktury včetně ochranných a bezpečnostních pásem. Připustit technickou infrastrukturu jako součást 
jednotlivých kategorií ploch s rozdílným způsobem využití, pro významné stavby vymezit samostatné plochy technické 
infrastruktury. 

ÚP respektuje veškeré trasy a zařízení technické infrastruktury města jako základní civilizační hodnoty, viz kapitola 11.4.3 
Ochrana civilizačních a technických hodnot. Významná zařízení TI jsou vymezena jako samostatné plochy technické 
infrastruktury.  

Zásobování pitnou vodou  

Požadavky k řešení: 

- respektovat stávající systém zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, jakož i veškerá vodárenská zařízení 

- územní plán prověří kapacitu stávající vodovodní sítě, která je ve správě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. S 
ohledem na návrh nových rozvojových ploch v lokalitě Skřivánek a u „fotbalového hřiště“, 

- územní plán prověří a navrhne koncepci napojení navržených zastavitelných ploch včetně ochranných pásem, a bude 
respektovat územní rezervu pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl - ÚV Bílý Potok.  

Řešení ÚP vychází z požadavků a návrhů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje; kapacity 
zastavitelných ploch jsou prověřeny a vyčísleny k roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.1 Zásobování vodou. ÚP 
vymezuje koridor územní rezervy R1 pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl – ÚV Bílý Potok, viz kapitola 11.26 
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv.  
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Likvidace splaškových vod 

Požadavky k řešení: 

- do územního plánu zapracovat komplexní systém realizované splaškové kanalizace včetně čerpacích stanic, 

- navrhnout dílčí rozšíření sítě do rozvojových lokalit zástavby, zejména lokalit Skřivánek a u „fotbalového hřiště“ 
územní plán prověří a navrhne napojení navržených zastavitelných ploch včetně ochranných pásem. 

- v okrajových lokalitách umožnit individuální likvidaci splaškových vod bez negativních dopadů na ŽP. 

ÚP vymezuje stávající systém odstraňování a čištění odpadních vod, jeho kapacita je prověřena s ohledem na plánovaný 
rozvoj do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod. Navržena je ČOV v sídle 
Ferdinandov; mimo sídla Hejnice a Ferdinandov je zachována individuální likvidace odpadních vod.  

Likvidace dešťových vod 

Požadavky k řešení: 

- Při odvádění srážkových vod uplatňovat v maximální míře retenci v území, posoudit lokalizaci dešťových zdrží na 
znečištěné dešťové vody s postupným vypouštěním do vodotečí. Pro odvádění srážkových vod využít mimo jiné i staré 
kanalizační řady. Dořešit celkovou koncepci zadržení a zásaku dešťových vod na území města, 

- V rámci likvidace dešťových vod zajistit nesnižování retenční schopnosti území přiměřeně i v zastavěném a 
zastavitelném území (stanovením podmínek prostorového uspořádání).  

ÚP stanovuje obecné zásady při odstraňování dešťových vod, zejména pak stanovuje obecné požadavky na zachování a 
zvyšování retenční schopnosti území, podrobněji viz kapitola 11.12.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod. 

Energetika 

Požadavky k řešení: 

- Navrhnout celkové koncepční řešení energetické struktury města. 

- Posoudit a ověřit kapacity elektrické energie v zastavěných a zastavitelných plochách. 

- Respektovat trasy a objekty stávající elektrické sítě VN a navrhnout rozvody VN pro návrhové plochy včetně 
potřebných trafostanic. 

- Na správním území města prověřit přípustnost a vhodnost umístění plošných nebo bodových zdrojů obnovitelné 
energie (větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny).  

- Respektovat stávající koncepci a zařízení zásobování města plynem včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem 
a vytvořit podmínky pro rozšíření plynovodní sítě do nově navrhovaných lokalit i do stávajících lokalit bez napojení na 
zemní plyn. 

ÚP zachovává stávající systém zásobování města elektrickou energií, posouzena je kapacita ve vztahu k navrhovanému 
rozvoji města do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.12.3 Zásobování elektrickou energií. Stávající koncepce zásobování 
plynem a teplem je zachována, stanoven je rozvoj plynovodu v dobře napojitelných zastavitelných plochách (vyjma 
sídelních enkláv a jednotlivých ploch mimo souvisle urbanizované území, podrobněji viz kapitola 11.12.4 Zásobování 
plynem a teplem.  

Spoje, informační systémy 

Požadavky k řešení: 

- Respektovat trasy a objekty stávající telekomunikační sítě a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů a 
vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám území. 

- Konkrétní požadavky nejsou uplatňovány, mohou být vyvolány v rámci vyjadřovacího procesu k Zadání ÚP. 

ÚP respektuje stávající systém telekomunikací a spojů, požadavky na jeho zásadní změny nebyly zjištěny, podrobněji viz 
kapitola 11.12.6 Telekomunikace a radiokomunikace.  

Nakládání s odpady 

Problematika odpadového hospodářství je ve městě zabezpečena a není v ní spatřováno zásadní riziko pro jeho územní 
rozvoj. 

Požadavky k řešení: 

- stabilizovat plochy pro umístění sběrného dvora, 

- zabezpečit plochy pro ukládání rostlinného odpadu (kompostování v areálu bývalé skládky KO), 

- prověřit stávající staré ekologické zátěže a komunální skládky, navrhnout rekultivaci jejich ploch. 
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ÚP zajišťuje stabilizaci stávajících ploch pro likvidaci odpadů vymezením ploch technické infrastruktury – ploch pro stavby 
a zařízení pro nakládání s odpady (TO), podrobněji viz kapitola 11.12.5 Nakládání s odpady.  

Občanské vybavení 

Požadavky k řešení: 

- Prověřit vhodnost umístění a stabilizovat nebo navrhnout nové plochy pro zařízení občanského vybavení veřejné 
infrastruktury (např. MŠ, ZŚ, DPS, pošta, zdravotní středisko, Hasičský sbor aj.). 

- Koncepčně rozvíjet plochy občanského vybavení – sportovní plochy. 

- Rozvíjet různé formy turistického a cestovního ruchu a sportovních aktivit. 

ÚP vymezuje stabilizovaná zařízení občanského vybavení s cílem jejich ochrany v plochách občanského vybavení (OV, OM, 
OS, OH). Rozvoj občanského vybavení je lokalizován zejména do městského centra v rámci ploch smíšených obytných 
(SM); rozvoj služeb a cestovního ruchu je primárně umožněn v plochách smíšených obytných (SM, SR) s cílem zajistit 
flexibilní využívání území s ohledem na měnící se nároky a požadavky vlastníků pozemků, podnikatelů a dalších subjektů 
utvářejících územní rozvoj.  

Civilní ochrana 

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. v platném 
znění. Konkrétní požadavky budou v územním plánu řešeny na základě stanovisek HZS Libereckého kraje a KHS Libereckého 
kraje. 

Požadavky civilní ochrany jsou shrnuty v kapitole 11.4.4 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické 
požadavky.  

Protipovodňová opatření 

Požadavky k řešení: 

V územním plánu navrhnout protipovodňová opatření a zohlednit následující požadavky: 

- nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, 

- přehodnotit v ÚPO vymezené rozvojové plochy v záplavovém území, 

- zajišťovat prostupnost podél vodních toků, nepovolovat nevhodné činnosti a úpravy, navrhnout revitalizaci 
problémových úseků vodních toků, 

- územními opatřeními eliminovat rizika záplav v zastavěném území, 

- vytvářet územní podmínky pro stavby protipovodňové ochrany, 

- územně chránit plochy pro retenční nádrže, která zachytí přívalový dešťový přítok z okolních svahů, případně 
vytipovat plochy pro další nádrže (v návaznosti na zpracovávanou studii protipovodňových opatření). 

V řešení ÚP je důsledně chráněno údolí řeky Smědé před další výstavbou v záplavovém území; vymezen je koridor 
protipovodňových opatření KPO1. V celém území (zejména ve volné krajině) jsou stanoveny požadavky na zvyšování 
retenční schopnosti krajiny, umožněna je realizace revitalizačních a dalších protipovodňových opatření, podrobněji viz 
kapitola 11.18 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi.  

Veřejná prostranství 

Požadavky k řešení: 

- Požadavek na posouzení a případný rozvoj ploch veřejného prostranství, zejména v centru obce a v okolí ploch 
občanského vybavení s prioritou vytvoření společenského parteru. 

- Respektovat stávající plochy veřejné zeleně a parků, případně posoudit možnosti jejich rozšíření s možnou koncepcí 
vzájemného spojení nebo propojení (prostranství před Bazilikou Navštívení Panny Marie). 

ÚP chrání a vymezuje všechna veřejná prostranství včetně ploch veřejné zeleně a stanovuje požadavky na jejich zejména 
kvalitativní rozvoj, podrobněji viz kapitola 11.10 Odůvodnění koncepce veřejných prostranství.  

A.6.  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona  

V rámci koncepce uspořádání krajiny prověřit plošné a prostorové uspořádání nezastavěného území a návrh možných změn 
s ohledem na ochranu přírodních a krajinářských hodnot a limitů využití území, včetně prověření ve kterých plochách je 
vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 
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Krajina je v řešeném území zejména vlivem existence CHKO JH stabilizována v uspokojivém stavu bez zásadních 
požadavků na změny. ÚP vymezuje plochy nezastavěného území (zejména plochy přírodní, plochy lesní, plochy vodní a 
vodohospodářské a plochy smíšené nezastavěného území) a stanovuje podmínky jejich využití, včetně umožnění případně 
vyloučení staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona, podrobněji viz kapitola 11.21 Odůvodnění podmínek a požadavků na 
plošné a prostorové uspořádání území (odůvodnění podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití).  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny 

Při návrhu územního rozvoje obce, respektovat zásady stanovené zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění a zohlednit ochranu přírodních hodnot. Jedná se zejména o hodnoty prostředí, které jsou pestré a nejsou 
významně změněny a dotčeny urbanizací: 

- vyhlášená zvláště chráněná území přírody 

- Chráněná krajinná oblast Jizerské hory, včetně zón odstupňované ochrany přírody, 

- maloplošná zvláště chráněná území 

- národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, vč. ochranného pásma, 

- přírodní rezervace Ptačí kupy, Klečové louky, Na Čihadle, Prales Jizera, Černá hora, 

- přírodní památky U Posedu, Na Kneipě, Vlčí louka, 

- NATURA 2000 

- ptačí oblast Jizerské hory, 

- EVL Jizerskohorské bučiny, Jizerské smrčiny, Smědava,  

- Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

- nadregionálního biocentra NC84 Jizerskohorské bučiny, 

- trasa nadregionálního biokoridoru K19H, 

- regionální biocentra RC07, RC08, RC15, 

- regionální biokoridory RK10, RK11, RK12 a RK13, 

- biokoridory a biocentra místního významu, 

- památné stromy vč. jejich ochranného pásma (na území obce byl vyhlášen 1 památný strom - lípa před kostelem). 

Při návrhu územního rozvoje města a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se v rámci koncepce uspořádání krajiny 
požaduje: 

- respektovat významné krajinné prvky dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. a jejich ochranná pásma dle platných 
právních předpisů, 

- respektovat přírodně cenná nezastavěná území a vytvářet územní předpoklady pro další rozvoj kultivace krajiny ve 
vztahu ke zvláště chráněným územím přírody, pro oblasti krajinného rázu Frýdlantsko a Jizerské hory, 

- respektovat ochranné pásmo I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Libverda, 

Výše uvedené jevy jsou v ÚP chráněny jako přírodní a krajinné hodnoty, podrobněji viz kapitola 11.4.2 Ochrana přírodních 
hodnot a zdrojů.  

- v rámci zpracování územního plánu revidovat ÚSES včetně upřesnění prvků neregionálních a regionálních ÚSES, 
přitom vycházet ze zpracovaných dokumentací a podkladů (ZÚR LK, KOPK LK, ÚAP ORP Frýdlant aj.). Bude 
koordinováno vymezení prvků ÚSES s ostatními zájmy v území, stanoveny vhodné regulativy pro plochy s překryvnou 
funkcí ÚSES a koordinována návaznost prvků na území okolních obcí, budou prověřeny a příp. navrženy úpravy ÚSES 
s ohledem na pozemkové, příp. povodňové úpravy a rozvojové lokality. ÚSES upřesnit dle stavu katastru nemovitostí, 
dle jednotek prostorového rozdělení lesa a stanovištních podmínek v terénu, 

- stanovit regulativy využití pro prvky (plochy) ÚSES, 

ÚP vymezuje podrobný a zpřesněný ÚSES včetně nadregionálních a regionálních skladebných částí dle ZÚR LK 
v podrobnosti vymezení na hranice parcel.  

Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP) s cílem jednoznačně stanovit ochranu těchto ploch a bez 
výjimky chránit přírodní a ekostabilizační charakter těchto ploch. V plochách biokoridorů jsou stanoveny specifické 
podmínky, viz kapitola 11.15 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability.  

- vymezit koncepci uspořádání krajiny s řešením její prostupnosti v souladu s ÚSES, 

Koncepce uspořádání krajiny i vymezení ploch nezastavěného území navazuje na vymezení ÚSES a vhodným způsobem 
rozvíjí ekostabilizační funkce krajiny.  

- posoudit možnosti vytvoření retenčních podmínek v území a možnosti eliminace srážkových přívalových vod v krajině, 

ÚP stanovuje obecné zásady pro zvyšování retenční schopnosti krajiny, v rámci protierozních a revitalizačních opatření a 
v oblasti protipovodňové ochrany jsou stanoveny podmínky pro realizaci nejrůznějších opatření pro zadržování vody 
v krajině, podrobněji viz kapitoly 11.17 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině a 11.18 Odůvodnění 
stanovení ochrany před povodněmi.  
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- respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména historické aleje a doprovodné porosty podél komunikací a 
vodních toků, 

ÚP stanovuje obecné koncepční požadavky na ochranu a rozvoj krajinné zeleně; ta je ve stávajícím rozsahu vymezena a 
chráněna v plochách zeleně – přírodního charakteru (ZP).  

- respektovat uplatnění plynulého přechodu zastavěných ploch do okolní krajiny,  

Přechod zástavby do volné krajiny je řešen vymezením ploch a stanovením podmínek prostorového uspořádání, případně 
v rámci základních podmínek ochrany krajinného rázu.  

- budou zachována pohledově exponovaná místa, hlavní pohledové osy a dominanty při vymezování zastavitelných 
ploch, tzn. směr pohledu Lázně Libverda - Jizerské hory, směr Ferdinandov - Bazilika Navštívení Panny Marie, 

Výše uvedené kompoziční prvky území jsou chráněny zejména v rámci stanovení základních podmínek ochrany krajinného 
rázu s důrazem na ochranu a posílení existujících hodnot (dominanta kostela Navštívení Panny Marie, kompoziční osa 
ulice Klášterní, výhledy na severní svahy Jizerských hor apod.).  

- v případě vzniku stavebních parcel objektů opevnění (bunkry) prověřit jejich funkci s ohledem na funkci okolních 
pozemků,  

S ohledem na umístění bunkrů v území zvýšené ochrany přírodních hodnot není s využitím těchto objektů uvažováno a 
jsou začleněny do ploch přírodních (NP).  

- řešení ÚP zabezpečí ochranu vodních ploch a vodních toků v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon) v platném znění. 

Vodní toky a plochy jsou vymezeny samostatně jako plochy vodní a vodohospodářské (W) se stanovením podmínek 
využití zajišťujících ochranu vodních prvků v území. Břehové porosty a inundační území jsou chráněna převážně 
vymezením ploch zeleně – přírodního charakteru (ZP).  

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

Požadavky k řešení: 

- Při navrhování rozvojových lokalit ÚP bude postupováno podle § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v 
platném znění. Při územně plánovací činnosti bude minimalizován dopad na zemědělské půdy s nadprůměrnou 
produkční schopností, které dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 byly zařazeny do I. a II. třídy ochrany, při řešení urbanistické 
koncepce budou vyloučeny drobné zbytkové a nepřístupné zemědělské plochy, 

Řešení ÚP ve vztahu k ochraně a záborům ZPF je podrobně zdůvodněno v kapitole 12.1.10 Zdůvodnění vhodnosti 
navrženého řešení oproti jiným variantám.  

- bude zohledněno společné metodické doporučení MMR a MŽP Vyhodnocování předpokládaných důsledků 
navrhovaných řešení na ZPF v územním plánu, 

Vyhodnocení záborů ZPF je provedeno v souladu s uvedeným metodickým doporučením, viz kapitola 12.1.9 Vyhodnocení 
záborů zemědělského půdního fondu.  

- prověřit existenci meliorovaných ploch a zvážit jejich ochranu,  

Meliorace ani meliorované plochy nejsou řešením ÚP významně dotčeny, viz kapitola 12.1.5 Investice do půdy.  

- minimalizovat zalesňování nelesních pozemků, zachovat a podporovat členité lesní okraje, stanovit podmínky pro 
zalesňování nelesních pozemků, zalesňování bez nutnosti změny územního plánu plošně omezit.  

ÚP nenavrhuje zalesnění ploch; to je obecně umožněno v některých plochách nezastavěného území, a plošně omezeno, 
podrobně viz kapitola 6 výroku ÚP Hejnice.  

- návrh rozvoje obce musí respektovat současnou cestní síť. 

Stávající cestní síť je v plné míře respektována a v dílčích částech doplněna rozvojem cest v krajině nebo ve vazbě na 
zastavitelné plochy.  

Z hlediska ochrany PUPFL 

- Při řešení rozvoje obce chápat lesy jako nedílnou složku životního prostředí a základní složku přírodního prostředí se 
všemi nezbytnými funkcemi lesních ekosystémů nutných pro vyvážené fungování krajiny, které mohou plnohodnotně 
splňovat pouze přírodě blízké lesní ekosystémy v dobrém zdravotním stavu a  dostatečné rozloze.  

ÚP stanovuje ochranu lesů v území zejména v rámci koncepce uspořádání krajiny a dále vymezením ploch lesních (NL) 
deklarujících ochranu lesa a eliminaci možných negativních vlivů na lesy.  

- Při navrhování rozvojových lokalit územního plánu postupovat v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 
289/1995 Sb. o lesích, případné zábory PUPFL budou kvantifikovány. 
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- Řešením územního plánu by nemělo dojít k záboru PUPFL ani jinému dotčení trvalých lesních porostů. Opodstatněnost 
případných záborů PUPFL musí být prokázána dle platných legislativních předpisů. 

V řešení ÚP dochází k drobnému záboru PUPFL, který je vyhodnocen a podrobně zdůvodněn v kapitole 12.2.4 Zábor 
pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

- Určit podmínky využití lesních ploch v regulativech činností ve funkčních plochách s rozdílným způsobem využití. 

ÚP vymezuje na pozemcích PUPFL plochy lesní (NL) a stanovuje podmínky jejich využití včetně podmínek prostorového 
uspořádání v případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona, podrobně viz kapitola 11.21 Odůvodnění 
podmínek a požadavků na plošné a prostorové uspořádání území (odůvodnění podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití).  

- Respektovat ochranu pozemků určených k plnění funkce lesa včetně ochranného pásma. Rozvojové plochy navrhnout 
tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost zástavby od lesa.  

- V textové zprávě územního plánu upozornit na podmínky povolování staveb ve vzdálenosti 50 m od lesa (§ 14 odst. 2 
lesního zákona). 

Řešení stávající, případně navrhované zástavby ve vztahu k ochrannému pásmu lesa je obsahem kapitoly 12.2.6 Ochrana 
lesa.  

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o myslivosti 

- Při tvorbě územního plánu je třeba chránit lokality důležité z hlediska životních podmínek zvěře (pastevní plochy na 
okraji lesních celků, napajedla, migrační trasy zvěře) a z hlediska jejich ochrany posuzovat umisťování staveb ve volné 
krajině na plochách nenavazujících na stávající zástavbu a fyzické oddělování lesních celků od zemědělských pozemků 
(souvislou zástavbou či oplocením). 

Řešením ÚP je zajištěna biologická prostupnost krajiny, eliminovány jsou zásahy zhoršující migrační prostupnost území, 
zejména mimo urbanizovaná území. V území podhůří Jizerských hor jsou vytvořeny podmínky pro doplňování krajinné 
zeleně, eliminaci nepříznivých stavebních aktivit a zajištění prostupnosti území.  

B)  Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno 
prověřit 

Prověřit vymezení ploch a koridorů územních rezerv v souvislostech s řešením ÚP zejména s úpravami stávající silniční sítě. 

Požadavek na územní rezervy může také vyplynout z požadavku dotčeného orgánu nebo požadavku obce jako výhledový 
záměr, případně jako záměr oprávněných investorů - bude prověřeno zpracovatelem v rámci zpracování územního plánu. 

ÚP vymezuje koridor územní rezervy R1 v souladu se ZÚR LK (vodovodní přivaděč), podrobněji viz kapitola 11.26 
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv.  

C)  Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro 
které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo  

Součástí návrhu ÚP bude výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. V textové části ÚP bude provedeno 
jmenovité vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanace, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

V textové části ÚP bude v případě potřeby provedeno i jmenovité vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

Rozsah vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanace, pro která lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo pro která lze uplatnit předkupní právo – bude konzultován v rámci prací na tvorbě 
ÚP s určeným zastupitelem města Hejnice. 

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit, jednotlivé vymezení a odůvodnění je obsahem kapitoly 11.23 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, jednotlivé vymezení 
a odůvodnění je obsahem kapitoly 11.24 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo.  

D)  Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci  

Byl uplatněn požadavek na zpracování územní studie pro území: 

- Skřivánek,  

- za fotbalovým hřištěm, 
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- za starou sběrnou (pod Ferdinandovem),  

V návrhu ÚP může být tento požadavek přehodnocen, nebo může být zjištěna potřeba dalšího vymezení ploch, ve kterých 
bude rozhodování o změnách jejich využití podmíněno vydáním regulačního plánu nebo zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci.  

U územních studií bude stanovena přiměřená lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o ní do 
evidence územně plánovací činnosti. 

ÚP stanovuje pro výše vedené lokality podmínku zpracování územní studie, včetně lhůty pro pořízení a další náležitosti, 
podrobněji viz kapitola 11.28 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. 

E)  Případný požadavek na zpracování variant řešení  

Požadavek na zpracování variant se nestanovuje. 

Územní plán je zpracován jako invariantní. V průběhu zpracování ÚP Hejnice nebyla prokázána potřebnost zpracování 
variantního řešení. 

F)  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení    

Územní plán bude zpracován v souladu s platnými právními předpisy, stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a zejména s 
přílohou č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

Územní plán Hejnice je zpracován plně v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami, 
podrobně viz kapitola 6 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů a 
zejména text odůvodnění v jednotlivých kapitolách. 

Před odevzdáním návrhu určeného k projednání budou jednotlivé plochy projednány s určeným zastupitelem a 
pořizovatelem. 

Pracovní návrh ÚP Hejnice byl projednán s určeným zastupitelem a prezentován Zastupitelstvu města dne 14.3.2016.  

Uspořádání obsahu návrhu územního plánu a uspořádání obsahu jeho odůvodnění bude respektovat přílohu č. 7 vyhlášky 
č.500/2006 Sb., v platném znění.  

Návrh ÚP bude předán v listinné podobě: 

- pro společné jednání ve 3 kompletních paré a 2 vyhotovení v digitální podobě na nosiči dat (formát . dvg, .doc, pdf). 

- pro veřejné projednání ve 3 kompletních paré a 2 vyhotovení v digitální podobě na nosiči dat (formát . dvg, .doc, pdf). 

- ÚP pro vydání ve 4 kompletních paré a 2 vyhotovení v digitální podobě na nosiči dat (formát . dvg, .doc, pdf).  

Požadovaný obsah dokumentace:  

A. Výroková část územního plánu  

- Textová část 

část výroková (návrh)  

- Grafická část 

výroková část: 

- výkres základního členění území  

obsahující vyznačení hranic, zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních 
rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, 
zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu, 

- hlavní výkres  

obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných 
ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci 
dopravní infrastruktury, plochy a koridory pro územní rezervy, 

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 

- výkres koncepce technické infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro technickou infrastrukturu, 

- dle potřeby je možno zpracovat schémata. 
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B. Odůvodnění územního plánu  

- Textová část 

- část odůvodnění  

- Grafická část 

- koordinační výkres, 

- výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, 

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu, 

- dle potřeby je možno zpracovat schémata. 

Grafické části ÚP Hejnice budou zpracovány v měřítku 1:5000 vyjma výkresu širších vztahů, který bude zpracován v měřítku 
výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje LK. Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. 

V případě potřeby budou zpracovány další výkresy odůvodňující např. řešení koncepce dopravy.  

Zpracování dokumentace ÚP Hejnice odpovídá požadavkům Zadání ÚP. Uspořádání obsahů textových částí Územního 
plánu Hejnice odpovídá požadovanému rozsahu ve schváleném Zadání ÚP. Požadavek na uspořádání grafické části 
územního plánu a odůvodnění byl splněn. Řešení ÚP nevyvolalo potřebnost zpracování dalších výkresů nad rámec výše 
uvedených. Splnění požadavků lze dokladovat na samotné dokumentaci. 

G)  Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území  

Podle dostupných podkladů lze předpokládat vyloučení vlivu na vyhlášené ptačí oblasti a evropsky významné lokality (Natura 
2000). Předpokládané rozvojové plochy nezasahují do ploch vyhlášené Ptačí oblasti Jizerské hory a evropsky významné 
lokality Jizerskohorské bučiny, ani je podle předpokladu neovlivní. 

V rámci zpracování ZÚR LK bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na udržitelný rozvoj území. Mimo jiné byly posouzeny 
koridory D42 Nová Hřebenovka (malá pravděpodobnost vlivů), a P18 Smědá - protipovodňová opatření (bez vlivu). 

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Hejnice na udržitelný rozvoj území bude zpracováno za předpokladu uplatnění požadavku 
Krajského úřadu Libereckého kraje na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, respektive bude-li uplatněn požadavek 
na posouzení návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území. V případě požadavku bude vyhodnocení vlivů zpracováno pro celý 
územní plán v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění. 

V průběhu zpracování Návrhu ÚP Hejnice ke společnému jednání proběhlo dne 18.5.2016 jednání pořizovatele a 
zpracovatele ÚP s orgánem ochrany přírody (vedoucí správy CHKO Jizerské hory, Ing. arch. Jana Mejzrová) příslušným 
podle §10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nad 
pracovním Návrhem ÚP Hejnice ke společnému jednání.  

Krajský úřad následně na základě stanoviska AOPK (ze dne 1.6.2016 č. j. SR/0542/JH/2015-7) konstatoval v rámci 
opětovného vyjádření k Návrhu Zadání ÚP Hejnice z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí (ze dne 20.6.2016, č. j. 
KULK 48675/2016), že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat Územní plán Hejnice podle § 10i zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Z těchto důvodů nebylo vyhodnocení vlivů ÚP Hejnice na udržitelný rozvoj území zpracováno.  

 

S ohledem na ochranu přírody a krajiny, jakožto podstatné složky prostředí života obyvatel, zajišťuje územní plán 
účelné využívání zastavěného území a v souvislosti s předpokládaným vývojem počtu obyvatel a domů vytváří podmínky pro 
rozvoj sídel v zastavitelných plochách.  

Součástí této kapitoly jsou tematická vyhodnocení dosavadního vývoje a rozvojových předpokladů území. Každé 
z dílčích vyhodnocení bylo mimo jiné využito také jako podklad pro komplexní řešení v ÚP Hejnice, zejména stanovení 
koncepce rozvoje území obce a usměrnění urbanistického vývoje sídel, vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

10.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 29.2.2016 dle aktuálního stavu území a v souladu s ustanovením § 58 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), podrobněji viz kapitola 11.1 Odůvodnění vymezení 
zastavěného území.  

V zastavěném území sídla Hejnice jsou identifikovány rezervy (proluky, nevyužité zahrady, zbořeniště dle KN) pro 
výstavbu cca 51 RD a odhadem cca 40 bytů v rámci dosud nevyužitého prostoru sídliště (teoreticky lze předpokládat 

10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
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možnost umístění 2 bytových domů – každý s počtem 20 bytů). V zastavěném území sídla Ferdinandov jsou identifikovány 
rezervy pro výstavbu cca 16 RD s přihlédnutím k zachování vyšší míry charakteristické rozvolněnosti zástavby, větších zahrad 
a hospodářského zázemí.  

Z analýzy využití zastavěného území provedené v úvodní fázi zpracování návrhu ÚP Hejnice vyplývá, že 
v zastavěném území jsou určité minimální rezervy pro novou výstavbu cca 107 bytů.  

10.2 Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů 

Vývoj počtu obyvatel 

Základní údaje o historickém vývoji počtu obyvatel v řešeném území jsou shrnuty v následujících tabulkách od 
roku 1869 (počátek důvěryhodných údajů o populaci v obcích ČR). Demografický vývoj obce úzce souvisí s politicko – 
společenskými změnami 20. století. V historii nejvyššího doloženého počtu obyvatel (údaje před rokem 1869 nejsou známy) 
dosáhla obec v roce 1900 (3491 obyvatel). Následoval však kontinuální pokles obyvatel, který trval až do 50. let 20. století, 
přičemž v r. 1950 byl počet obyvatel města na historickém minimu (2005 obyvatel). Tento populační propad souvisí 
s válečnými stavy, které se v první polovině dvacátého století projevily nejmarkantněji na populační skladbě právě 
v příhraničních oblastech republiky (Sudety). Zásadní vliv na vývoj obce mělo období 2. světové války a odsun německých 
obyvatel – došlo k poklesu obyvatelstva téměř o třetinu (z 2831 v roce 1930 na 2005 v roce 1950). 

V druhé polovině 20. století začal počet obyvatel ve městě opět pozvolna růst, přičemž nejvýraznější populační 
růst byl zaznamenán mezi Sčítáními v letech 1970 a 1980, kdy se počet obyvatel ve městě zvýšil o cca 20 % (z 2057 na 2549 
trvale žijících obyvatel).  

Tab.: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Hejnice v období 1869 – 2016 (stav k 1. 1. daného roku, dle ČSÚ): 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2016 

ob. 2497 2992 3310 3491 3402 2966 2831 2005 2256 2057 2549 2537 2704 2730 

Graf: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v Hejnicích v období 1869 – 2016 

 

Podrobněji je vývoj počtu obyvatel v období posledních 50 let znázorněn na následujícím grafu. Od 70. let 20. lze 
populační vývoj obce rozdělit do tří období – progresivní (1971 – 1980), regresivní (1981 – 1993) a stacionární (1994 – 
2015). V prvním období (1971 – 1980) docházelo k víceméně kontinuálnímu růstu počtu obyvatel, který byl nejvýraznější 
mezi lety mezi lety 1979 a 1980, kdy se v období jednoho roku rázovitě zvýšila populační velikost města o cca 45 %. V letech 
1981 – 1993 docházelo k populačnímu poklesu města, přičemž nejvýraznější propad byl zaznamenán mezi lety 1991 a 1992, 
kdy se počet obyvatel Hejnic snížil o 610. Dlouhodobý pokles byl způsoben odchodem obyvatel do větších měst za 
kvalitnějším bydlením a pracovními příležitostmi, přičemž tento pohyb lze dát do souvislosti s politicko-společenskými 
změnami po roce 1989. Od vzniku samostatné České republiky v r. 1993 se populační velikost města stabilizovala, přičemž 
osciluje mezi 2 600 a 2 800 obyvateli až do současnosti. 
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Graf: Vývoj počtu obyvatel v Hejnicích v období 1971 – 2015 (stav k 31. 12. daného roku, dle ČSÚ) 

 

 Vývoj počtu obyvatel v Hejnicích v posledních dvanácti letech zobrazuje níže uvedený graf, ve kterém je pomocí 
spojnice trendu (černá čára) naznačen dlouhodobý trend vývoje. Patrná je převaha pozitivního populačního vývoje města, 
který byl stabilní zejména mezi lety 1993 a 2010, kdy bylo dosažena maxima ve sledovaném období (2 813 trvale žijících 
obyvatel). Následoval mírný propad na hodnotu 2 717 v roce 2014. Nejaktuálnější údaj o počtu obyvatel ve městě Hejnicích 
ukazuje, že k 31. 12. 2015 zde bylo evidováno 2 730 trvale žijících obyvatel.  

Graf: Vývoj počtu obyvatel v Hejnicích v období 1993 – 2015 (stav k 31. 12. daného roku, dle ČSÚ) 

 

Celkový počet obyvatelstva významně ovlivňuje mimo přirozený pohyb (narození, zemřelí) též pohyb mechanický 
(stěhování) označovaný jako migrace. Konkrétní hodnoty přírůstku přirozeného a migračního v Hejnicích za posledních 22 
let jsou uvedeny níže v tabulce. Dominantní podíl na populačním vývoji města má migrace, tedy mechanický pohyb 
obyvatelstva, přičemž saldo přírůstku se zde v posledních 22 letech pohybovalo v rozmezí -26 a +85. Přírůstek přirozený 
naproti tomu nabýval hodnot v užším rozmezí -8 a +17. Celkový přírůstek kolísavě nabývá záporných i kladných hodnot mezi 
-23 až +93 a předpokládaný trend vývoje tak lze stanovit jako dlouhodobě stagnující.  
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Tab.: Přirozený, migrační a celkový přírůstek v Hejnicích v období 1993–2015 (dle ČSÚ) 

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

celkový 
počet 

obyvatel 

1993 34 27 63 85 7 -22 -15 2 484 

1994 35 27 123 38 8 85 93 2 577 

1995 31 14 59 45 17 14 31 2 608 

1996 34 19 38 31 15 7 22 2 630 

1997 31 24 47 53 7 -6 1 2 631 

1998 28 23 67 69 5 -2 3 2 634 

1999 28 23 66 49 5 17 22 2 656 

2000 32 17 89 71 15 18 33 2 689 

2001 24 23 71 73 1 -2 -1 2 709 

2002 25 22 58 68 3 -10 -7 2 702 

2003 27 25 92 45 2 47 49 2 751 

2004 26 23 49 68 3 -19 -16 2 735 

2005 22 21 90 70 1 20 21 2 756 

2006 23 22 79 78 1 1 2 2 758 

2007 29 25 77 71 4 6 10 2 768 

2008 28 22 61 44 6 17 23 2 791 

2009 39 28 72 75 11 -3 8 2 799 

2010 33 25 71 65 8 6 14 2 813 

2011 20 24 57 75 -4 -18 -22 2 751 

2012 38 27 77 78 11 -1 10 2 761 

2013 25 20 68 94 5 -26 -21 2 740 

2014 24 32 69 84 -8 -15 -23 2 717 

2015 35 28 72 66 7 6 13 2 730 

Graf: Přirozený, migrační a celkový přírůstek v Hejnicích v období 1993–2015 (dle ČSÚ) 

 

Porovnání celkového přírůstku standardizovaného na 1000 obyvatel v Hejnicích a v Libereckém kraji v posledních 
deseti letech zobrazuje níže uvedený graf s tabulkou. Krajské hodnoty v většině let převyšovaly celkový přírůstek na 1000 
obyvatel v Hejnicích. Přesto lze poukázat na všeobecnou převahu kladných hodnot přírůstku ve městě i v Libereckém kraji.  
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Graf: Celkový přírůstek na 1000 obyvatel v Hejnicích a v Libereckém kraji v období 2006–2015 (dle ČSÚ) 

 

Průměrný věk obyvatel Hejnic činí 41,6 let (k 31. 12. 2015). Tato hodnota je totožná s jejím průměrem v rámci 
celého Libereckého kraje. Ve srovnání s průměrným věkem obyvatel České republiky (41,9 let) je průměrný věk obyvatel 
v Hejnicích nižší o 0,3 roku.  

Věkovou strukturu města Hejnic zobrazuje níže uvedená tabulka, ze které je zřejmé, že nejpočetněji zastoupenou 
věkovou skupinou jsou ve městě obyvatelé ve věku 30–39 let (17 % populace). Značně zastoupenou skupinou jsou rovněž 
děti ve věku 0–14 let (16 %). V celkovém pohledu ve městě lidé v produktivním věku silně převažují, což ukazuje na 
progresivní věkovou strukturu města.   

Tab.: Věková struktura obyvatel města Hejnice (stav k 31. 12. 2011 dle SLDB 2011, ČSÚ) 

Věková 
skupina  

0 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 79 80+ Celkem  

Celkem 437 152 312 465 327 389 210 136 182 68 2 696 

muži 207 85 144 238 169 186 101 63 75 20 1 296 

ženy 230 67 168 227 158 203 109 73 107 48 1 400 

Z hlediska věkové struktury obyvatelstva a relativně stabilního přirozeného přírůstku obyvatel lze konstatovat 
poměrně příznivou demografickou charakteristiku území pro budoucí stabilizaci a populační rozvoj obce. 

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel je stanoven na základě požadavku Zadání ÚP Hejnice „Jako základ pro 
výhledovou velikost města předpokládat počet cca 2900 (v r. 2010 – 2813) trvale bydlících obyvatel.“ V souvislosti 
s provedenými analýzami se hranice počtu 2900 obyvatel jeví jako pravděpodobné maximum v návrhovém období do roku 
2030.  

V případě vytvoření nabídky nových (vlastnicky dostupných) ploch bydlení lze předpokládat budoucí trend zvýšení 
počtu obyvatel o maximálně 170 na hodnotu 2900 během návrhového období ÚP (do roku 2030). V ÚP je proto nutné 
vymezit zastavitelné plochy pro 71 RD (při cílové obydlenosti 2,4 obyv./byt – viz níže).  

Vývoj počtu domů a bytů 

Vývoj počtu domů reaguje na populační vývoj území. Struktura a hrubý rozsah sídla Hejnice lze považovat za 
stabilizované již od poloviny 19. století (viz níže výřez mapy stabilního katastru). Následně docházelo k zahušťování zástavby 
a zvyšování počtu domů až do roku 1930 (561 domů). Sídlo Ferdinandov (městská část) se rozrůstalo pomaleji vzhledem ke 
svému pozdějšímu založení (v r. 1781 v souvislosti se zrušením nevolnictví). Počet domů se dramaticky snížil s odsunem 
německých obyvatel, přičemž mezi lety 1950 a 1961 klesl o 100. Od r. 1980 počet domů kontinuálně roste až do 
současnosti, kdy při Sčítání v roce 2011 bylo dosaženo historického maxima v počtu domů ve městě (611 domů). Tento 
nárůst souvisí mimo jiné se zvyšováním nároků populace na kvalitu bydlení, přičemž dochází k postupné atomizaci rodiny, 
projevující se trendem snižujícího se počtu jedinců obývajících jednu domácnost.  
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Obr. Výřez mapy stabilního katastru (1843, ČÚZK, archivnimapy.cuzk.cz) 

 

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu domů v Hejnicích v letech 1869 – 2011 (stav k 1. 1. daného roku, dle ČSÚ) 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

poč. 339 392 439 500 506 515 561 555 455 448 432 473 595 611 

Graf: Dlouhodobý vývoj počtu domů v Hejnicích v období 1869 – 2011 

 

Po roce 1990 dochází k mírnému zvyšování populační velikosti města a zejména k obnově domovního fondu, 
počet domů proto opět narůstá a od roku 2001 se udržuje těsně nad hodnotou 600.  

Nelze opomenout, že k nárůstu počtu domů na území obce dochází i přes demografický pokles či stagnaci. Tento 
fakt lze přisuzovat zejména trendům snižování míry nechtěného soužití a snižování počtu lidí v jedné domácnosti, či zvyšující 
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se oblibě rodinné rekreace. S ohledem na stávající trendy bydlení lze do budoucna očekávat požadavky na výstavbu objektů 
k bydlení.  

Tab. Domovní fond v Hejnicích (k 26. 3. 2011, dle ČSÚ) 

 
domy celkem 

z toho 

rodinné domy bytové domy ostatní budovy 

domy celkem 611 536 66 9 

z toho obydlené domy  506 435 64 7 

Domovní fond obce tvoří z 88 % rodinné domy, z nichž přes 80 % je trvale obydleno. Většina ostatních 
(neobydlených) domů slouží k individuální rekreaci (86). Celkem je v Hejnicích evidováno 1084 trvale obydlených bytů, 
z nichž 494 tvoří rodinné domy, 582 bytové domy a 7 ostatní budovy. 

Tab. Domovní a bytový fond v Hejnicích (k 26. 3. 2011 dle SLDB 2011, ČSÚ) 

 

domy 
celkem 

z toho 
byty 

celkem 

z toho v 

rodinné 
domy 

bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

rodinné 
domy 

bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

domovní a bytový fond 611 536 66 9 1269 631 630 8 

z toho obydlené domy / 
byty 

506 435 64 7 1084 494 582 8 

z toho neobydlené domy 
/ byty 

105 101 2 2 185 137 48 0 

- využívané k rekreaci 86 domů / 86 bytů 

- přestavba domu 1 dům / 5 bytů 

- nezpůsobilé k bydlení 2 domy / 2 byty 

V posledních 10 letech bylo ve městě dokončeno celkem 115 bytů, z nichž 39 tvoří nově postavené rodinné domy 
(viz tab. níže). Majoritní podíl na vysokém počtu dokončených bytů ve sledovaném období měl rok 2012, kdy bylo 
dokončeno celkem 65 bytů, z nichž převážnou část tvoří byly v revitalizovaném objektu na východní straně areálu kláštera 
v centru Hejnic. Poměrně stabilní trend výstavby ve městě (5 dokončených bytů ročně bez započtení roku, v němž byl 
dokončen bytový komplex) je jedním z východisek při výpočtu potřeby vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení 
v rámci ÚP Hejnice.  

Tab. Vývoj počtu dokončených bytů v Hejnicích v letech 2005 – 2015 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celkem 

počet dokončených 
bytů 

1 4 1 16 2 6 4 65 6 6 4 115 

z toho v rodinných 
domech 

. . 1 1 2 6 4 15 5 3 2 39 

Při stanovení vývoje počtu bytů je nezbytné počítat s tzv. odpadem bytů, který v dotčeném území představuje 
zejména slučování bytů a změna využití bytů. Sloučení bytů lze předpokládat v rodinných domech s počtem bytů vyšším než 
1, a v bytových domech sídliště Hejnice (vzhledem ke stáří domů lze předpokládat postupnou revitalizaci a úpravy objektů), 
za účelem zvýšení kvality bydlení z třígeneračního na dvougenerační a zvětšení celkové obytné plochy. Změna využití bytů 
může v řešeném území spočívat v konverzi obytných rodinných domů na rekreační objekty, případně jejich využití pro 
podnikání a služby cestovního ruchu.  

Dle dostupných analýz a podkladů lze obecně očekávat v následujících letech obvyklý odpad bytového fondu cca 
0,2 % (3 byty) z výchozího počtu bytů (1269) ročně. V rámci ÚP je nutné nahradit v zastavitelných plochách předpokládaný 
odpad 42 bytů.  

Analýza kvality bydlení 

V souvislosti s vyhodnocením potřeby vymezení zastavitelných ploch (viz kapitola níže) je nutné analyzovat také 
kvalitu bydlení a případnou potřebnost jejího zvyšování. Kvalita bytového fondu má vliv na atraktivitu sídel pro bydlení, 
s čímž souvisí možný příchod nových obyvatel do území, a zejména setrvání stávajících obyvatel v obci (zamezení jejich 
odchodu za lepšími podmínkami do větších měst).  

Řešení ÚP by mělo reagovat na dlouhodobý trend snižování obydlenosti bytů a s tím související zvětšování obytné 
plochy bytu na osobu. Obydlenost bytů se setrvale snižuje zejména působení demografických trendů od přelomu 20. a 21. 
století (vysoká míra rozvodovosti, nárůst podílu domácností jednotlivců, nárůst obytné plochy, pokračující pokles 
zalidněnosti bytů).  
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Dle údajů SLDB 2011 se v obci nachází celkem 1084 obydlených bytů, v nichž žije celkem 2696 osob – průměrná 
obydlenost bytů činí 2,49, tedy o 0,31 méně než je průměrná krajská hodnota (2,8). Kvalita bydlení z hlediska obydlenosti je 
v porovnání s krajským průměrem mírně vyšší, proto lze očekávat pouze mírný trend snižování obydlenosti na 
předpokládanou cílovou obydlenost 2,4 osob/byt.  

Průměrná obydlenost bytů v ČR se mezi lety 1991-2001 snížila o 0,8, poté mezi lety 2001-2011 o hodnotu 0,7; 
trend snižování obydlenosti navíc s přiblížením hodnot k průměru západní Evropy postupně zpomaluje, proto lze 
předpokládat, že v následujících 10-15 letech nedojde k překročení hranice 2,40 v celorepublikovém průměru. Tato hodnota 
je vztažena jako cílová míra obydlenosti i pro město Hejnice.  

Pro zvýšení kvality bydlení v návrhovém období do roku 2030 je uvažováno s cílovou obydleností 2,4 obyv./byt  
s cílem dosažení uvažovaného republikového průměru v roce 2030. Pro kompenzaci rozdílu stávající (2,49) a cílové (2,4) 
obydlenosti existujících 1084 obydlených bytů je proto nutné vytvořit podmínky pro výstavbu 98 nových bytů.  

10.3 Vyhodnocení využití zastavitelných ploch vymezených ve schválené ÚPD města 

V rámci správního území města Hejnice byla dosud zpracována tato územně plánovací dokumentace: 

územně plánovací dokumentace zpracovatel nabytí účinnosti 

Územní plán sídelního útvaru Hejnice ARCH SERVIS LIBEREC, Ing. arch. Miloslav Štěpánek 19.5.2000 

Změna č. 1 ÚPN SÚ Hejnice ARCH SERVIS LIBEREC, Ing. arch. Miloslav Štěpánek 27.3.2002 

Změna č. 2 ÚPN SÚ Hejnice ARCH SERVIS LIBEREC, Ing. arch. Miloslav Štěpánek 6.7.2007 

Změna č. 3 ÚPN SÚ Hejnice ARCH SERVIS LIBEREC, Ing. arch. Miloslav Štěpánek 14.7.2008 

Odborným odhadem je stanovena naplněnost návrhových, resp. zastavitelných ploch:  

V sídle Hejnice (včetně oddělených sídelních enkláv Vinkl, Zátiší) činí naplněnost ploch bydlení cca 15%, přičemž 
žádanými lokalitami jsou plochy podél cesty na Ferdinandov (6 nových RD), Zátiší (8 nových RD) a pod hřbitovem – za tratí 
(8 nových RD – 100% naplněnost zastavitelných ploch). Za vysoce pozitivní lze označit naplněnost ploch / záměrů pro 
občanské vybavení (dům seniorů u Lázeňské ulice, sportovní areál při základní škole) a technickou infrastrukturu (ČOV 
Hejnice), a dále realizaci bytového domu vedle areálu kláštera (s vymezením plochy přestavby v rámci Změny č. 2 ÚPN SÚ 
Hejnice).  

V sídle Ferdinandov je tempo realizované výstavby výrazně nižší, přestože se jedná o atraktivní obytnou lokalitu. 
V době platnosti ÚPN SÚ Hejnice bylo realizováno 5 RD v zastavitelné ploše na východním okraji Ferdinandova pod lesem, 
několik rodinných domů pak bylo realizováno ve stabilizovaných plochách bydlení nebo v rámci konverze rekreačního 
objektu na objekt k bydlení. Naplněnost ploch činí cca 10 %, v některých zastavitelných plochách však existují aktuální 
záměry ve formě vydaných územních rozhodnutí na obytnou výstavbu (plochy u hřbitova).  

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat pozvolné naplňování zastavitelných ploch s vědomím, že proces 
povolování staveb v řešeném území podléhá zvýšeným nárokům na splnění požadavků ochrany přírody a krajiny, a to 
zejména mimo souvisle urbanizované území Hejnic. V novém ÚP je kromě toho nutné reagovat na aktuální požadavky na 
změny využití území a korigovat budoucí rozvoj ve vztahu k přírodním a krajinným hodnotám.  

10.4 Vyhodnocení podaných žádostí o změnu ÚPD (žádosti města a soukromých 
vlastníků) a způsob jejich vypořádání 

V rámci procesu zpracování návrhu ÚP Hejnice pro společné jednání byly předány žádosti soukromých vlastníků a 
města o změnu využití území, a to ke dni 5.5.2015. Tyto žádosti byly projednány Zastupitelstvem města Hejnice ve dnech 
11.3.2015 a 22.4.2015. Během června 2015 pak došlo ke korekcím žádostí č. 1, 9, 26, 42 a 43.  

Doplňující návrhy ke změně ÚP Hejnice byly předány určeným zastupitelem dne 14.3.2016 (požadavky 51-57), dne 
19.4.2016 byly ze stavebního úřadu doručeny poslední 2 požadavky (požadavky 58-59).  

Vyhodnocení všech podaných žádostí o změnu ÚPD (evidence těchto žádostí, způsob zohlednění a zdůvodnění) je 
uvedeno v Příloze č. 3 (tabulka vyhodnocení požadavků na změny využití území).  

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení  

Předpoklad budoucího rozvoje města - vývoje počtu obyvatel v řešeném území a rozvoje bytového fondu vychází 
z historického vývoje, výše popsaných dlouhodobých trendů vývoje počtu obyvatel, domů a bytů, dále z požadavků 
nadřazených dokumentací a podkladů, a také z principů udržitelného rozvoje území.  
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Dle nadřazené krajské dokumentace ZÚR LK je město Hejnice identifikováno jako centrum osídlení se spádovým 
obvodem zahrnujícím sousední obce Bílý Potok a Lázně Libverda, resp. centrum a region mikroregionálního významu nižšího 
stupně s požadavky:  

- Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře.  

- Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky 
na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb.  

- Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty území před nevratnými 
urbanizačními zásahy. 

Dle Zadání ÚP Hejnice je nutné v souvislosti s rozvojem a vymezováním zastavitelných ploch pro bydlení naplnit 
požadavky:  

- Jako základ pro výhledovou velikost města předpokládat počet cca 2900 (v r. 2010 – 2813) trvale bydlících 
obyvatel. Vycházet z cca 3500-3650 tzv. potenciálních uživatelů území, z nichž je nutné odvíjet hodnocení a 
plánování dopravní, technické a jiné vybavenosti. 

- Pro tvorbu ÚP vycházet z analýzy a hodnocení vývoje počtu a rozmístění obyvatel, případně uživatelů území, 
dokončené, rozestavěné a plánované bytové výstavby, optimalizovat rozmístění ploch pro novou bytovou výstavbu 
revizí lokalit dosud platného územního plánu, jeho změn a inventarizací původně vymezených ploch. 

- rozšíření nabídky různých forem bydlení na území města a zajištění rozvoje související infrastruktury 

Obecnými požadavky na rozvoj sídel z pohledu demografického a sociálního jsou zlepšování kvality bydlení 
(snižování míry nechtěného soužití, snižování počtu lidí v jedné domácnosti, trend zvětšování obytné plochy apod.), 
vytvoření minimální nabídky pro novou obytnou výstavbu a vytvoření podmínek pro stabilizaci počtu obyvatel v sídlech 
(umožnění výstavby pro další generace a pro potenciální nově příchozí obyvatele). Z pohledu urbanistického je pak 
nezbytné zajistit stabilizaci a kontinuální vývoj sídelní a urbanistické struktury.  

Kromě toho jsou zohledněny také požadavky obce a soukromých vlastníků na rozvoj území, viz kapitola 10.4 
Vyhodnocení podaných žádostí o změnu ÚPD (žádosti obce a soukromých vlastníků) a způsob jejich vypořádání, které se do 
řešení ÚP vepsaly jako indikátor zájmu o výstavbu a atraktivity, resp. lokalizace žádaných rozvojových území.  

Samostatným úkolem je vytvoření podmínek pro přemístění obytné zástavby zasažené vymezením záplavového 
území požadované v Zadání ÚP Hejnice:  

- Vytvořit územní podmínky pro bydlení mimo záplavové území (pro potenciální přemístění obyvatel z objektů 
rizikově umístěných v záplavovém území do nových zastavitelných ploch). 

- Zabránit další urbanizaci inundačních území a maximálně tyto prostory údolních niv uvolňovat a ve zdůvodněných 
případech posoudit ekonomické a sociální dopady redislokace riskantně umístěných objektů, přehodnotit 
urbanistické záměry v těchto územích. 

Dle Povodňového plánu SO ORP Frýdlant (aktualizace 29.4.2015) jsou záplavami ohroženy obytné domy č.p. 
205,126,260,415,9,608,204,32,30,31,150,184 a tři budovy bez. č.p. (identifikátor 1031347803, aktualizace 11.12.2015). 
Jedná se o shluk domů v prostoru Zátiší na západní straně kempu a za mostem, shluk tří domů pod Dělnickým domem a 
další dva domy v ulici P. Bezruče (u autobusové zastávky Hejnice, kovárna). V ÚP je proto potřeba v zastavitelných plochách 
vytvořit kapacitu pro 12 RD v případě přemístění obyvatel z ohrožených objektů.  

Potřebnost vymezení zastavitelných ploch byla identifikována ve výše uvedených podkapitolách a je shrnuta 
v následující tabulce:  

hledisko 
vyhodnocení potřeby 

nových bytů 
poznámka 

rezerva v zastavěném území -107 
viz kapitola 10.1 Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území 

nárůst počtu obyvatel 71 
viz kapitola 10.2 Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů – Vývoj 
počtu obyvatel 

odpad bytů 42 
viz kapitola 10.2 Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů – Vývoj 
počtu domů a bytů 

zvýšení kvality bydlení 98 
viz kapitola 10.2 Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů – 
Analýza kvality bydlení 

možnost přemístění stávajících 
kapacit bydlení mimo území 
ohrožené záplavami 

12 viz výše 

analyzovaná potřeba nových bytů 116 - 

20% rezerva  24 
rezerva je stanovena v souvislosti s možnou vlastnickou 
nedostupností pozemků, např. vlivem nezájmu vlastníků 
využít případně nabídnout pozemky pro obytnou výstavbu, 
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hledisko 
vyhodnocení potřeby 

nových bytů 
poznámka 

vlivem dědických nebo jiných řízení při majetkoprávních 
změnách 

celková potřeba nových bytů 140 - 

V následujícím přehledu je konfrontována vyhodnocená potřeba vymezení zastavitelných ploch a rozsah 
zastavitelných ploch pro bydlení (plochy bydlení a plochy smíšené obytné) v ÚP Hejnice:  

 plochy BI plochy SM + SR 

rozsah zastavitelných ploch v ÚP Hejnice (ha) 

(započtena je celková výměra zastavitelných ploch a ploch přestavby zařazených do 
ploch s rozdílným způsobem využití BI, SM a SR) 

19,3608 5,7266 

rozsah zastavitelných ploch využitelný pro výstavbu RD (ha) 

(v plochách BI: 80% z celkového rozsahu; 20% bude využito pro související stavby a 
zařízení – přístupové komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, 
veřejnou, ochrannou či izolační zeleň, případně drobná zařízení občanského vybavení) 

(v plochách SM a SR: 50% z celkového rozsahu; 50% bude využito pro občanské 
vybavení, služby, podnikatelské aktivity apod. v souladu s podmínkami využití těchto 
ploch, v malé míře také pro související stavby a zařízení – přístupové komunikace, 
veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, veřejnou, ochrannou či izolační zeleň) 

80 % 50 % 

15,4886 2,8633 

průměrná výměra pozemku pro výstavbu 1 bytu, resp. 1 RD (ha) 

(s ohledem na charakter sídelní struktury a vývojové trendy v oblasti bydlení je 
uvažováno s výstavbou nových bytů pouze ve formě rodinných domů se zahradou; 
průměrná výměra pozemku vychází také z údajů o výstavbě v posledních 10 letech) 

0,12 0,12 

počet pozemků pro výstavbu bytů, resp. RD ve využitelném rozsahu zastavitelných 
ploch (počet RD) 

129 23 

celkem počet pozemků pro výstavbu RD 152 

Rozsah zastavitelných ploch v ÚP Hejnice odpovídá identifikované potřebě vymezení zastavitelných ploch s malou 
rezervou 12 bytů. Z těchto důvodů lze konstatovat, že ÚP Hejnice vymezuje zastavitelné plochy určené pro bydlení 
v dostatečném a přiměřeném rozsahu odpovídajícím předpokládanému rozvoji území.  

Pozn.: Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a smíšených obytných - rekreačních bylo zčásti zrušeno nebo redukováno 
na základě stanovisek dotčených orgánů uplatněných ve společném jednání o Návrhu ÚP Hejnice. Upravená tabulka rozsahu 
zastavitelných ploch:  

 plochy BI plochy SM + SR 

rozsah zastavitelných ploch v ÚP Hejnice (ha) 

(započtena je celková výměra zastavitelných ploch a ploch přestavby zařazených do 
ploch s rozdílným způsobem využití BI, SM a SR) 

15,7446 3,281 

rozsah zastavitelných ploch využitelný pro výstavbu RD (ha) 

(v plochách BI: 80% z celkového rozsahu; 20% bude využito pro související stavby a 
zařízení – přístupové komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, 
veřejnou, ochrannou či izolační zeleň, případně drobná zařízení občanského vybavení) 

(v plochách SM a SR: 50% z celkového rozsahu; 50% bude využito pro občanské 
vybavení, služby, podnikatelské aktivity apod. v souladu s podmínkami využití těchto 
ploch, v malé míře také pro související stavby a zařízení – přístupové komunikace, 
veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, veřejnou, ochrannou či izolační zeleň) 

80 % 50 % 

12,5957 1,6405 

průměrná výměra pozemku pro výstavbu 1 bytu, resp. 1 RD (ha) 

(s ohledem na charakter sídelní struktury a vývojové trendy v oblasti bydlení je 
uvažováno s výstavbou nových bytů pouze ve formě rodinných domů se zahradou; 
průměrná výměra pozemku vychází také z údajů o výstavbě v posledních 10 letech) 

0,12 0,12 

počet pozemků pro výstavbu bytů, resp. RD ve využitelném rozsahu zastavitelných 
ploch (počet RD) 

105 13 

celkem počet pozemků pro výstavbu RD 118 

Rozsah zastavitelných ploch odpovídá zhruba 85 % celkové identifikované potřeby vymezení zastavitelných ploch 
pro bydlení. 
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Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro občanské vybavení 

Potřeba vymezení ploch pro občanské vybavení se přirozeně odvíjí od umisťování ostatních zastavitelných ploch 
určených zejména pro obytnou zástavbu. Vymezení ploch vychází z nutnosti zajistit obsluhu území (služby a veřejná 
infrastruktura lokálního významu). V ÚP Hejnice jsou vytvořeny podmínky pro flexibilní využité jádrového území města 
vymezením ploch smíšených obytných městských (SM) s cílem přednostně rozvíjet občanské vybavení v centru města. 
V sídle Ferdinandov je flexibilita využití zajištěna vymezením ploch smíšených obytných rekreačních (SR). Konkrétně je 
vymezena plocha Z39 na základě požadavku AOPK ČR pro výstavbu informačního střediska ve Ferdinandově.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro veřejná prostranství (včetně ploch zeleně) 

Potřeba vymezení ploch veřejných prostranství se přirozeně odvíjí od umisťování ostatních zastavitelných ploch 
určených pro zástavbu. Vymezení ploch veřejných prostranství vychází z nutnosti zajistit prostupnost území, propojení sídel 
s volnou krajinou a umožnit dostatečný dopravní přístup k zastavitelným plochám, případně také jejich vnitřní obsluhu.  

Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství zvyšující prostupnost krajiny a zajišťující dostupnost zastavitelných 
ploch.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu 

Na základě požadavku Zadání ÚP je v rámci dopravní infrastruktury vymezena plocha pro odstavné parkoviště 
v nástupním místě do Jizerských hor na okraji Ferdinandova (plocha přestavby P7 a P8). Potřebnost rozvoje dopravní 
infrastruktury v rozsáhlejších zastavitelných plochách je promítnuta do požadavků na zpracování územních studií.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro technickou infrastrukturu 

Vymezení zastavitelných ploch pro technickou infrastrukturu se odvíjí od nároků sídel a předpokládaných záměrů 
v území. Pro rozvoj kanalizace a odstraňování odpadních vod je vymezena zastavitelná plocha pro umístění ČOV v sídle 
Ferdinandov (plocha Z39) v souladu s PRVK LK.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro výrobu a skladování 

V řešeném území jsou formou stabilizovaných ploch potvrzeny existující výrobní areály; potřebnost jejich rozvoje 
nebyla identifikována.  

 

Ve smyslu § 18 odst. 1 stavebního zákona je cílem územního plánu vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu mezi hospodářským rozvojem, ochranou životního prostředí a soudržností 
společenství obyvatel území.  

 

AD 1  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

11.1 Odůvodnění vymezení zastavěného území 

Odůvodnění výroku (1) 

ÚP vymezuje hranici zastavěného území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve 
vazbě na zákon č. 256/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katastrální zákon) jsou v zastavěném území vymezeny 
všechny pozemky zahrnuté do intravilánu (hranice sídel z roku 1966) a dále pozemky evidované v katastru nemovitostí jako 
zastavěné stavební pozemky včetně okolních souvisejících pozemků, kterými se rozumí pozemky pod společným oplocením 
s dotčenou stavbou na zastavěném stavebním pozemku. Vymezení okolních souvisejících pozemků jako součást 
zastavěného území vychází z terénního průzkumu zpracovatele ÚP a v nejednoznačných případech z jeho odborného 
úsudku s ohledem na lokální charakter zastavěného území, způsob využívání pozemků nebo vlastnické vztahy.  

 

AD 2  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

11.2 Odůvodnění vymezení řešeného území 

Odůvodnění výroku (2) 

Řešené území je vymezeno správním územím obce Hejnice o výměře 3 819 ha. Obec má jedno katastrální území 
(Hejnice) a dvě části – Hejnice (kód části obce 38199) a Ferdinandov (38172). 

11 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
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Město Hejnice náleží dle administrativního členění do Libereckého kraje se sídlem v Liberci (vzdálenost 25,8 km 
z Hejnic), obcí s rozšířenou působností a zároveň obcí s pověřeným obecním úřadem je Frýdlant (vzdálenost 11,9 km 
z Hejnic).  

11.3 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce 

Obecné odůvodnění ÚP Hejnice a zejména výroku (3) 

11.3.1 Východiska koncepce rozvoje území obce 

Základním východiskem pro koncepci rozvoje území obce je vytvoření optimální urbanistické a organizační 
struktury ploch, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský růst, stabilizaci a 
rozvoj osídlení, ochranu hodnot a zlepšování soudržnosti společenství obyvatel obce. Územní plán je navržen tak, aby 
umožňoval obnovu a rozvoj území ve všech jeho funkčních složkách a současně vytvářel podmínky pro ochranu hodnot a 
respektoval limity využití území. 

Hlavní podklady pro stanovení koncepce rozvoje území města: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí vyhlášky 

- PÚR ČR (aktualizace 2015) 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 2011) 

- Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 (KÚLK – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, 
oddělení rozvojových koncepcí, aktualizace 2012) 

- Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., říjen 2005) 

- Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 (Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK, 2014) 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (3. úplná aktualizace 2014) 

- ÚPN SÚ Hejnice (2000) včetně změn 

- Zadání ÚP Hejnice (2015) 

- Doplňující průzkumy a rozbory k ÚP Hejnice (2012) 

- terénní průzkum zpracovatele ÚP 

Koncepce rozvoje území obce vychází ze stávajícího, historickým vývojem definovaného charakteru území a 
významu města. Územním plánem je rozvíjen stávající charakter sídelního centra v podhůří Jizerských hor zajišťujícího 
základní občanskou vybavenost a služby pro obyvatele města i některých sousedních obcí; zároveň tvoří centrum 
cestovního ruchu v severní části Jizerských hor s nástupními místy a hustou sítí turistických tras. Řešením ÚP je zachována a 
rozvíjena stávající pozice města v sídelní struktuře s převahou obytné funkce a rozvojem rekreační funkce a cestovního 
ruchu v území.  

Hlavním cílem koncepce je stabilizace existující struktury sídel a vytvoření podmínek pro její plošný a kvalitativní 
rozvoj zejména z důvodu zvyšování kvality bydlení, kvality a dostupnosti veřejné infrastruktury, zejména dopravní a 
technické infrastruktury, ale také kvality a rozsahu občanského vybavení s cílem vytvořit přiměřenou nabídku ploch pro 
trvalé bydlení a základní socioekonomické struktury přispívající k zajištění optimálních životních podmínek pro obyvatelstvo. 
Koncepce rozvoje území obce ve smyslu plošného nárůstu sídel vychází mimo jiné z vyhodnocené potřeby vymezení 
zastavitelných ploch, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch.  

Na základě těchto předpokladů vymezuje územní plán odpovídající množství zastavitelných ploch či ploch 
přestavby pro bydlení (resp. ploch smíšených obytných). Při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby územní plán 
kromě přírodních hodnot zohledňuje historicky vzniklou urbanistickou strukturu sídla a dodržuje dané prostorové 
souvislosti, vazby a limity. V zastavěném území, zastavitelných plochách a v plochách přestavby je umožněn komplexní 
rozvoj základní veřejné infrastruktury (zejména občanské vybavenosti, technické a dopravní infrastruktury), jejíž existence 
je jednou z podmínek pro zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 

Významným východiskem koncepce rozvoje území obce je stav, struktura a hodnoty volné krajiny. ÚP vytváří 
předpoklady pro dílčí obnovu a posílení ekostabilizačních složek krajiny, zajišťuje v maximální možné míře ochranu 
nezastavěného území (zejména prostoru Jizerských hor)– definuje urbanistický rozvoj v přímé vazbě na existující zástavbu a 
systémy veřejné dopravní a technické infrastruktury, vymezuje plochy v principu dotváření kompaktních urbanistických 
útvarů zajišťujících efektivní využití ploch a minimalizaci zásahů do krajinného rázu území. V nezastavěném území jsou 
v největší míře zastoupeny plochy přírodní a plochy lesní, v nichž je primárním cílem ochrana nejcennějších partií Jizerských 
hor před nekoordinovaným rozvojem zástavby a dalšími nežádoucími vlivy. 
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11.3.2 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (3) 

ad a,b  Zásada je stanovena v souladu s požadavky ZÚR LK na strukturu osídlení – Hejnice jsou vymezeny jako centrum 
subregionálního významu nižšího stupně, stejně jako Nové Město pod Smrkem. V rámci Frýdlantska je vyšším 
centrem pouze město Frýdlant; Hejnice společně s Novým Městem pod Smrkem plní významnou roli v sídelní 
struktuře, kterou je nutné stabilizovat a dále posilovat, zejména v návaznosti na požadavek ZÚR LK Z52 
„Upevňovat strukturu osídlení jako hierarchický systém s jednoznačným přiřazením každé obce k jednomu 
nespornému centru osídlení, jehož spádový obvod je dále jednoznačně přiřazen k centru osídlení vyššímu.“ Kromě 
toho je v rámci ZÚR LK vymezena funkční kooperace mezi centry osídlení FK9 (Frýdlant – Raspenava – Hejnice). 

ad c,d  Dle ZÚR LK jsou Hejnice zařazeny v rámci koncepce územního uspořádání do kategorie městského prostoru s 
převážně městským charakterem sídelní struktury s požadavky na zvyšování kvality životních podmínek, 
upevňování obytné základny a příměstské rekreace, přednostní umisťování ekonomických aktivit (výrok Z54 ZÚR 
LK). V řešení ÚP je zohledněna stávající pozice města v sídelní struktuře (spádové centrum pro obce Bílý Potok a 
Lázně Libverda) s předpokladem dalšího rozvoje aktivit nadmístního významu v oblasti občanského vybavení, 
rekreace a cestovního ruchu ve vazbě na atraktivní rekreační území Jizerských hor. Kvalitní obsluha občanskou 
vybaveností vlastního území i širšího spádového regionu je jednou z podmínek pro zvyšování kvality života 
obyvatel a hospodářského rozvoje území. 

ad e  Zásada vychází přímo z požadavku Zadání ÚP Hejnice „Jako základ pro výhledovou velikost města předpokládat 
počet cca 2900 (v r. 2010 – 2813) trvale bydlících obyvatel. Vycházet z cca 3500-3650 tzv. potenciálních uživatelů 
území, z nichž je nutné odvíjet hodnocení a plánování dopravní, technické a jiné vybavenosti.“ V rámci území města 
je nutné vytvářet podmínky pro rozvoj obytné složky města jako základního předpokladu pro stabilizaci sídelní 
struktury území.  

ad f  Dle ZÚR LK je řešené území zařazeno do specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko, pro niž je stanoven požadavek Z10 
„Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití potenciálu jeho hodnot a 
zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního ruchu v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.“ a úkoly pro 
územní plánování „Využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou 
nabídku nových pracovních míst, zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území preferencí šetrných forem 
cestovního ruchu a zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících hodnoty území.“ 
Zásada reaguje na potřebnost chránit významné přírodní a krajinné hodnoty území a tyto zohlednit při 
stanovování rozvoje jednotlivých funkčních složek zejména urbanizované části města. Nutnost důsledně 
posuzovat rozvoj území je zakotvena zejména v Plánu péče o CHKO Jizerské hory 2011-2020. Kromě toho je 
stanovením zásady naplněn požadavek ZÚR LK - výrok Z59 (cestovní ruch a rekreace) „Vytvářet územní 
předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru ekonomiky při upřednostňování šetrných 
forem – udržitelného cestovního ruchu ohleduplného k životnímu prostředí, který neohrozí přírodní a kulturní 
hodnoty území.“ 

ad g  Zásada vychází z požadavku ÚS Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory - – cíl B Funkční kooperace 
center cestovního ruchu („Ve Frýdlantském výběžku je klíčová spolupráce Hejnice – Lázně Libverda – Nové Město 
p. S. a kooperace tohoto jádrového území s Frýdlantem. Základem přeshraničních turistických vazeb se musí stát 
„lázeňský trojúhelník“ Lázně Libverda – Nové Město p. S. – Świeradów-Zdrój a vazba Frýdlant – Bogatynia.“). 
V souladu se ZÚR LK jsou Hejnice (v rámci Kategorizace středisek a center cestovního ruchu) vymezeny jako 
polyfunkční středisko cestovního ruchu se stanovením vhodné kooperace s obcemi Lázně Libverda a Bílý Potok.  

 Území města je v současné době centrem cestovního ruchu v širším území, neboť disponuje větší mírou 
občanského vybavení a služeb zejména v centru a je pokryto hustou sítí turistických tras s nástupy do Jizerských 
hor i ve vazbě na okolní obce (Lázně Libverda, Bílý Potok, Nové Město pod Smrkem).  

ad h  V řešeném zemí je kladen důraz na ochranu přírodních a krajinných hodnot a jejich využití pro větší rozvoj 
cestovního ruchu. S ohledem na zhoršenou dopravní dostupnost po silniční síti není uvažován výraznější rozvoj 
výrobních aktivit, které se koncentrují převážně v Liberecké aglomeraci a v dosahu silnic I. třídy. V souladu se ZÚR 
LK (vzhledem k obdobnému charakteru území převzat požadavek pro SOB5 Jizerské hory – hraničící se správním 
územím města Hejnice) zásada navazuje na požadavek týkající se rozvoje výrobních aktivit v oblasti Jizerských hor: 
„Vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně a harmonicky a v 
souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat společenský, ekonomický a environmentální potenciál 
celého území a zvláštnosti jeho různých částí.“ 

ad i  Zásada vychází z požadavku ZÚR LK ke specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko „Upřednostňovat intenzifikaci využití 
zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných 
ploch na úroveň nezbytných potřeb. Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní 
hodnoty území před nevratnými urbanizačními zásahy.“ 



Odůvodnění územního plánu Hejnice                                                         textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   75 

ad j  Zásada vychází z požadavku ZÚR LK k ÚSES „Prvky ÚSES respektovat jako plochy a koridory nezastavitelné, s 
využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, kde lze výjimečně umístit protipovodňová opatření a 
stavby dopravní a technické infrastruktury.“ Ochrana ekologicky stabilních ploch je stanovena v celé řadě 
nadřazených podkladů, zejména v Plánu péče o CHKO Jizerské hory 2011-2020.  

11.4 Odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

11.4.1 Ochrana urbanistických, architektonických a kulturních hodnot  

Obecné odůvodnění výroku (4) 

Ochrana kulturních hodnot v území vyplývá především ze zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Řešení ÚP tyto hodnoty respektuje a stabilizuje. Jedná se o následující:  

Kulturní hodnoty zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR:  

Nemovité kulturní památky 

V řešeném území se nachází tři nemovité kulturní památky, které jsou územním plánem respektovány zejména 
stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání. V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České 
republiky jsou zapsány následující objekty: 

číslo rejstříku sídlo památka čp. umístění 

46203 / 5-4275 Hejnice boží muka - ulice Jizerská 

44093 / 5-5412 Hejnice silniční most - 
přes řeku Smědou, na 

místní komunikaci směr 
Ferdinandov 

46793 – 5-4274 Hejnice 

klášter s kostelem Navšt. P. Marie, 
Mariánský sloup, sochy 4 světců, socha P. 
Marie, s omezením: bez prodejních stánků 

a části zahrady 

1 
ulice Jizerská, P. Bezruče, 

Klášterní 

Nemovité kulturní památky jsou vyznačeny v grafické části Odůvodnění územního plánu ve výkrese 1 Koordinační 
výkres. 

Území s archeologickými nálezy 

Celé správní území města Hejnice je územím s archeologickými nálezy (ÚAN) a je zde nutné postupovat v souladu 
s ustanovením § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále též jen „zákon o státní 
památkové péči). Kromě jmenovaných lokalit náleží zbylé území obce do kategorie ÚAN III, tedy do území, na němž dosud 
nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale 
předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje pravděpodobnost výskytu nálezů. Za území 
s archeologickými nálezy lze přitom považovat prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité 
povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné vzhledem k dosavadnímu historickému vývoji tyto nálezy 
s vysokou pravděpodobností očekávat. Proto je nutné dále upozornit na § 23 zákona o státní památkové péči, ve kterém 
jsou upraveny povinnosti potenciálního nálezce a obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. 

V řešeném území se nacházejí následující území s archeologickými nálezy dle Státního archeologického seznamu 
ČR: 

poř. č. SAS název ÚAN 
kategorie 

ÚAN 
k. ú. pozn.  

03-14-03/4 Hejnice I Hejnice 

Kulturní památka:  klášter s kostelem Navšt. P. Marie, 
Mariánský sloup, sochy 4 světců, socha P. Marie, s 
omezením: bez prodejních stánků a části zahrady. 

První zmínka o vsi je z roku 1381. V roce 1999 prováděn 
záchranný archeologický výzkum v areálu kláštera 

(Brestovanský). 

03-14-09/1 Frýdlantské cimbuří I Hejnice - 

03-14-08/1 Rudná jáma II Hejnice - 

Na tyto typy území se vztahuje povinnost vyplývající z ustanovení § 21 - 24 zákona o památkové péči, což 
znamená, že stavebníci (potencionální nálezci) jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při 
nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu ustanovení § 23 tohoto zákona, povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým 
výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
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V grafické části Odůvodnění územního plánu ve výkrese 1 Koordinační výkres jsou zakreslena území 
s archeologickými nálezy (ÚAN I a II) dle Státního archeologického seznamu ČR. 

Další hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní:  

Mimo hodnoty chráněné dle zákona o státní památkové péči byly v řešeném území identifikovány další hodnoty 
urbanistické, architektonické a kulturní, jejichž odůvodnění je uvedeno v následujících bodech.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (4) 

ad a  Stabilizovaná urbanistická struktura sídel Hejnice a Ferdinandov v území je dědictvím a dokladem historického 
vývoje území. Důvodem pro stanovení výroku je požadavek kontinuálního vývoje sídla se zohledněním 
a návazností na v minulosti již vytvořené urbanistické struktury. Zachování urbanistické struktury stabilizovaných 
částí sídel je doporučeno taktéž v Preventivním hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory (Ing. arch. 
Jitka Brychtová, 11/2008) „zachovat venkovský ráz zástavby, který odděluje centrální části již městského 
charakteru, zachovat rozptýlený charakter zástavby v jejich okrajových částech navazujících na zemědělskou 
krajinu.“  

ad b Zásada vychází z požadavku Preventivního hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory (Ing. arch. Jitka 
Brychtová, 11/2008) „nenarušovat výrazné působení kulturních dominant.“ Významnou kulturní dominantou 
území je barokní komplex chrámu a klášteru v Hejnicích s historicky utvořenou kompoziční osou přístupové cesty 
k areálu, který je významným poutním místem. Tato urbanistická kompozice je výjimečná a posiluje prostorové 
vnímání areálu ve městě a chrámu jako dominanty s dramatickými kulisami severních svahů Jizerských hor. Mimo 
jiné je zásada stanovena dle požadavků Zadání ÚP Hejnice „vytvořit územní podmínky pro ochranu dalších 
hodnotných objektů, které nejsou v seznamu nemovitých kulturních památek, ale nacházejí se v řešeném území, 
tvoří součást hmotného kulturního dědictví a mohou posílit obraz města“ a „Zachovat význam hlavního 
urbanistického členění centra obce Hejnice.“ 

ad c  Veřejná prostranství definují strukturu sídel nejlépe – podél nich se rozvíjela zástavba, trasy pak vedly dále do 
volné krajiny a zprostředkovaly propojení sídel. Struktura veřejných prostranství na území měst a obcí byla 
definována dříve než dochovaná nejstarší zástavba v území. Je taktéž dokladem historického vývoje sídelní a 
urbanistické struktury, proto je nezbytné ji chránit a rozvíjet. Zásada je stanovena mimo jiné s ohledem na 
požadavek Zadání ÚP Hejnice „Rozšiřovat prostupnost krajiny zejména sítí tzv. zvykových cest spolu s návrhy 
doprovodné zeleně.“ 

Obecné odůvodnění výroku (5) 

Z důvodu zajištění ochrany a rozvoje identifikovaných urbanistických, architektonických a kulturních hodnot na 
území obce jsou v řešení ÚP Hejnice stanoveny obecné zásady uplatnitelné při rozhodování o změnách v území. Nezbytnost 
zajištění ochrany, respektování a vhodného rozvoje hodnot vychází z požadavku PÚR ČR, priorita 14: „Ve veřejném zájmu 
chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity.“ 

11.4.2 Ochrana přírodních hodnot a zdrojů 

Obecné odůvodnění výroku (6) 

Ochrana přírody a krajiny a přírodních hodnot obecně vyplývá již z Ústavy České republiky. Článek 7 stanovuje, že: 
„Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Tato zásada tedy stanovuje ochranu přírody 
a krajiny za jeden z obecných veřejných zájmů. 

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“), a jeho prováděcích vyhláškách č. 395/1992 Sb. a č. 60/2008 Sb. Z hlediska výše 
uvedeného zákona a prováděcích vyhlášek se v řešeném území nacházejí následující přírodní a krajinné hodnoty:  

Mezinárodně významné části přírody 

Většina území (prostor jižně od sídla Hejnice) je součástí mezinárodně významné části přírody EECONET – území 
Jizerské hory (jádrové území). Jedná se o součást programu Evropské unie, který je orientován na tvorbu tzv. Evropské 
ekologické sítě (EECONET) a vymezuje zóny zvýšené péče o krajinu.  

Velkoplošná chráněná území 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jizerské hory 

Celé řešené území spadá do chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (I. až IV. zóna odstupňované ochrany přírody), 
jehož posláním je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření 
vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a 
ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve 
vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. 
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Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla vyhlášena na přelomu let 1967 – 1968. Zahrnuje území Jizerských hor 
a jejich podhůří (s výjimkou Černostudničního hřebene) přibližně mezi městy Liberec, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, 
Kořenov, Tanvald a Jablonec nad Nisou. Na východě sahá ke státní hranici s Polskem a dále hraničí s Krkonošským národním 
parkem. 

CHKO se rozkládá na ploše 368 km
2
. Lesnatost území je 73 % (269 km

2
), což byl také jeden z důvodů jejího 

vyhlášení. Nejnižší bod CHKO (325 m n.m.) leží u Raspenavy, nejvyšší horou české části Jizerských hor je Smrk (1124 m n.m.). 
Významným vrcholem je rovněž Bukovec (1005 m n.m.) – nejvyšší čedičová kupa ve střední Evropě. 

Dlouhodobá imisní zátěž, kterou způsobovala především průmyslová oblast Žitavské pánve, se v Jizerských horách 
negativně podepsala na zdravotním stavu lesních porostů, půdních poměrech i kvalitě vody. Negativní působení imisí spolu 
s invazemi hmyzích škůdců a nevhodným lesním hospodařením vyvrcholilo v 70. a zejména v 80. letech minulého století. 
Tehdy byly velkoplošně odtěženy v podstatě všechny smrkové porosty náhorní plošiny. Vznikly rozsáhlé holiny, s jejichž 
zalesňováním se lesní hospodáři potýkají dodnes.  

V současné době patří CHKO Jizerské hory k velmi kontrastním územím. Na jedné straně stojí rozsáhlé plochy 
imisních holin a poškozených lesních porostů, a na straně druhé naopak mimořádně hodnotná území se zachovalými 
přirozenými společenstvy, zejména rozsáhlý komplex bučin na severních svazích hor, zbytky klimaxových smrčin a unikátní 
společenstva rašelinišť se vzácnou flórou a faunou. 

Významnou součástí CHKO je nelesní krajina s převažujícími loukami a pastvinami a s dochovanými stavbami 
tradiční lidové architektury. Vedle problémů lesnického charakteru (mj. i vysoké stavy zvěře) se v době nedávné objevila 
hrozba degradace podhorských luk a pastvin způsobená útlumem zemědělství. 

Cílem ochrany přírody je uchovat nejcennější ekosystémy a zároveň věnovat maximální úsilí celkové revitalizaci 
poškozeného přírodního prostředí, s dostatečným prostorem pro společenský a hospodářský život obcí a ekologicky únosné 
rekreační a sportovní aktivity. 

Správa CHKO rozděluje území do čtyř zón odstupňované ochrany. V řešeném území se nachází všechny, tedy I. až 
IV. zóna CHKO Jizerské hory. Většina řešeného území náleží do III. zóny (jižní polovina). Značně je zastoupena rovněž I. zóna 
(pás v centrální části řešeného území). Přechod mezi I. a III. zónou v jižní polovině území je lemován územím, zařazeným do 
II. zóny, která je v řešeném území zastoupena nejméně. Severní zastavěná část území je zařazena do IV. zóny. 

Charakteristika zón CHKO Jizerské hory: 

I. zóna – Do I. zóny (přírodní) jsou zařazena území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, téměř výhradně 
přirozené a málo pozměněné lesní ekosystémy s vysokým stupněm ekologické stability - maloplošná chráněná území a 
jejich ochranná pásma a vybrané části systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu, téměř 
výhradně lesní ekosystémy, vyjma PR Malá Strana a PR Bukovec (část), kde jsou zastoupeny podmáčené louky s výskytem 
chráněných druhů rostlin a živočichů. Cílem je uchování přírodních hodnot a postupná obnova samořídících funkcí 
přirozených ekosystémů s omezením lidských zásahu na nejnižší možnou míru. 

II. zóna – Do II. zóny (řízené polopřírodní) jsou zařazena území s významnými přírodními hodnotami, převážně 
lesní ekosystémy s částečně pozměněnou druhovou skladbou, dále území nezbytná pro uchování hodnot v I. zóně a vybrané 
enklávy luk a pastvin s dochovanými přírodními hodnotami a hodnotnými objekty lidové architektury ( květnaté louky v k.ú. 
Bílý Potok pod Smrkem, louky v okolí zámečku na Nové louce, enkláva Mariánskohorských bud a především oblast Jizerky). 
Cílem je uchování přírodních a kulturních hodnot, a postupné přibližování přirozeným ekosystémům s vyšší ekologickou 
stabilitou, s usměrňováním lidské činnosti v tomto smyslu. 

III. zóna – Do III. zóny (kompromisní) jsou zařazena území pozměněná lidskou činností s místně uchovanými 
přírodními hodnotami, zejména lesní ekosystémy se značně pozměněnou druhovou skladbou, zemědělská půda s převahou 
trvalých travních porostů s neúplným systémem ekologické stability a nesouvisle a rozptýleně zastavené části sídel 
s převahou dochované místně tradiční zástavby. Cílem je ochrana dochovaných přírodních prvků a uchování krajinného 
rázu, dotvoření funkčního systému ekologické stability krajiny zvyšováním druhové a prostorové pestrosti ekosystému 
a usměrňováním lidské činnosti v tomto smyslu. 

IV. zóna – Do IV. zóny (okrajová) jsou zařazena souvisle zastavěná území obcí s územní rezervou (tzv. urbanizační 
území) a intenzívně obhospodařovaná zemědělská krajina s převahou orné pudy a nedostatečným systémem ekologické 
stability. Cílem je vytvoření funkční kostry systému ekologické stability a v urbanizačním území zabezpečení dostatečného 
prostoru pro rozvoj obcí při respektování základních ochranných podmínek a krajinného rázu oblasti. 

Maloplošná chráněná území 

Národní přírodní rezervace (NPR) 

Národní přírodní rezervace je v Česku nejvýznačnější kategorie ochrany maloplošných území. Poskytuje ochranu 
v mezinárodním nebo národním měřítku unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i 
anorganickými fenomény. 

V řešeném území se nachází následující národní přírodní rezervace: 
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název NPR kód NPR datum vyhlášení rozloha (ha) lokalizace v ř. ú. orgán ochrany přírody 

Jizerskohorské 

bučiny 
2058 16. 8. 1999 950,9252 

pás v centrální části 

území 
AOPK ČR – RP Liberecko 

Přírodní rezervace (PR) 

Přírodní rezervace je chráněné území regionálního významu, vyhlašované primárně pro ochranu menších území, 
ve kterých jde o ochranu vzácného a regionálně významného biotopu (např. rašeliniště), případně o ochranu většího počtu 
vzácných druhů rostlin nebo živočichů. 

V řešeném území se nachází následující přírodní rezervace: 

název PR kód PR datum vyhlášení rozloha (ha) lokalizace v ř. ú. orgán ochrany přírody 

Prales Jizera 338 

21. 6. 1960 

92,44 jihovýchod 

AOPK ČR – RP Liberecko 

Černá hora 2446 74,3138 jihovýchod 

Na Čihadle 255 4,08 jihovýchod 

Klečové louky 168 7,7755 jihovýchod 

Ptačí kupy 346 13,36 jihozápad 

Přírodní památky (PP) 

Přírodní památka je chráněné území zřízené k právní ochraně přírodních objektů místní až státní hodnoty.  

V řešeném území se nacházejí následující přírodní památky:  

název PP kód PP datum vyhlášení rozloha (ha) lokalizace v ř. ú. orgán ochrany přírody 

Na kneipě 260 

19. 10. 1965 

0,44 jihovýchod 

AOPK ČR – RP Liberecko U posedu 468 1,16 jihovýchod 

Vlčí louka 510 5,87 jihovýchod 

Významné krajinné prvky (VKP) 

V území se nacházejí významné krajinné prvky vyplývající z § 3 odst. b) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Tyto prvky jsou ekologicky, 
geomorfologicky a esteticky hodnotnou částí krajiny, utváří její typický vzhled a přispívají k udržení její stability. 
Registrované významné krajinné prvky se v řešeném území nevyskytují. 

Na území města Hejnice dále zasahují následující legislativně nezakotvené prvky ochrany přírody a krajiny:  

Památný strom (PS) 

Památný strom je označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné 
vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny.  

V řešeném území se nachází následující památný strom: 

název PS kód PP datum vyhlášení typ objektu lokalizace v ř. ú. 

Lípa v Hejnicích 101954 2. 10. 1993 jednotlivý strom u kláštera 

Migračně významné území  

Jižní a střední část řešeného území (většina území) je součástí migračně významného území. Migračně významné 
území slouží zejména pro ochranu průchodnosti krajiny pro volně žijící živočichy, především velké savce. 

Základem vymezení migračně významného území jsou data o výskytu a migracích losa evropského, rysa ostrovida, 
vlka obecného a medvěda hnědého na území ČR (jejichž nároky pokrývají rovněž potřeby ostatních živočichů do velikosti 
jelena) a struktura krajiny s důrazem na přírodně zachovalá území s vyšší lesnatostí. V tomto území by měla být zohledněna 
problematika migrace volně žijících živočichů v procesu územního plánování (včetně umisťování staveb), které by bránilo 
volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení migrační 
prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. 

Navrhovaná koncepce respektuje výše uvedené přírodní hodnoty a zdroje v řešeném území. Všechny přírodní 
hodnoty a zdroje jsou vyznačeny v grafické části odůvodnění územního plánu ve výkrese 1 Koordinační výkres. 

Celoevropsky chráněná území (NATURA 2000) 

Evropsky významné lokality (EVL) 

Evropsky významná lokalita je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně 
přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích ze dne 
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21. května 1992. Český národní seznam Evropsky významných lokalit byl schválen vládou České republiky 22. prosince 2004 
nařízením vlády č. 132/2005 Sb. Dne 5. 10. 2009 byl seznam doplněn o dalších 234 lokalit.  

V řešeném území se nacházejí následující Evropsky významné lokality:  

název PO kód PO kód NATURA rozloha (ha) lokalizace v ř. ú. orgán ochrany přírody 

Jizerskohorské 

bučiny 
2865 CZ0510400 3536,9561 

pás v centrální části 

řešeného území (západ – 

východ) 
AOPK ČR – RP Liberecko 

Jizerskohorské 

smrčiny 
5507 CZ0510412 285,7 jihovýchod 

Smědava 2885 CZ0510408 41,2 jihovýchod (okrajově) 

Ptačí oblasti (PO) 

Ptačí oblasti jsou území vyhlášené podle evropské směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. Spolu 
s evropsky významnými lokalitami vytvářejí soustavu Natura 2000, jejíž vybudování je jednou z povinností Česka jako člena 
EU. Ptačí oblasti jsou vymezovány podle výskytu druhů uvedených v přílohách směrnice, nebo jako shromaždiště ptáků 
libovolného druhu v počtu vyšším než 10 000 ks.  

V řešeném území se nachází následující ptačí oblast:  

název PO kód PO kód NATURA rozloha (ha) lokalizace v ř. ú. orgán ochrany přírody 

Jizerské hory 2058 CZ0511008 11671,68 

většina území mimo severní 

(zastavěnou) část a 

jihozápadní cíp 

AOPK ČR – RP Liberecko 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (6) 

Mimo hodnoty chráněné dle zákona o ochraně přírody a krajiny byly v řešeném území identifikovány další 
hodnoty, jejichž odůvodnění je uvedeno v následujících bodech:  

ad a Odůvodnění hodnoty ÚSES je podrobně popsáno v kapitole 11.15 Odůvodnění vymezení územního systému 
ekologické stability. 

ad b Krajinná a zejména rozptýlená zeleň v zemědělské krajině má vysokou ekologicko-stabilizační hodnotu, vytváří 
stanoviště pro živočichy, zadržuje vodu v krajině, zabraňuje plošné erozi půdy a v neposlední řadě spoluutváří 
typický obraz podhůří Jizerských hor – více či méně urbanizovaných ploch bezlesí v údolí řeky Smědé. Krajinná 
zeleň má zásadní podíl na pozitivním vnímání krajinného rázu, proto je nezbytné i v rámci ÚP definovat požadavek 
na její ochranu, obnovu a zakládání. Důvodem stanovení zásady je také požadavek ZÚR LK „Zabezpečovat 
zachování krajinných hodnot a krajinného rázu diferencovaně dle vymezených oblastí krajinného rázu a krajinných 
typů.“ a požadavek zahrnutý v Preventivním hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory (Ing. arch. Jitka 
Brychtová, 11/2008) „zachovat členění krajiny přírodními prostorovými předěly, lesy, remízy a doprovodnými 
dřevinami toků na menší, většinou pohledově uzavřené enklávy, zachovat a podporovat remízky, členění 
zemědělské půdy mezemi a alejemi podél cest, chránit břehové porosty a solitérní stromy v krajině i v sídlech.“ 

ad c Náhorní plošina a zejména strmé severní svahy vymezující údolí Smědé (zejména „kuloár“ v závěru údolí – Bílý 
Potok, Hejnice – se souvislými porosty přírodě blízkých listnatých a smíšených lesů jsou v rámci Preventivního 
hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory (Ing. arch. Jitka Brychtová, 11/2008) hodnoceny jako 
kompozičně významné prvky území; ÚP proto reaguje na prioritu maximální ochrany jedinečných částí Jizerských 
hor, mimořádně cenných pro své krajinářské a přírodní hodnoty.  

ad d Vodní toky (VKP ze zákona) jsou významnou atraktivitou každého území, představují obvykle nejvýraznější 
krajinné osy území a vážou na sebe kromě rozmanitých prvků krajinné zeleně také nejrůznější aktivity lidí (rekreaci 
a turistiku). Důvodem pro stanovení výroku je zejména požadavek Zadání ÚP „řešení ÚP zabezpečí ochranu 
vodních ploch a vodních toků v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění“ a 
„respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména historické aleje a doprovodné porosty podél komunikací a 
vodních toků.“ 

ad e Důvodem pro stanovení výroku je ochrana volné krajiny před výstavbou. Hodnota volné krajiny spočívá právě 
v absenci souvislé zástavby a je hlavním pilířem příznivého životního prostředí. Ochrana nezastavěného území 
(volné krajiny) je zakotvena v cílech územního plánování (§ 18 odst. 4 stavebního zákona): „Územní plánování ve 
veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území 
a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.“ 
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Obecné odůvodnění výroku (7) 

Z důvodu zajištění ochrany a rozvoje identifikovaných přírodních hodnot na území obce jsou v řešení ÚP Hejnice 
stanoveny obecné zásady uplatnitelné při rozhodování o změnách v území. Nezbytnost zajištění ochrany, respektování a 
vhodného rozvoje hodnot vychází z požadavku Zadání ÚP Hejnice: „respektovat přírodně cenná nezastavěná území a 
vytvářet územní předpoklady pro další rozvoj kultivace krajiny ve vztahu ke zvláště chráněným územím přírody, pro oblasti 
krajinného rázu Frýdlantsko a Jizerské hory.“  

11.4.3 Ochrana civilizačních a technických hodnot 

Obecné odůvodnění výroku (8) 

Ochrana civilizačních a technických hodnot území vyplývá z požadavků PÚR ČR „Ve veřejném zájmu chránit a 
rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území.“  

Základní požadavky na ochranu civilizačních a technických hodnot jsou uvedeny v nejrůznějších právních 
předpisech, zejména:  

- v oblasti veřejné dopravy zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

- v oblasti technické infrastruktury zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 
o změně některých zákonů, zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) 

- v oblasti veřejných prostranství a občanské vybavenosti zejména zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

Civilizační hodnoty představují základní vybavenost území města pro jeho využívání lidmi. Hustota a intenzita 
umisťování civilizačních hodnot roste s intenzitou sídelní struktury a s počtem obyvatel nebo uživatelů území. Civilizační 
hodnoty zajišťují obsluhu celého území a jejich ochrana je ve veřejném zájmu.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (8) 

ad a Důvodem pro stanovení výroku je ochrana systémů dopravní a technické infrastruktury, které jsou součástí 
veřejné infrastruktury a představují základní systém zajišťující pohyb a pobyt lidí v území. Ochrana těchto hodnot 
je hlavním předpokladem pro kvalitní obsluhu sídel a vysokou kvalitu bydlení a dalších aktivit v území a vyplývá 
z PÚR ČR, ZÚR LK i z požadavků Zadání ÚP Hejnice.  

ad b Veřejná prostranství definují strukturu území – podél nich se rozvíjela zástavba, trasy pak vedly dále do volné 
krajiny a zprostředkovaly propojení sídel a sousedních obcí. Systém veřejných prostranství zajišťuje prostupnost 
území, kterou je nutné chránit a rozvíjet s ohledem na § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy veřejných 
prostranství v sídlech (např. náměstí, návsi, shromažďovací prostory, veřejně přístupná zákoutí s posezením 
apod.) mají zásadní význam v rozvoji komunitního života sídel a ve zvyšování sociální soudržnosti obyvatel, proto 
je nutné je chránit. Veškeré stabilizované cesty v území jsou chráněny jako základní síť prostupnosti území a 
rekreačních možností v atraktivním prostředí Jizerských hor (turistické, cyklistické, běžkařské, naučné trasy apod.). 

ad c Důvodem pro stanovení výroku je nezbytnost ochrany základní i vyšší občanské vybavenosti, která spoluutváří 
centrum města, je základním pilířem poskytování služeb obyvatelům a zvyšuje atraktivitu území pro pohyb a 
pobyt obyvatel a návštěvníků území. Občanské vybavení je chráněno jako součást veřejné infrastruktury dle § 2 
odst. k) stavebního zákona a rozvíjeno v souladu se ZÚR LK „Zlepšovat podmínky pro rozvoj občanského vybavení.“ 

ad d Důvodem pro stanovení ploch výroby jako civilizačních hodnot je hospodářský význam výrobních aktivit v území. 
Výrobní plochy v území vytvářejí množství pracovních příležitostí a zvyšují ekonomickou aktivitu v rámci města 
(posilují stabilitu hospodářského pilíře). 

Obecné odůvodnění výroku (9) 

Z důvodu zajištění ochrany a rozvoje identifikovaných civilizačních a technických hodnot na území města jsou 
v řešení ÚP Hejnice stanoveny obecné zásady uplatnitelné při rozhodování o změnách v území. Nezbytnost zajištění 
ochrany, respektování a vhodného rozvoje hodnot vychází z požadavku PÚR ČR „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území.“ a ZÚR LK „Koordinovat dopravní systémy, zajišťovat optimalizovanou dopravní 
obslužnost všech částí kraje s upřednostňováním významu veřejné dopravy,“ „podle místních podmínek vytvářet 
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury; dopravní a technickou 
infrastrukturu umísťovat s ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny – je-li ti účelné, do společných 
koridorů,“ a „Zlepšovat podmínky pro rozvoj občanského vybavení.“ 

11.4.4 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Civilní ochrana 

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, byl pro Liberecký kraj zpracován Havarijní plán představující souhrn opatření k provádění záchranných 
a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí 
a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 
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Havarijní plán je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě živelních pohrom, 
antropogenních havárií nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní 
prostředí. Havarijní plán je určen k plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným 
dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i právnické osoby nacházející se na území kraje. 

Dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., byl pro Liberecký kraj zpracován 
v letech Krizový plán obsahující souhrn krizových opatření a postupů, které kraj zpracovává k zajištění připravenosti na 
řešení krizových situací v dané působnosti. 

Požadavky uvedené v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, jsou 
územním plánem respektovány v těch bodech, které se týkají řešeného území dle havarijního plánu a krizového plánu kraje.  

Ochrana území před průchodem povodňové vlny vzniklé zvláštní povodní 

V řešeném území není vymezeno území zvláštní povodně pod vodním dílem. 

Zóny havarijního plánování 

Do řešeného území nezasahuje žádná zóna havarijního plánování. V řešeném území se nenachází žádný subjekt 
nakládající ve větším rozsahu s nebezpečnými látkami. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. Pro ukrytí obyvatelstva je možno využít dočasné úkryty, většinou 
suterénní prostory stávající zástavby případně sklepní prostory objektů občanského vybavení. Dočasné úkryty budou u nové 
výstavby zřizovány v souladu s metodickou pomůckou pro samosprávu, právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
„Sebeochrana obyvatelstva“. Územním plánem není vymezena plocha pro realizaci stálého úkrytu. 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Obyvatelé postižení mimořádnou událostí mohou být ubytováni v určených objektech na území města Hejnice 
i mimo něj dle zpracovaného Havarijního plánu Libereckého kraje. Pro shromáždění obyvatel v případě mimořádné události 
a pro potřeby provedení evakuace obyvatel bude v evakuačním středisku zřízena pracovní skupina, která bude 
spolupracovat s krizovým štábem obce s rozšířenou působností – Frýdlant. Jako shromažďovací prostor je vhodné využít 
zejména plochy veřejných prostranství. Obyvatele postižené mimořádnou událostí bude možno přechodně ubytovat 
v objektu městského úřadu (č. p. 521), případně v dalších objektech zejména občanské vybavenosti. Přechodné ubytování 
lze zajistit dále v soukromých objektech na území města, případně v ubytovacích a rekreačních zařízeních také mimo území 
města.  

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

V řešeném území se nenacházejí sklady materiálu civilní obrany a humanitární pomoci jako samostatné objekty a 
zařízení. V případě nutnosti by byl pro jejich skladování a výdej využit objekt městského úřadu. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 

V případě úniku nebezpečných látek by byly tyto látky odvezeny mimo řešené území (v řešeném území se objekty 
či plochy vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí). V případě havárie bude vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 
řízeno městským úřadem Hejnice. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

V případě vzniku mimořádné události by se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích podílely 
právnické osoby i fyzické osoby dle charakteru mimořádné události v koordinaci s úřadem města Hejnice. V řešeném území 
se nevyskytuje žádné zahraboviště. Pro dekontaminaci by byly užívány vhodné zpevněné plochy s odpadem a přívodem 
vody; konkrétní plochy nejsou stanoveny.  

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování pitnou vodou vychází ze schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého 
kraje (PRVK LK). V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude obyvatelstvo zásobováno dopravou 
pitné vody v množství max. 15 l / den × os. cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. 
Zásobování bude doplňováno balenou vodou. Plochy pro zajištění potřeb nouzového zásobování obyvatelstva vodou jsou 
vymezeny na veřejných prostranstvích. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. 
Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 

V případě potřeby nouzového zásobování elektrickou energií budou na určené objekty připojeny mobilní zdroje 
energie. 
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Obrana státu 

V zájmové lokalitě se nenacházejí vojenské inženýrské sítě ani objekty. Z obecného hlediska budou respektovány 
příslušné kategorie komunikací včetně ochranných pásem stávajícího i plánovaného dopravního systému, návrhem ani jeho 
důsledky nebudou dotčeny případné nemovitosti ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR. 

Požární ochrana 

Stávající vodovodní řady umožňují jejich využití k protipožárním účelům. Profily hlavních řadů zajišťují v současné 
době dodávku požární vody v potřebném tlaku prostřednictvím požárních hydrantů na síti. Dalšími zdroji vody potřebné pro 
případný požární zásah jsou vodní plochy, případně vodní toky v obci.  

Pro uvažovanou výstavbu v rámci zastavitelných ploch bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a příjezdové komunikace 
pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804 a dle vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Radonový index geologického podloží 

Celé řešené území spadá dle mapy radonového indexu z geologického podloží Česka do území s vysokou 
převažující kategorií radonového indexu z geologického podloží.  

 

AD 3  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 

ZELENĚ 

11.5 Odůvodnění urbanistické koncepce 

11.5.1 Východiska urbanistické koncepce 

Obecné odůvodnění výroku (10) 

Urbanistická koncepce vychází zejména z následujících východisek: 

- koncepce rozvoje území obce (viz kapitola textové části výroku ÚP Hejnice 2.2 Koncepce rozvoje území obce);  

- požadavky na rozvoj obce obsažené v PÚR ČR, ZÚR LK a ve schváleném Zadání ÚP Hejnice;   

- koncepční, strategické a rozvojové předpoklady vyjádřené v dokumentacích a podkladech na krajské a regionální 
úrovni;  

- požadavky platných právních předpisů;  

- vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (viz kapitola 10.5); 

- existující funkční, prostorové a provozní vazby v území, stabilizované prostorové a funkční uspořádání území; 

- historický vývoj území a identifikované kompoziční a urbanistické principy popsané v Doplňujících průzkumech a 
rozborech k ÚP Hejnice (2012) 

- limity využití území a hodnoty území (viz kapitola 11.4 Odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje hodnot území);  

- existence stávající veřejné infrastruktury (dopravní systém, inženýrské sítě, občanská vybavenost, veřejná 
prostranství). 

11.5.2 Odůvodnění urbanistické koncepce  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (10) 

ad a Zásada je stanovena zejména v souladu s požadavky PÚR ČR a ZÚR LK týkající se zachování a stabilizace sídelní 
struktury a uspořádání území. Z důvodu ochrany sídelní struktury a krajinného rázu je urbanistický rozvoj 
směrován zejména v návaznosti na sídelní centrum města Hejnic, případně v přímé vazbě na existující zástavbu.  

Základním východiskem pro lokalizaci zastavitelných ploch je mimo jiné stabilizovaná sídelní a urbanistická 
struktura, bezprostřední návaznost na zastavěné území, přírodní limity (prostorové i ochranné) a existence 
stávající veřejné infrastruktury (dopravní systém, inženýrské sítě, občanská vybavenost). Územní plán je 
koncipován s ohledem na funkční, plošné a prostorové předpoklady města. Respektuje stávající urbanistickou 
strukturu sídla, limity využití území, geomorfologické podmínky a zohledňuje výhledové předpoklady města pro 
plošný i kvalitativní rozvoj.  

ad b Podklad pro stanovení výroku je zahrnut v Preventivním hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory 
(Ing. arch. Jitka Brychtová, 11/2008) „Louky v okolí Ferdinandova navazují na přirozeně meandrující vodní toky a 
nivu. Údolí vytváří relativně uzavřený prostor, oddělený na severu svahy Jizerských hor a na jihu drobnými vrchy 
hřbítku, oddělujícího údolí Štolpichu a Smědé.“ S cílem zachovat identitu sídla Ferdinandov je v řešení ÚP zachován 
symbolický pás zeleně zajišťující jednak propojení krajinných struktur v rámci jinak souvisle urbanizovaného pásu 



Odůvodnění územního plánu Hejnice                                                         textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   83 

mezi Hejnicemi a Ferdinandovem, ochranu koryta vodního toku a zejména prostorové oddělení čistě obytného 
území Hejnic příměstského charakteru a rekreačně-obytného sídla s odlišnou strukturou i charakterem zástavby. 
Údolí Ferdinandova představuje svébytný, částečně prostorově uzavřený celek a v rámci území města tvoří 
významné nástupní místo do Jizerských hor, s dochovaným odkazem osad v podhůří; jeho jedinečnost by měla být 
nejen zachovaná, ale také čitelná v urbanistické kompozici.  

ad c Centrum města je jádrovým prostorem řešeného území, společenským centrem s koncentrací vybavenosti a 
služeb. Rozvoj bydlení v návaznosti na centrum zajišťuje efektivní využití a posílení stávající vybavenosti a 
dopravní obsluhy města, zároveň je tímto způsobem efektivně využívána již vybudovaná veřejná dopravní a 
technická infrastruktura. Pro atraktivitu města je klíčový stav veřejných prostranství – zajištění kvalitních 
podmínek pro pohyb chodců, snižování tranzitní dopravy v centru města a zlepšování prostupnosti území. Zásada 
je stanovena s odkazem na požadavky zkvalitňování městského centra, rozvíjení a iniciace nových aktivit a 
podnikatelských záměrů v území. Centrální prostor města v současné době vykazuje zásadní urbanistické 
nedostatky – proluky, zanedbané pozemky, nejednoznačné uspořádání veřejných prostorů, absence mobiliáře, 
priorita dopravních ploch apod. Dle Preventivního hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory (Ing. arch. 
Jitka Brychtová, 11/2008) je negativně hodnocena celková neupravenost centrálního náměstí včetně rozpadajících 
se objektů a nevhodnost i úpravy některých objektů podél hlavní přístupové cesty k poutnímu místu. Výše uvedené 
nedostatky jsou důvodem pro stanovení zásady rozvoje městského charakteru a zkvalitňování městského centra, 
čímž bude mimo jiné posílena atraktivita města pro rozvoj služeb cestovního ruchu.  

ad d Výrok je stanoven v souladu s prioritou 14 PÚR ČR „Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.” a dále v souladu s požadavkem 
Zadání ÚP Hejnice „V územním plánu zohlednit a chránit přírodní, kulturní, civilizační, urbanistické a 
architektonické hodnoty v území. Zachovat charakter zástavby a historické kulturní krajiny.“ Stávající charakter a 
kompozice území je základním východiskem pro usměrnění budoucího rozvoje obce; zohlednění funkčních a 
prostorových vazeb v území je v souladu s principy udržitelného rozvoje území.  

ad e Zásada je stanovena zejména na základě úkolu územního plánování (§ 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona) 
„stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.“ Důvodem je nutnost ochrany a 
rozvoje kvalitního obytného prostředí a zamezení vzniku zařízení s negativními vlivy na kvalitu a pohodu bydlení. 

ad f Plochy občanského vybavení specifikované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
jsou v územním plánu vymezeny jako součást veřejné infrastruktury. Existence a rozvoj občanského vybavení je ve 
veřejném zájmu, proto je nezbytné důkladně posuzovat jakékoliv požadavky na změny v daných plochách. Pro 
zajištění dobré dostupnosti občanského vybavení a jeho spolupůsobení na upevňování komunit a sociální 
soudržnosti obyvatel je nutné přednostně umisťovat občanské vybavení do sídelních center a hustě obydlených 
částí sídel. 

Lokalizace, rozsah a význam staveb a zařízení občanského vybavení má významný vliv na kvalitu bydlení a 
dosažitelnost těchto služeb pro obyvatele, z pohledu rekreace a cestovního ruchu je občanská vybavenost klíčová 
pro míru atraktivity území, návštěvnost území a délku pobytu návštěvníků. Centrum města je z celého řešeného 
území nejlépe dopravně dostupné (což je významné zejména v oblasti dostupnosti veřejnou hromadnou 
dopravou), představuje koncentraci stávajících zařízení občanského vybavení, je těžištěm ekonomických aktivit, 
obchodu, služeb, správy atd. Proto je vhodné další vybavenost rozvíjet především v jeho rozsahu a podpořit tak 
funkci spádového centra širšího území. Jádro Ferdinandova představuje nástupní místo do Jizerských hor 
s podílem služeb cestovního ruchu – tento podíl je vhodné zvyšovat a zkvalitňovat v souvislosti s rozvojem a 
posílením cestovního ruchu v území.  

ad g Plochy veřejných prostranství specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., jsou v územním plánu vymezeny jako součást veřejné infrastruktury. Zachování rozsahu veřejných 
prostranství a jejich kvalitativní rozvoj je ve veřejném zájmu. Veřejná prostranství tvoří základní kostru sídel i 
volné krajiny. Intenzivní využívání veřejných prostranství je základním předpokladem kvalitního života v sídlech. 
Veřejná prostranství jsou odrazem kvality života v sídlech a jsou těžištěm veřejného života. Využívají je všichni lidé 
vyskytující se v daném území z nejrůznějších důvodů. Proto je nutné dbát na zvyšování kvality veřejných 
prostranství zejména pro pohyb chodců, rozvoj systému tak, aby zajišťoval a zlepšoval prostupnost území.  

Veřejná prostranství jsou také nositeli všech existujících turistických a cyklistických tras, cyklostezek a naučných 
stezek. Turistická infrastruktura je významným předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a turistiky v území, 
proto je nutné ji chránit a rozvíjet, zcela vyloučit jakoukoliv redukci.  

Stanovením zásady je zdůrazněna funkce a způsob užívání veřejných prostranství, která tvoří základní matrici 
území, systém prostupnosti území a dostupnosti jednotlivých pozemků. 

ad h Důvodem ochrany veřejné zeleně je zejména fakt, že se jedná o veřejnou infrastrukturu ve smyslu § 2 odst. 1 
písm. k) stavebního zákona, která je součástí ploch veřejných prostranství. Plochy veřejné zeleně jsou vymezeny 
ve veřejném zájmu, proto jejich využití nesmí být narušeno parciálními zájmy v území. Stav a rozsah sídelní zeleně 
v území je významným indikátorem kvality obytného prostředí. Plochy sídelní zeleně tvoří jednak doplňkovou 
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funkci v obytném prostředí, mají estetickou, kompoziční a hygienickou funkci v sídlech, a proto je nutné je chránit, 
resp. významnou zeleň přímo vymezit v rámci ploch zeleně s vyloučením zástavby. 

 Požadavek na zachování a rozvoj zeleně podél řeky Smědé vychází také ze Zadání ÚP Hejnice („Rozšiřovat plochy 
sídelní zeleně, vymezit zelené pásy zejména podél vodních toků, případně ve vhodných úsecích podél 
komunikací.“).  

ad i,j Plochy dopravní infrastruktury specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., jsou v územním plánu vymezeny jako součást veřejné infrastruktury. Zajištění prostupnosti území a 
dopravní dostupnosti je základním předpokladem pro využívání území a jeho rozvoj. Pro adekvátní stavební rozvoj 
sídla je pak nutné dodržovat podmínky napojení zástavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
zejména s ohledem na zajištění uspokojivé kvality bydlení. Dopravní dostupnost jednotlivých pozemků je 
základním předpokladem pro využívání a rozvoj území a umožnění efektivního využití zastavitelných ploch. 
S dostupností souvisí také systém veřejných prostranství, který zprostředkovává (mimo silnic III. třídy) všechny 
dopravní vazby v sídlech a zajišťuje dostupnost jednotlivých parcel; kromě toho tvoří síť prostupnosti celého 
území, společně s plochami veřejné zeleně vytváří komunitní prostory.  

ad k,l Zásady vychází zejména z PÚR ČR 2008 („vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé 
formy cestovního ruchu, podporovat propojení míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé 
formy turistiky“). Důraz na extenzivní formy rekreace v Hejnicích je vyjádřen v ÚS Koncepce rozvoje cestovního 
ruchu Jizerské hory - cíl F „Rozvoj tvrdých forem cestovního ruchu soustředit do stávajících rekreačních středisek a 
do měst (v severní části JH se jedná o Frýdlant a Nové Město pod Smrkem).“ Kromě toho je zásada stanovena na 
základě definovaného cíle v rámci ÚS Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory - cíl N Rozvoj šetrných 
forem cestovního ruchu na Frýdlantsku a Pěnčínsku / Zásadsku.  

ÚP v návaznosti na tyto požadavky vytváří podmínky pro rozvoj extenzivních forem rekreace, které nejsou 
v rozporu s požadavky na ochranu přírody a krajiny (zejména CHKO Jizerské hory). Rozvoj nástupních míst a 
související infrastruktury cestovního ruchu je hlavním předpokladem pro zlepšování služeb a rozvoj cestovního 
ruchu v území. Rozvoj agroturistiky a dalších forem cestovního ruchu může tento potenciál využít a zároveň 
v únosné míře rozvinout lokální ekonomické aktivity obyvatel a přispívat také k vyšší sociální soudržnosti. 

ad m Výrok je stanoven zejména dle požadavku Zadání ÚP Hejnice: „Vytvářet územní podmínky pro vstup nových 
investorů a rozvoj nových ekonomických aktivit v rámci restrukturalizovaných ploch výrobního potenciálu po 
omezení nebo zániku původních výrob a vytvářet tak předpoklady pro vznik nových pracovních míst a tím zmírnění 
tlaku na emigraci obyvatel z ekonomických důvodů.“ Důvodem stanovení výroků je především priorita efektivně 
využívat stávající výrobní areály s určitým prostorovým potenciálem pro rozvoj ekonomických aktivit. Tyto areály 
jsou stabilizované v urbanistické struktuře města, dopravně dostupné a technicky vybavené, proto je účelné 
přednostně je využívat namísto dalšího rozvoje výroby ve volné krajině, která by mohla zásadním způsobem 
kolidovat s požadavky na ochranu přírody a krajiny a s rozvojem cestovního ruchu v území. S ohledem na umístění 
stávajících výrobních areálů v přímém sousedství obytných území je pak nutné posuzovat konkrétní záměry ve 
vztahu k zajištění kvality a pohody bydlení v okolních plochách.  

11.6 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

Odůvodnění výroků (11) – (12) 

Podkladem pro vymezení systému sídelní zeleně byly zejména terénní průzkumy v roce 2016. Na základě 
podrobných analýz jednotlivých systémů v území a požadavků na jejich rozvoj byl v řešení ÚP Hejnice stabilizován systém 
sídelní zeleně v měřítku odpovídajícím § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

Systém sídelní zeleně je tvořen kromě ploch zeleně i dalšími prvky sídelní zeleně zahrnutými v dalších typech ploch 
s rozdílným způsobem využití, a to s ohledem na výše uvedené ustanovení o výměře ploch vymezovaných v územním plánu. 
Koncepce rozvoje sídelní zeleně je tvořena dominantní složkou sídelní zeleně – plochami veřejných prostranství – veřejné 
zeleně (ZV).  

Důvodem pro stanovení výroků je zajištění ochrany a vytvoření podmínek pro rozvoj sídelní zeleně v řešeném 
území.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (12) 

ad a, c Důvodem ochrany veřejné zeleně je zejména fakt, že se jedná o veřejnou infrastrukturu ve smyslu § 2 odst. 1 
písm. k) stavebního zákona, která je součástí ploch veřejných prostranství. Plochy veřejné zeleně jsou vymezeny 
ve veřejném zájmu, proto jejich využití nesmí být narušeno parciálními zájmy v území. Stav a rozsah sídelní zeleně 
v území je významným indikátorem kvality obytného prostředí. Plochy sídelní zeleně tvoří jednak doplňkovou 
funkci v obytném prostředí, mají estetickou, kompoziční a hygienickou funkci v sídlech, a proto je nutné je chránit, 
resp. významnou zeleň přímo vymezit v rámci ploch zeleně s vyloučením zástavby.  

ad b Kromě vlastní ochrany a rozvoje ploch veřejných prostranství (ZV) je nezbytné sídelní zeleň rozvíjet také v dalších 
plochách s rozdílným způsobem využití a zvyšovat tak podíl lokální zeleně zejména uvnitř obytných území zejména 
pro účely zajištění kvalitního obytného prostředí a zachování kompozičního působení vzrostlé zeleně v sídlech, ve 
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vazbě na požadavek Preventivního hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory (Ing. arch. Jitka 
Brychtová, 11/2008) „chránit vzrostlé solitérní stromy v sídlech, zachovat rozvolněný charakter zástavby části sídel 
s včleněnými loukami, zahradami a rozptýlenou zelení – zejména v okrajové části Ferdinandova)“ a dále ve vazbě 
na požadavky Zadání ÚP Hejnice „Zvyšovat kvalitu životních podmínek a vzhledu obce,“ „respektovat stávající 
plochy veřejné zeleně a parků, případně posoudit možnosti jejich rozšíření s možnou koncepcí vzájemného spojení 
nebo propojení“ a „Rozšiřovat plochy sídelní zeleně, vymezit zelené pásy zejména podél vodních toků, případně ve 
vhodných úsecích podél komunikací.“ 

11.7 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

Odůvodnění výroku (13) 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

Z1 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., OP železnice, 
vodovodní řad, kanalizační 

řad, ptačí oblast 

- plocha je zčásti převzata z ÚPN SÚ Hejnice (cca 1/3 
zastavitelné plochy) a z 3. Změny ÚPN SÚ Hejnice  

(cca 5 % zastavitelné plochy) 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 4, 8, 14, 15, 21 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
a stávající dopravní a technickou infrastrukturu obytné 

čtvrti Skřivánek, je vymezena na půdách III. třídy ochrany 
ZPF a v prostoru z jedné strany ohraničeném železniční 

tratí, ze dvou stran pak stávající obytnou zástavbou 

- jedná se o jižní svahy s optimálním využitím pro rozvoj 
bydlení v dosahu centra města a bez zásadního narušení 

významných přírodních a krajinných hodnot území (v 
porovnání s jižními okraji města Hejnice v blízkosti svahů 

Jizerských hor) 

Z2 
veřejná prostranství 
– veřejná zeleň (ZV) 

CHKO IV., nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 
OP PUPFL, PUPFL, OP II. 

Stupně přírodního 
léčivého pramene, ptačí 

oblast 

- důvodem pro vymezení plochy je rozvoj veřejné zeleně 
v obytné lokalitě Skřivánek, zajištění dostatečného 

množství veřejně přístupné zeleně v obytných územích 

- vymezení vychází z požadavku Zadání ÚP Hejnice 
„rozšiřovat plochy sídelní zeleně“ a „vytvořit územní 

podmínky pro umístění aktivit pro relaxaci a volný čas 
obyvatel“ 

Z3 
veřejná prostranství 

(PV) 

CHKO IV., nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 
OP PUPFL, OP II. Stupně 

přírodního léčivého 
pramene, ptačí oblast 

- důvodem pro vymezení plochy je zlepšení prostupnosti 
urbanizovaného území s návazností na stávající systém 

cest ve volné krajině 

- cesta zajišťuje lepší prostupnost území z obytné části a 
z volné krajiny směrem k žst. Hejnice 

Z4 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO III., nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 
OP PUPFL, ptačí oblast 

- plocha je převzata z 3. Změny ÚPN SÚ Hejnice  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je v souvislém pásu vymezena podél stávající 
komunikace (ulice Luční) s cílem efektivně využít 

existující dopravní a technickou infrastrukturu území 

- urbanisticky se jedná o vhodný rozvoj podél zčásti již 
obestavěné komunikace (ulice Luční) s dotvořením 

oboustranného obestavění ulice a v přímé návaznosti na 
zastavěné území 
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Z5 
smíšené obytné – 

městské (SM) 
CHKO IV., kanalizační řad, 

ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 28 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v částech zahrad s potenciálem 
využití těchto rezerv v souvisle urbanizovaném území, 

v přímé vazbě na zastavěné území a existující dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Z6 
smíšené obytné – 

městské (SM) 
CHKO IV., kanalizační řad, 

ptačí oblast 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v částech zahrad s potenciálem 
využití těchto rezerv v souvisle urbanizovaném území, 

v přímé vazbě na zastavěné území a existující dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Z7 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 

trafostanice 22/0,4 kV, OP 
silnice, ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 2 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v lokalitě dotvářející oboustranné 
obestavění cesty na Ferdinandov, ze tří stran je 

obklopena obytnou zástavbou a přímo je dostupná ze 
stávající komunikace s napojovacími body sítí technické 

infrastruktury 

Z8 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO III., IV., OP 
železnice, vodovodní řad, 
kanalizační řad, nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 

ptačí oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice (změna využití 
z občanského vybavení na bydlení) 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 45 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena z důvodu jednoznačné vhodnosti 
rozvoje bydlení ve městě – ze tří stran je obklopena 
postupně se zahušťující zástavbou novějších RD, je 

výborně dopravně dostupná (stávající komunikace vedou 
po obvodu plochy), nachází se v pěší dostupnosti do 

centra města, v dosahu všech sítí technické 
infrastruktury 

- plocha je vymezena převážně na půdách V. třídy 
ochrany ZPF, bez zásadního vlivu na kvalitní půdy 

v území 

- vymezení plochy přispívá k ucelení okraje města a 
dotvoření kompaktního urbanistického tvaru sídla 

Z9 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO III.,IV., OP VN, ptačí 
oblast 

- plocha je zčásti převzata z ÚPN SÚ Hejnice (3/4 
zastavitelné plochy) a z 3. Změny ÚPN SÚ Hejnice  

(cca 1/4 zastavitelné plochy) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v souvisle urbanizovaném území 
(obytná zástavba ze tří stra) a dotváří prostorově ucelený 

urbanistický soubor, jehož hranicí je ochranné pásmo 
nadzemního vedení na jižní straně 

- plocha je přímo dostupná ze stávající komunikace 
s napojovacími body sítí technické infrastruktury 
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Z10 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO III., OP VN, ptačí 
oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v souvisle urbanizovaném území 
(obytná zástavba ze tří stra) a dotváří prostorově ucelený 

urbanistický soubor, jehož hranicí je ochranné pásmo 
nadzemního vedení na jižní straně 

- plocha je přímo dostupná ze stávající komunikace 
s napojovacími body sítí technické infrastruktury 

Z11 

bydlení – v 
rodinných domech 

– městské a 
příměstské (BI) 

CHKO III.,IV., nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 

ptačí oblast 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v souvisle urbanizovaném území 
(obytná zástavba ze tří stra) a dotváří prostorově ucelený 

urbanistický soubor, jehož hranicí je ochranné pásmo 
nadzemního vedení na jižní straně 

- plocha je přímo dostupná ze stávající komunikace 
s napojovacími body sítí technické infrastruktury 

Z12 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., OP VN, ptačí 
oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 55 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné 
území a obytnou zástavbu, s cílem rozšířit stávající 

zahradu 

- plocha dotváří prostorově ucelený urbanistický soubor, 
jehož hranicí je ochranné pásmo nadzemního vedení na 

jižní straně a lokální biokoridor na východní hranici 
plochy 

Z13 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., OP železnice, 
OP II. Stupně přírodního 
léčivého pramene, ptačí 

oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice (změna využití 
z výrobních aktivit na bydlení) 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 18b, 34, 47 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena ve vazbě na stávající plochy bydlení 
a navrhovanou přestavbu zaniklého výrobního areálu 
(plocha přestavby P4) s cílem umožnit rozvoj bydlení 
v blízkosti žst. Hejnice, centra města a v sousedství 

sportovně-rekreačního areálu města 
- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 

napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

Z14 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., OP železnice, 
ptačí oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice (změna využití 
z výrobních aktivit na bydlení) 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 18a 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha dotváří souvisle urbanizované obytné území 
města, ze tří stran je obklopena obytnou zástavbou, 

nachází se v zastavěném území 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 
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Z15 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., OP silnice, DOK, 
OP PUPFL , ptačí oblast 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena podél ulice P. Bezruče s cílem 
dotvořit oboustranné obestavění ulice a využít tak 

existující dopravní a technickou infrastrukturu 

Z16 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., OP železnice, 
nadzemní vedení vn 22 
kV, OP VN, trafostanice 
22/0,4 kV , ptačí oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice (změna využití 
z výrobních aktivit na bydlení) 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 22a 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha dotváří souvisle urbanizované obytné území 
města, ze tří stran je obklopena obytnou zástavbou, 
z větší části je obehnána hranicí zastavěného území; 

jedná se o plochu oddělenou od souvislé volné krajiny 
bez možnosti jejího zemědělského obhospodařování 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

- důvodem vymezení je mimo jiné dotvoření obytného 
charakteru území v blízkosti žst Bílý Potok a posílení 

efektivity této zastávky VHD 

Z17 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV. , ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 29 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha dotváří souvisle urbanizované obytné území 
města, ze dvou stran je obklopena obytnou zástavbou, je 

dostupná ze stávající komunikace a napojitelná na 
existující sítě technické infrastruktury 

Z18 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., OP železnice, 
nadzemní vedení vn 22 
kV, OP VN, trafostanice 
22/0,4 kV, ptačí oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice (změna využití 
z výrobních aktivit na bydlení) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha dotváří souvisle urbanizované obytné území 
města, ze dvou stran je obklopena obytnou zástavbou, 

nachází se v zastavěném území 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

- důvodem vymezení je mimo jiné dotvoření obytného 
charakteru území v blízkosti žst Bílý Potok a posílení 

efektivity této zastávky VHD 

Z19 
výroba a skladování 
– lehký průmysl (VL) 

CHKO III., IV., OP 
železnice, nadzemní 

vedení vn 22 kV, OP VN, 
trafostanice 22/0,4 kV, 

ptačí oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice  

- důvodem vymezení plochy je umožnění rozvoje 
výrobních aktivit v ideální poloze – v návaznosti na 
stávající plochy výroby mimo souvisle urbanizované 

obytné území (za železniční tratí) 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

Z20 neobsazeno 
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Z21 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 

Q100, ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 1 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v prostoru zbořeniště v zastavěném 
území  

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

Z22 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 
trafostanice 22/0,4 kV, 

ptačí oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- vymezením plochy je urbanisticky utvářen kompaktní 
obytný soubor Zátiší; v dané ploše jsou již realizovány 2 

RD 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

Z23 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 
trafostanice 22/0,4 kV, 

ptačí oblast 

- plocha je převzata z 3. Změny ÚPN SÚ Hejnice  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- vymezením plochy je urbanisticky utvářen kompaktní 
obytný soubor Zátiší s oboustranným obestavěním ulic 
efektivně využívajícím veřejnou infrastrukturu v území 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

Z24 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., nadzemní 
vedení vn 22 kV, OP VN, 
trafostanice 22/0,4 kV, 

ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 32 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- vymezením plochy je urbanisticky utvářen kompaktní 
obytný soubor Zátiší s oboustranným obestavěním ulic 
efektivně využívajícím veřejnou infrastrukturu v území 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

Z25 
rekreace – plochy 

staveb pro rodinnou 
rekreaci (RI) 

CHKO IV., ptačí oblast 

- plocha je vymezena v rozsahu dvou stávajících 
zahrádek navazujících na současnou 

zahrádkovou kolonii 

- vymezení plochy vychází ze skutečného využití území 

Z26 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO III., vodovodní řad, 
ptačí oblast 

- plocha je převzata z 3. Změny ÚPN SÚ Hejnice 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé návaznosti na stávající 
obytnou zástavbu, ze tří stran obklopena zastavěným 

územím 

- vymezením plochy je zacelen kompaktní urbanistický 
útvar 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

Z27 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 
CHKO III., vodovodní řad, 

ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 41 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha navazuje na zastavěné území a na existující 
obytnou zástavbu 

- vymezením plochy je vhodně urbanisticky doplněna 
struktura rozptýlené zástavby v lokalitě Vinkl 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

Z28 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 
CHKO III., ptačí oblast 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha navazuje ze dvou stran na zastavěné území a na 
existující obytnou zástavbu 

- vymezením plochy je vhodně urbanisticky doplněna 
struktura rozptýlené zástavby v lokalitě Vinkl 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury  

Z29 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 
CHKO III., vodovodní řad, 

ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 17 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha navazuje ze tří stran na zastavěné území a na 
existující obytnou zástavbu 

- vymezením plochy je vhodně urbanisticky doplněna 
struktura rozptýlené zástavby v lokalitě Vinkl 

- plocha je dostupná ze stávající komunikace a 
napojitelná na existující sítě technické infrastruktury 

Z30 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 

CHKO IV., OP VN, 
trafostanice 22/0,4 kV, 

ptačí oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha navazuje na stávající zástavbu a je ze tří stran 
obklopena zastavěným územím 

- urbanisticky vhodně je doplněno obytné území v přímé 
dostupnosti ze stávajících komunikací s napojením na 

existující sítě technické infrastruktury 

- v rámci plochy jsou již vydaná správní rozhodnutí 
(výstavba RD) 

Z31 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 
CHKO III., IV., OP VN, ptačí 

oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha navazuje na stávající zástavbu a je ze tří stran 
obklopena zastavěným územím 

- urbanisticky vhodně je doplněno obytné území v přímé 
dostupnosti ze stávajících komunikací s napojením na 

existující sítě technické infrastruktury 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

Z32 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 
CHKO III., vodovodní řad, 

ptačí oblast 

- plocha je převzata z 3. Změny ÚPN SÚ Hejnice  
(změna využití z občanského vybavení na plochy smíšené 

obytné rekreační) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- vymezením plochy je dotvořen urbanizovaný prostor na 
okraji zástavby u potoka se zachováním pásu břehové 

zeleně 

- plocha je dopravní dostupná ze stávající komunikace 
s možností napojení na existující sítě technické 

infrastruktury 

Z33 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 
CHKO III., OP PUPFL, ptačí 

oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 27 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území a 
stávající obytnou a rekreační zástavbu 

- vymezením plochy je dotvořen kompaktní okraj sídla 

- plocha je dopravně dostupná ze stávající komunikace 
s možností napojení na existující sítě technické 

infrastruktury 

Z34 
technická 

infrastruktura – 
inženýrské sítě (TI) 

CHKO III., ptačí oblast 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice  

- plocha je vymezena v souladu s PRVK LK; záměr je 
dlouhodobě stabilizován ve vhodné lokalitě na severním 

okraji sídla u potoka se zajištěním dostupnosti po 
stávající komunikaci 

- důvodem vymezení plochy je potřebnost realizace 
kanalizačního systému a čistírny odpadních vod v sídle 

Ferdinandov pro účely zlepšení likvidace odpadních vod 
a zvýšení kvality povrchových vod 

Z35 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 
CHKO III., ptačí oblast 

- plocha je zčásti převzata z ÚPN SÚ Hejnice (cca 1/2 
zastavitelné plochy) 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 42, 44 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha navazuje na stávající zástavbu a je ze tří stran 
obklopena zastavěným územím 

- urbanisticky vhodně je doplněno obytné území v přímé 
dostupnosti ze stávajících komunikací s napojením na 

existující sítě technické infrastruktury 

Z36 neobsazeno 

Z37 neobsazeno 

Z38 neobsazeno 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

Z39 
občanské vybavení – 

veřejná 
infrastruktura (OV) 

CHKO III., IV., OP PUPFL, 
ptačí oblast 

- plocha je zčásti převzata z ÚPN SÚ Hejnice (změna 
z plochy parkoviště na občanské vybavení, cca 1/3 

zastavitelné plochy) 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 36 

- důvodem vymezení je záměr vybudování informačního 
střediska AOPK ČR, plocha spoluutváří nástupní místo do 

Jizerských hor ve Ferdinandově 

- plocha je vymezena pro rozvoj občanského vybavení 
v obci a zejména informační a osvětový význam záměru 

v oblasti ochrany přírody a krajiny Jizerských hor 

Z40 
veřejná prostranství 

(PV) 

CHKO III., IV.,  

ptačí oblast 

- důvodem pro vymezení VP je zajištění přístupu a 
dopravní dostupnosti plochy přestavby P5 a zastavitelné 

plochy Z41 pro rozvoj smíšené obytné – rekreační 
zástavby 

- jedná se o potvrzení již existující zvykové cesty v krajině 
přímo navazující a propojující stávající systém cest 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
„Požadavek na posouzení a případný rozvoj ploch 

veřejného prostranství“ 

Z41 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 

CHKO III., IV.,  

ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 6, 43 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v prostoru obklopeném obytnou či 
rekreační zástavbou, dotváří souvislou zástavbu jádra 

sídla Ferdinandov a posiluje význam nástupního místa do 
Jizerských hor 

- plocha je dopravní dostupná ze stávající komunikace 
s možností napojení na existující sítě technické 

infrastruktury 

Z42 neobsazeno 

Z43 neobsazeno 

Z44 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 

CHKO III., IV., STL 
plynovod, OP VN, OP 
PUPFL, ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 9 

- důvodem vymezení plochy je uvedení území do souladu 
se skutečným využitím na základě požadavku vlastníka 
pozemku na změnu využití (rozsah plochy zahrnuje část 
pozemku využívaný jako zahrada k rodinnému domu) 

11.8 Odůvodnění vymezení ploch přestavby  

Odůvodnění výroku (14) 

Odůvodnění vymezení ploch přestavby  

ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

P1 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., ptačí oblast, OP 
železnice 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- důvodem vymezení plochy je umožnění rozvoje bydlení 
v blízkosti centra města v ploše extenzivně využívaných 

zahrádek  
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

P2 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., ptačí oblast, 
vodovodní řad, OP silnice 

(III/29015) 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 37 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- důvodem vymezení plochy je její zapojení do obytné 
čtvrti Skřivánek a dotvoření obytného charakteru ulice 

Lázeňské 

- důvodem vymezení plochy přestavby je také zamezení 
případnému nežádoucímu rozvoji stávajících výrobních 
aktivit v jádru obytné čtvrti a podél významné rekreační 

trasy mezi Hejnicemi a Lázněmi Libverda 

P3 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., ptačí oblast, OP 
VN 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 46 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- důvodem vymezení plochy je záměr dotvoření obytné 
části města s cílem využít zanedbanou a nevyužívanou 

rezervu v zastavěném území pro rozvoj bydlení 
v blízkosti centra města a v dosahu veškeré veřejné 

infrastruktury 

- plocha představuje zbytkový pozemek s řadou garáží, je 
obklopena obytnou zástavbou, s dobrou dopravní 

dostupností a v dosahu všech sítí technické 
infrastruktury 

P4 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

CHKO IV., OP II. Stupně 
přírodního léčivého 

pramene, ptačí oblast, OP 
železnice 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 20, 25 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena na území identifikovaném jako 
brownfield, čímž dochází k využití rezerv v zastavěném 

území namísto většího rozvoje zástavby do volné krajiny 

P5 
smíšené obytné – 

rekreační (SR) 
CHKO IV., ptačí oblast 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu 
využití území č. 6, 7, 52 

- plocha je vymezena ve vazbě na stávající obytnou a 
rekreační zástavbu, kompozičně dotváří prostor 

nástupního místa do Jizerských hor 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- důvodem vymezení je umožnění rozvoje obytné či 
rekreační zástavby s možností služeb a vybavenosti 

v prostoru stávajících zahrádek 

- vymezením plochy je posílena urbanistická struktura 
nástupního místa do Jizerských hor 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

P6 
občanské vybavení – 

komerční zařízení 
malá a střední (OM) 

CHKO IV., ptačí oblast, OP 
PUPFL 

- plocha je převzata z 3. Změny ÚPN SÚ Hejnice 
(částečně změna využití ze sportu na občanské vybavení) 

- plocha je vymezena v rozsahu nevyužívaného bývalého 
výrobního areálu na jižním okraji Ferdinandova; 

v souvislosti s umístěním nástupního místa do Jizerských 
hor v dané lokalitě ÚP vytváří podmínky pro rozvoj 
doplňkových služeb a vybavení pro účely rozvoje 

cestovního ruchu v území 

- důvodem vymezení plochy je posílení nástupního 
místa, rozvoj služeb cestovního ruchu v území a zejména 

opětovné využití znehodnoceného, resp. nevyužitého 
území v obci 

P7 
dopravní 

infrastruktura – 
silniční (DS) 

CHKO IV., ptačí oblast, OP 
PUPFL 

- plocha je převzata z 3. Změny ÚPN SÚ Hejnice (změna 
využití z občanského vybavení na dopravní 

infrastrukturu) 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
Hejnice  („Navrhnout parkovací plochy pro návštěvníky 
Jizerských hor v lokalitě na Ferdinandově.“ a „vytvořit 

podmínky pro rozvoj rekreace, tj. turistických, lyžařských 
a cyklotras s návrhem nástupního místa, zázemí a 

parkovacích ploch“).  

- důvodem vymezení je zajištění dostatečné 
infrastruktury pro existující nároky v souvislosti 

s cestovním ruchem a turistikou v území. 

P8 
dopravní 

infrastruktura – 
silniční (DS) 

CHKO IV., ptačí oblast, OP 
PUPFL 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
Hejnice  („Navrhnout parkovací plochy pro návštěvníky 
Jizerských hor v lokalitě na Ferdinandově.“ a „vytvořit 

podmínky pro rozvoj rekreace, tj. turistických, lyžařských 
a cyklotras s návrhem nástupního místa, zázemí a 

parkovacích ploch“).  

- důvodem vymezení je zajištění dostatečné 
infrastruktury pro existující nároky v souvislosti 

s cestovním ruchem a turistikou v území. 

Odůvodnění výroku (15) 

Důvodem stanovení výroku je zpřísnění podmínky posuzování hlukové zátěže při nové výstavbě v souladu 
s Nařízením vlády ze dne 15.6.2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. V ÚP Hejnice je nezbytnost posouzení hlukové zátěže uvedena s cílem identifikovat omezení při 
budoucí výstavbě v dotčených plochách umožňujících umisťování staveb. Výrok se zároveň týká možné hlukové zátěže 
z dopravy s následujícím upozorněním:   

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železniční tratě, silnic  II. a III. třídy 
a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z 
provozu po železniční trati, po silnicích II. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny 
stavby na nově navržených plochách, které by mohly být ohrožené hlukem z železniční tratě, ze silnic II. a III. třídy, nikoli jen 
na ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady stavebníka se 
vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětné 
železniční trati, silnicích II. a III. třídy (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných 
plochách. 

 

AD 4  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

11.9 Odůvodnění koncepce občanského vybavení 

Odůvodnění výroku (16) 

Plochy občanského vybavení jsou specifikované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Členění na plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury 
(OV), komerčních zařízení malých a středních (OM), tělovýchovných a sportovních zařízení (OS) a hřbitovů (OH) vychází 
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z odlišných specifických nároků daných způsobů využití, zejména nezbytnosti stabilizace vybavenosti veřejného charakteru 
(plochy OV), stabilizace sportovních zařízení a areálů v sídlech zajišťujících možnosti sportovního vyžití obyvatel 
v dostatečném množství, rozsahu a dobré dostupnosti, stabilizace a ochrana hřbitovů.  

Důvodem samostatného vymezení ploch je nutnost usměrňovat ochranu a rozvoj občanského vybavení na území 
obce. Lokalizace, rozsah a význam staveb a zařízení občanského vybavení má významný vliv na kvalitu bydlení a 
dosažitelnost těchto služeb pro obyvatele, z pohledu rekreace a cestovního ruchu je občanská vybavenost klíčová pro míru 
atraktivity území, návštěvnost území a délku pobytu návštěvníků. Vymezení ploch občanského vybavení vychází 
z požadavku Zadání ÚP Hejnice „Územně zajistit a stabilizovat plochy pro školství, rozvoj kultury, sportu, vytvořit územní 
podmínky pro umístění aktivit pro relaxaci a volný čas obyvatel a návštěvníků.“ 

Ochrana občanského zařízení je prioritní zejména ve vhodných plochách jádrových částí sídel. Existence a rozvoj 
občanského vybavení je ve veřejném zájmu, proto je nezbytné důkladně posuzovat jakékoliv požadavky na změny v daných 
plochách. Pro zajištění dobré dostupnosti občanského vybavení a jeho spolupůsobení na upevňování komunit a sociální 
soudržnosti obyvatel je nutné přednostně umisťovat občanské vybavení obecně do sídelních center a hustě obydlených 
částí sídel.  

Odůvodnění výroků (17) – (18) 

Podrobné odůvodnění vymezení ploch je uvedeno pro jednotlivé plochy v kapitole 11.7 Odůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch.  

Odůvodnění výroku (19) 

Rozvoj všech kategorií občanského vybavení je umožněn také v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití 
(zejména ploch smíšených obytných a ploch bydlení) v souladu s jejich stanovenými podmínkami využití, a to dle požadavku 
Zadání ÚP Hejnice „Vyhodnotit změny rozmístění, příslušnosti a věkové struktury bydlících obyvatel a ostatních uživatelů 
území, které se promítají do měnících se nároků na veřejné vybavení a obslužné systémy (školství, zdravotnictví, sociální 
péče, kultura, sport a tělovýchova, veřejná správa aj.)“ a „Podmínky rozvoje budou vytvářeny především v oblasti rozvoje 
obytných a rekreačních funkcí města, případně výrobních služeb a veřejné infrastruktury, zlepšení sociálně-demografických 
charakteristik a podpory nárůstu obyvatelstva s čímž souvisí: 

- rozvoj drobných řemesel, živností, služeb, drobného hospodaření a trávení volného času, 

- rozvoj služeb s rozšířením nabídky volnočasových aktivit na území obce, 

- zvýšení přínosů z řízeného rozvoje cestovního ruchu. 

V rámci obytných území je vhodné umožňovat vznik občanského vybavení lokálního charakteru, které se může 
rozvinout na základě požadavků nebo iniciativy obyvatel a podnikatelských subjektů – jeho přesné umístění proto nelze 
předvídat. Obecně však občanské vybavení doplňuje obytná území a zajišťuje dostupnost služeb zejména pro místní 
obyvatele a pro účely cestovního ruchu.   

11.10 Odůvodnění koncepce veřejných prostranství 

Odůvodnění výroku (20) 

Plochy veřejných prostranství specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., jsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití. Rozvoj veřejných 
prostranství je umožněn také v rámci všech ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich stanovenými 
podmínkami využití.  

Odůvodnění výroku (21) 

Veřejná prostranství jsou nositeli všech existujících turistických a cyklistických tras, cyklostezek a naučných stezek. 
Turistická infrastruktura je významným předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a turistiky v území, proto je nutné ji 
chránit a rozvíjet, zcela vyloučit jakoukoliv redukci. Důvodem pro vymezení ploch je mimo jiné ochrana historických cest 
v krajině pro zlepšení prostupnosti území a možný rozvoj nových pěších turistických nebo cyklistických tras v území. Obnova 
či rozvoj pěších a cyklistických tras je územním plánem umožněna ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  

Stabilizace, ochrana a další rozvoj pěších a cyklistických tras v území formou vymezení systému veřejných 
prostranství jako samostatného typu plochy s rozdílným způsobem využití vychází zejména z požadavků Zadání ÚP Hejnice 
„Prověřit stávající síť cyklotras, turistických tras a naučných stezek a navrhnout jejich případné upřesnění a doplnění.“ 

Odůvodnění výroku (22) 

Veřejná prostranství tvoří základní kostru sídel i volné krajiny. Intenzivní využívání veřejných prostranství je 
základním předpokladem kvalitního života v sídlech. Veřejná prostranství jsou odrazem kvality života v sídlech a jsou 
těžištěm veřejného života. Využívají je všichni lidé vyskytující se v daném území z nejrůznějších důvodů. Proto je nutné dbát 
na zvyšování kvality veřejných prostranství zejména pro pohyb chodců, rozvoj systému tak, aby zajišťoval a zlepšoval 
prostupnost území.  
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Veřejná prostranství zahrnují veškeré stabilizované plochy veřejně přístupných prostranství s výraznou 
prostorotvornou funkcí (návesní a uliční prostory) v zastavěném území sídel. S ohledem na význam ve struktuře ploch 
veřejných prostranství zahrnuje územní plán do těchto ploch také úseky místních komunikací, které mají významnou 
prostorotvornou, komunikační a sociální funkci, stejně tak jako některé významné mimosídelní cesty zajišťující prostupnost 
území. 

V rámci všech ploch veřejných prostranství (PV, ZV) je v územním plánu zajištěna ochrana minimálního rozsahu 
systému veřejných prostranství na území obce pro zajištění dostupnosti ploch a prostupnosti území sídel i volné krajiny.  

Nové chodníky nejsou územním plánem navrženy, jejich realizace je umožněna v rámci hlavního a přípustného 
využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch dopravní infrastruktury - silniční (DS) a veřejných 
prostranství (PV). Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky, zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Odůvodnění výroků (23)  

Podrobné odůvodnění vymezení ploch je uvedeno pro jednotlivé plochy v kapitole 11.7 Odůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch.  

Odůvodnění výroku (24) 

Vymezením ploch veřejných prostranství (PV, ZV) je v ÚP Hejnice zajištěna ochrana minimálního rozsahu systému 
veřejných prostranství na území města potřebného pro zajištění dostupnosti ploch a prostupnosti území sídel i volné 
krajiny. V rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití však existuje množství dalších veřejných prostranství, které je 
rovněž vhodné dále rozvíjet a zkvalitňovat. Z těchto důvodů je stanovena zásada stabilizace a rozvoje veřejných prostranství 
také v jiných plochách s rozdílným způsobem využití, a to zejména v plochách s obytnou funkcí, kde je nutné zachovávat a 
rozvíjet dostupnost jednotlivých pozemků a prostupnost urbanizovaného území utvářející komunikační síť sídel.  

Odůvodnění výroku (25) 

Výrok je stanoven z důvodu potřebnosti vymezit dostatečné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. V rámci územních studií (podmínka zpracování územní studie v plochách X1-X6) bude ve větší podrobnosti, 
než umožňuje územní plán, prověřeno možné vedení nových veřejných prostranství s dostatečnými prostorovými 
parametry v souladu s právními předpisy.  

11.11 Odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury 

Obecné odůvodnění výroků (26) – (38) 

Koncepce dopravní infrastruktury vychází zejména z následujících dokumentací a podkladů: 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 2011) 

- Doprava v Libereckém kraji (Kolektiv pracovníků Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, KORID LK, 
spol. s r.o., aktualizace 2010) 

- Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, aktualizace 
2016) 

- Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje, aktualizace pro období 2012 – 2018 (KORID LK, spol. s r.o., říjen 
2015) 

- Návrh kategorizace krajské silniční sítě Libereckého kraje – rok 2020 (EMA Liberec, leden 2004) 

- Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 a návrh nového Akčního plánu na období 2015-
2016 (Ing. Jaroslav Martinek, aktualizace leden 2015) 

- Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
01/2016) 

- platná legislativa a ČSN 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (3. úplná aktualizace 2014) 

- ÚPN SÚ Hejnice (2000) 

- Zadání ÚP Hejnice (2015) 

11.11.1 Doprava silniční 

Obecné odůvodnění výroků (26) – (28) 

Popis stávající situace 

Silniční doprava je v řešeném území provozována prostřednictvím silniční sítě a navazující struktury místních 
a účelových komunikací. V řešeném území jsou vedeny pouze silnice II. a III. třídy a místní a účelové komunikace. Dopravní 
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osou řešeného územ je silnice II/290, procházející sídlem Hejnice ve východo-západním směru. Tato komunikace zajišťuje 
napojení správního území města Hejnice na nadřazenou dopravní síť – silnice I/13 západním směrem, silnice I/10 a I/14 
jihovýchodním směrem. 

Nadřazenou dopravní osu v širších vztazích představuje silnice I. třídy I/13, procházející západně od řešeného 
území městem Frýdlant (10 km). Silnice I/13 je pro obec zásadní v dostupnosti vyšších center osídlení (Liberec, Frýdlant), 
přičemž plní funkci hlavní obslužné komunikace Frýdlantského výběžku. Nejbližší silnice II. třídy (II/291) prochází severně 
položeným Novým Městem pod Smrkem a z řešeného území se s ní lze spojit silnicí III. třídy III/23015, vedoucí z řešeného 
území severním směrem.  

Silnice II. třídy 

 Na vyšší komunikační systém je správní území Hejnic napojeno prostřednictvím silnice II/290, jejíž trasa je 
znázorněna níže: 

II/290  Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Bílý Potok – Souš – Desná  

Silnice III. třídy 

III/29015 výjezd z II/290 Hejnice – Lázně Libverda – Přebytek – Ludvíkov pod Smrkem – Nové Město pod Smrkem 
– výjezd z II/291  

III/29016 výjezd z II/290 Hejnice – Ferdinandov  

Stávající silnice III. třídy zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu řešeného území. Jejich dopravní zátěž je 
poměrně nízká. Významu těchto komunikací a konfiguraci terénu odpovídá i jejich trasování a parametry.  

Intenzity dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě či 
jejích úseků. Sčítání je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále též jen „ŘSD ČR“) pravidelně jednou za pět let 
a zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané úseky silnic III. třídy a místních komunikací. Výhledové intenzity (za 
roky 2015, 2020, 2025) jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle ŘSD ČR Praha.  

Řešeného území se týkají údaje za měřené úseky 4-1428 a 4-1410 silnice II/290 a 4-4270 silnice III/29015 (viz obr.). 
Údaje vytíženosti těchto úseků komunikací v letech 2000, 2005 a 2010 znázorňuje dále uvedená tabulka, ve které je vždy 
zvýrazněna nejvyšší hodnota v dané kategorii, a jež uvádí také výhledové intenzity do roku 2025. Veškeré údaje jsou 
uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují celoroční průměr. S ohledem na dopravní 
význam silnice III/29016 v řešeném území lze předpokládat, že intenzity dopravy nepřesáhnou hodnotu 250 vozidel za 24 
hodin průměrného dne v roce. 

Na všech měřených úsecích řešeného území lze dle výpočtů na základě růstových koeficientů (dle ŘSD) 
předpokládat postupný nárůst intenzity dopravy. Nejvytíženějším úsekem je zde východní část silnice II/290 (úsek 4-1410).  

silnice 
sčítací 
úsek 

začátek 
úseku 

začátek 
úseku 

rok 
těžká 

motorová 
vozidla 

osobní a 
dodávková 

vozidla 

jednostopá 
motorová 

vozidla 

součet 
všech 

vozidel 

II/290 

4-1428 
Hejnice, 

vyús. 29015 
a 21016 

hr. okr. 
Liberec a 

Jablonec n. 
N 

2000 31 370 7 408 

2005 34 911 13 958 

2010 49 483 20 552 

2015 50 540 20 611 

2020 52 573 20 645 

2025 52 598 20 670 

4-1410 Frýdlant k.z. 
Hejnice, 

vyús. 29015 
a 21016 

2000 172 1200 19 1391 

2005 308 2282 31 2321 

2010 238 1782 29 2049 

2015 245 1993 29 2267 

2020 252 2114 29 2395 

2025 254 2205 29 2488 

III/29015 4-4270 
Hejnice, 

vyús.z 290 
Ludvíkov, x s 

29011 

2000 84 572 8 664 

2005 159 789 15 963 

2010 82 490 19 591 

2015 84 548 19 652 

2020 87 581 19 687 

2025 88 606 19 713 
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Obr.: Úseky silnic Sčítání intenzity dopravy v Hejnicích (dle ŘSD ČR) 

 

Místní komunikace 

Pro místní dopravu jsou využívány úseky silnic III. třídy, které rovněž umožňují obsluhu jednotlivých objektů. Na 
tyto silnice navazují místní komunikace různé délky a proměnlivých parametrů. Stávající rozsah sítě místních komunikací je 
územním plánem stabilizován. Komunikace mají většinou charakter cest se zpevněným nebo částečně zpevněným 
povrchem a vycházejí z terénních podmínek a uspořádání zástavby.  

Místní komunikace mimo zastavěná území jsou v územním plánu vymezeny jako plochy veřejných prostranství 
(PV) nebo jsou zahrnuty v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití. Síť místních komunikací doplňují místní účelové 
komunikace, které umožňují obsluhu celého území obce.   

Odůvodnění navrhovaného řešení  

Odůvodnění výroků (26) – (28) 

V souladu s § 9, odst. 2 a 3 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou silniční pozemky silnic II. a III. 
třídy zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS). Důvodem je zejména intenzita dopravy a její negativní vlivy, 
které vylučují začlenění těchto pozemků do ploch jiného způsobu využití. Vymezení ploch dopravní infrastruktury – silniční 
(DS) je také nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti ostatních ploch (např. ploch bydlení, výroby, občanského vybavení, 
atd.). Požadavek respektování Normové kategorizace krajských silnic II. a III. třídy byl do ÚP doplněn na základě požadavku 
dotčeného orgánu; nejedná se o explicitní návrh rozšíření stávajících komunikací.  

Místní komunikace jsou v územním plánu zařazeny převážně do ploch veřejných prostranství (PV). Jejich dopravní 
funkce je zejména v zastavěném území doplněna ostatními funkcemi (pobytovou, rekreační, společenskou, apod.). Součástí 
veřejných prostranství jsou vegetační plochy, liniové výsadby, apod.  

Účelové komunikace jsou s ohledem na jejich dopravní význam součástí navazujících ploch s rozdílným způsobem 
využití. Jejich začlenění do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití nebrání jejich využívání pro dopravní účely. 

Případné úpravy komunikací lze realizovat v rámci ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných 
prostranství (PV), dále také v navazujících plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s přípustným využitím.  

Odůvodnění výroku (27) 

Veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vazbě na stávající komunikační skelet v území. Pro jednotlivé 
zastavitelné plochy budou zřízeny, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém území. 
Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých, zejména rozsáhlejších zastavitelných ploch. 
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Dopravní řešení v rámci zastavitelných ploch bude navrženo s ohledem na způsob jejich zastavění a bude řešeno 
v navazujících řízeních.  

Při návrhu parcelace zastavitelných ploch je nutné stanovit dostatečný prostor pro vedení komunikací, chodníků a 
inženýrských sítí o minimální šířce 9 m mezi oploceními. Je též nutno respektovat požadavky na plochy pro výstavbu 
křižovatek (napojení) a potřebných rozhledových polí. Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci 
nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m 
od stavby. Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární 
techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní techniky 
hasičských záchranných sborů. 

Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení 
příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. Šířka veřejných prostranství, jehož součástí je komunikace, musí být 
v souladu s § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší 
šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při 
jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.  

Odůvodnění výroku (28) 

Výrok je stanoven v souladu s požadavky na řešení dopravních problémů způsobených záplavami na řece Smědé, 
viz problémy k řešení v Zadání ÚP Hejnice („neprůjezdnost silnice II/290 směrem na Frýdlant v případě vyšší hladiny na řece 
Smědé, pravidelné zaplavování či poškozování silnice vodou; nutnost komplikovaných objížděk“).  

Hlavním důvodem pro vymezení koridoru územní rezervy je prověření záměru na realizaci alternativního 
dopravního spojení Frýdlant – Hejnice v širších vztazích, podrobně viz kapitola 11.26 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů 
územních rezerv.  

11.11.2 Doprava v klidu 

Obecné odůvodnění výroků (29) – (31) 

Popis stávající situace 

Parkování a odstavování vozidel je v řešeném území uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích, 
případně v profilu místních komunikací, tedy zejména v rámci ploch veřejných prostranství (PV) a ploch dopravní 
infrastruktury – silniční (DS). Kapacitnější plochy hromadného parkování jsou v řešeném území lokalizovány u objektů 
občanské vybavenosti – např. u kláštera, koupaliště, u objektů hromadného bydlení – sídliště, u vlakového nádraží a ve 
Ferdinandově.  

Odůvodnění navrhovaného řešení  

V souladu s § 7 odst. 2 a § 9 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou pozemky pro 
odstavování vozidel zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) a do ploch veřejných prostranství (PV). 
Důvodem je zejména jejich ochrana pro stanovené účely dopravy v klidu.  

Individuální odstavování vozidel lze v rámci přípustného využití realizovat také v dalších plochách s rozdílným 
způsobem využití, zejména v plochách smíšených obytných (SM, SR), plochách bydlení (BI), plochách výroby a skladování 
(VL) a občanského vybavení (OV, OM, OS).  

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů 
dopravy, ploch bydlení, ploch občanského vybavení. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle normy 
ČSN 73 6110 a změny Z1 ČSN 73 6110. 

Odůvodnění výroku (30) 

Výrok je stanoven v přímé vazbě na požadavek Zadání ÚP Hejnice („Navrhnout parkovací plochy pro návštěvníky 
Jizerských hor v lokalitě Pod Ořešákem a na Ferdinandově.“ a „vytvořit podmínky pro rozvoj rekreace, tj. turistických, 
lyžařských a cyklotras s návrhem nástupního místa, zázemí a parkovacích ploch“). Důvodem je zajištění dostatečné 
infrastruktury pro existující nároky v souvislosti s cestovním ruchem a turistikou v území.  

Odůvodnění výroku (31) 

Tendence začleňování parkovišť do obytných ploch a přenesení zátěže na vlastníky jednotlivých pozemků je 
zřejmá z řady vyspělých evropských zemí (Dánsko, Nizozemsko, Velká Británie). Parkování ve veřejném prostoru generuje 
nadbytečnou zátěž veřejných rozpočtů a snižuje významným způsobem kvalitu a využitelnost veřejných prostranství.  

Potřeba parkovacích kapacit vychází z lokalizace a uspořádání ohnisek koncentrujících pobyt obyvatel (objekty a 
areály občanské infrastruktury, obytné soubory, výrobní areály, apod.). Požadavek zajistit odpovídající počty parkovacích 
stání vychází z prováděcích právních předpisů. Územní plán navrhuje způsoby řešení s cílem chránit veřejná prostranství a 
dopravní plochy před jejich zahlcením odstavenými vozidly a devalvací jejich primárního významu na parkovací a odstavné 
plochy. 
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11.11.3 Doprava železniční 

Obecné odůvodnění výroků (32) – (33) 

Popis stávající situace 

Řešeným územím prochází jednokolejná regionální železniční trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem. Na 
trati se v řešeném území nachází dvě železniční stanice: „Hejnice“ a „Bílý Potok pod Smrkem“. Trasa dráhy je z hlediska 
současné koncepce i ve lhůtě aktualizace územně stabilizovaná.  

Uvedená železniční trať městu zajišťuje spojení s městem Raspenava, kterým prochází celostátní železniční trať 
037 Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách – Černousy. Jedná se o nejvýznamnější železniční trať v regionu, 
jež v obci Černousy překračuje státní hranici ČR/Polsko.  

Případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy, dále je nutné 
respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. – stavební a technický řád drah a postupovat ve smyslu ustanovení zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění navrhovaného řešení  

V souladu s § 9, odst. 2 a 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou pozemky v obvodu dráhy 
zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury – železniční (DZ). Důvodem je zejména jejich ochrana pro účely železniční 
dopravy a souvisejících funkcí.  

Kvalita železniční dopravy je jedním ze základních ukazatelů vyspělosti společnosti. Vytvoření podmínek pro její 
stabilizaci a kvalitativní rozvoj je jednou z priorit územního plánu a souvisí s aktuálním trendem resuscitace železniční 
dopravy v České republice. ÚP stabilizuje plochy pro provoz železniční dopravy v území mimo jiné pro možnost rozvoje 
krajského projektu společného využití železničních a tramvajových tratí (dle ZÚR LK), přičemž trať Raspenava – Bílý Potok je 
zařazena mezi tratě regionální.  

11.11.4 Veřejná hromadná doprava 

Odůvodnění výroků (34) –(36) 

Popis stávající situace 

Na území Libereckého kraje je od 1. 7. 2009 zaveden Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL). Jeho 
úkolem je zajištění veřejné dopravy ve spolupráci s různými dopravci.  

Hromadná doprava osob je na území města zprostředkována autobusovou a vlakovou dopravou. Ve správním 
území města se nachází 5 autobusových zastávek: Hejnice, aut. st.; Hejnice, přádelna; Hejnice, kovárna; Hejnice, CiS 
SYSTEMS; Hejnice, Ferdinandov, obratiště. Dále jsou v řešeném území lokalizovány 2 železniční (vlakové) stanice: Hejnice a 
Bílý Potok pod Smrkem. Docházkové vzdálenosti k jednotlivým zastávkám a stanicím jsou vyhovující (do 5 min, do 500 m). 

V Hejnicích zajišťují hromadnou dopravu společnosti ČSAD Liberec, a.s. a České dráhy, a.s. na následujících 
linkách: 

Tab.: Spoje hromadné dopravy ve správním území města Hejnice 

druh ozn. linky Trasa  provozovatel 

au
to

b
u

s 540651 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem 

ČSAD Liberec, a.s. 540650 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Bílý Potok, Smědava 

540659 Liberec – Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem 

vl
ak

 L6 (IDOL) Bílý Potok pod Smrkem – Hejnice – Raspenava – Liberec 
České dráhy, a.s. 

L62 (IDOL) Bílý Potok pod Smrkem – Hejnice - Raspenava 

Odůvodnění navrhovaného řešení  

Odůvodnění výroků (34) – (35) 

Na podpoře veřejné dopravy panuje obecná společenská shoda. Její zkvalitňování může vést ve svém důsledku ke 
snížení podílu dopravy individuální na přepravních objemech. Pozitivní důsledky snížení podílu individuální dopravy jsou 
prokazatelné (pozitivní vliv na veřejné zdraví, pokles dopravních nehod, apod.).  

V souladu se Zadáním ÚP Hejnice je obsluha území veřejnou železniční a autobusovou dopravnou vyhovující, 
proto není nutné v ÚP navrhovat zásadní změny v jejím uspořádání nebo rozsahu. Absence autobusového nádraží vzhledem 
k poloze obce na urbanizační ose není vnímána jako problém k řešení (viz Zadání ÚP Hejnice „S ohledem na průjezdnost 
všech linek není v obci zřízeno autobusové nádraží, ani nebude v územním plánu navrhováno.“).  

Veřejná hromadná doprava osob je na území obce zajišťována autobusovou a železniční dopravou. Pro ochranu 
a rozvoj provozu veřejné hromadné dopravy jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury v souladu s § 9, odst. 2, vyhlášky 
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č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále plochy veřejných prostranství v souladu s § 7, odst. 2, vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění výroku (36) 

Docházkové vzdálenosti k  zastávkám veřejné autobusové dopravy jsou s ohledem na místní podmínky vyhovující. 
Realizace nových zastávek autobusové hromadné dopravy je obecně umožněna zejména v plochách dopravní infrastruktury 
- silniční (DS), dopravní infrastruktury - železniční (DZ) a v plochách veřejných prostranství (PV). Pro vyšší atraktivitu veřejné 
hromadné dopravy je nezbytné zkvalitnit její dostupnost a zvýšit komfort pohybu chodců zejména u železničních stanic.  

11.11.5 Komunikace pro pěší a cyklisty 

Odůvodnění výroků (37) – (38) 

Popis stávající situace 

Komunikace pro pěší 

Pro potřeby pěší dopravy jsou využívány úseky místních komunikací v zastavěném území s nízkými intenzitami 
dopravy. Ve městě (zejména v centrální části – u kláštera, v ul. Jizerská, v sídlištní části) jsou komunikace doplněny 
chodníky. Ze sídla vedou pěší, účelové komunikace a cesty směrem do volné krajiny, tuto síť by však bylo vhodné doplnit 
a stabilizovat. S tím souvisí i rozvoj každodenní rekreace v území, a zejména turistiky a cyklistiky.  

Řešeným územím prochází značné množství značených turistických tras všech kategorií. Tyto jsou vedeny zejména 
v jižní části katastru obce, po hřebenech Jizerských hor. V zastavěném území jsou vedeny především po místních 
komunikacích. Součástí značených turistických tras jsou také stezky: Naučná stezka Lesy Jizerských hor (Bedřichov – 
Ferdinandov) a Poutní stezka (Hejnice – Liberec). Řešeným územím prochází rovněž Evropská dálková trasa E3, procházející 
Španělskem, Francií, Belgií, Lucemburskem, Německem, Českem, Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem 
a Bulharskem.  

Turistické trasy a stezky, procházející řešeným územím, jsou pro přehlednost znázorněny v následující tabulce 
spolu s jejich lokalizací v rámci správního území města:  

trasa / stezka lokalizace / trasa v řešeném území 

 
červená turistická trasa 
(dálkové nebo hřebenové trasy) 

jihovýchod území okolo hory Jizery  a dále severním směrem (rozcestí Pařížkův 
kříž – U Knejpy – Na Knejpě – Pod Jizerou – Paulova Paseka – Smědava – 

Sedmitrámový most – Bílý potok) 

sever – jih území z města přes Ořešník, okolo vrchu Holubník jižním směrem 
(severní hranice města – rozcestí Hejnice-bazilika Minor – Ořešník – U Tetřeví 
boudy – Krásná Máří-vyhl., odb. – Pod Ptačími kupami – Ptačí kupy – Holubník 

– Holubník-sedlo - 

 
modrá turistická trasa 
(významnější trasy) 

jih území (rozcestí Pařížkův kříž – U Knejpy – Čihadla – Rozmezí) 

jihozápad – sever území (rozcestí Bílá kuchyně – Ferdinandov – Hejnice-
bazilika Minor – SZ hranice města) 

severozápad – severovýchod území (trasa procházející zastavěným územím 
města Hejnice – rozcestí Hejnice – Bílý  potok-žst. – Bílý potok-rozc. – SV 

hranice města) 

 
zelená turistická trasa 
(místní trasy) 

jihovýchod území okolo Zeleného vrchu (rozcestí Pod Uhlířskou skálou – U 
Studánky) 

město – jihozápad území (rozcestí Hejnice-bazilika Minor – Ferdinandov – Pod 
vodopády – Hřebínek – JZ hranice města) 

 
žlutá turistická trasa 
(krátké trasy, spojovací trasy, zkratky) 

rozcestí Pod Jizerou – Jizera 

střední část území okolo Smědavské hory (rozcestí Frýdlantské cimbuří – 
Smědavská hora-silnice – Paulova paseka) 

západ – jih území (rozcestí Pod vodopády – U Tetřeví boudy – Na Žďárku – 
Nad Černým potokem – Čihadla) 

jihozápad území (rozcestí Bílá kuchyně – Točna – Pod Ptačími kupami) 

centrum Hejnic – východní hranice města 

SV hranice města – jih území (rozcestí Bílý potok-rozc. – U Liščí chaty – Černý 
potok-odb. k vdp. – Frýdlantské cimbuří – Nad Černým potokem – Na Žďárku 

– Holubník-sedlo 

 
naučná stezka Lesy Jizerských hor 

Ferdinandov – jihozápad území (západní hranice města – rozcestí 

Ferdinandov – Pod vodopády – Hřebínek – jižní hranice města) 
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Komunikace pro cyklisty 

Cyklistika je obecně umožněna v rámci stávajících komunikací (III. třídy a místních účelových komunikací 
s minimální intenzitou motorové dopravy). Řešeným územím prochází množství značených cyklistických tras regionálního 
i nadregionálního významu. Jedná se o trasy určené především pro turistické využití.  

Řešeným územím prochází následující cyklotrasy: 

význam č. cyklotrasy trasa 
celková 

délka 

nadregionální 22 
Chrastava – Horní Polubný – Hrabačov - Valteřice 

(Jizersko-krkonošská magistrála) 
94,5 

regionální 

3006 Habartice – Horní Řasnice – Hejnice - Liberec 75,5 

3016 Andělka PL/CZ – Smědava  39,6 

3022 Mníšek – Zábory – Kristiánov – Desná 37,2 

3023 Hřebínek – Jablonec nad Nisou – Rybářská bašta 16,9 

3063 Raspenava – Peklo – Lázně Libverda 6,3 

6064 Raspenava – Netík – Ferdinandov 3,0 

Obr.: Turistické (červeně, modře, zeleně a žlutě) a cyklistické (fialově) trasy v řešeném území (dle serveru mapy.cz) 

 

Síť turistických a cyklistických tras v řešeném území a nejbližším okolí znázorňuje níže uvedený obrázek. 

Běžkařské trasy 

Řešené území disponuje trasami atraktivními pro běh na lyžích, přičemž jím prochází tzv. Jizerská magistrála – 
běžkařská trasa č. 50. Tato trasa je součástí tzv. Česko-polské jizerské lyžařské magistrály a je udržována rolbou. 

Průběh trasy: 
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Bedřichov, stadion – U Buku (1,7 km) – Nová louka (3 km) – Kristiánov (5,7 km) – Rozmezí (9,2 km) – Čihadla (10,5 
km) – Na Knajpě (11,2 km) – Kůrovec (15,1 km) – Hraniční (15,5 km) – Vlašský hřeben (18,2 km) – U Bunkru (20,9 
km) – Mořina (22,4 km) – Jizerka (23,6 km) – U Bunkru (24,4 km) – Zimní kiosek (28,3 km) – Smědava (30,1 km) – 
Na Knajpě (33,2 km) – Čihadla (34,1 km) – Na Žďárku (36,3 km) – Krásná Máří (38,7 km) – Hřebínek (41,4 km) – 
Bílá Kuchyně (42,7 km) – Olivetská hora (43,9 km) – Za Černou Nisou (45,6 km) – U Buku (48,3 km) – Bedřichov, 
stadion (50 km) 

Síť tras, vhodných pro běh na lyžích, v řešeném území a nejbližším okolí (včetně Jizerské magistrály) znázorňuje 
níže uvedený obrázek. 

Obr.: Trasy vhodné pro běh na lyžích v řešeném území (dle serveru mapy.cz) 

 

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Základní podmínkou pro kvalitní pohyb pěších a cyklistů územím je míra (stupeň) jeho prostupnosti. Možnost 
zkrácení cesty je jedním z důvodů volby pěší (cyklistické) dopravy. V případě, že bude zabezpečena vysoká míra 
prostupnosti území (veřejně přístupných komunikací) vybavených kvalitní sítí chodníků, cest, stezek, apod., lze 
předpokládat, že se zvýší podíl pěší a cyklistické dopravy na úkor dopravy individuální (motorové). Pozitivní důsledky snížení 
podílu individuální dopravy jsou prokazatelné (pozitivní vliv na veřejné zdraví, pokles počtu dopravních nehod, apod.). 

V řešeném území má prostupnost, resp. hustota sítě komunikací pro pěší a cyklisty zásadní význam v souvislosti 
s rekreačním využíváním a rozvojem cestovního ruchu v Jizerských horách. Pro účely koordinace rozvoje území byla na 
krajské úrovni zpracována Územní studie koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory stanovující základní požadavky 
také na rozvoj turistických a cyklistických tras v území, podrobněji viz kapitola 3.3 Soulad územního plánu se strategickými a 
rozvojovými dokumenty.  

Stanovení výroků vychází z požadavků nadřazených dokumentací a podkladů, zejména z následujících zásad:  

- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 
agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst turistickými 
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cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). (priorita 22 
PÚR ČR) 

- Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné 
možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné 
sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. (priorita 29 PÚR ČR) 

- upřednostňovat šetrné formy cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika aj.), (priorita P28 
ZÚR LK) 

- podporovat propojení atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, hipo aj.), (priorita P28 ZÚR LK) 

- Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek cestovního ruchu prostředky 
bezmotorové dopravy (požadavek Z24 ZÚR LK) 

- V rámci koridorů vyhledat konkrétní vedení turistických, cyklistických, lyžařských a vodních tras, na území se 
zvláštní ochranou přírody vést trasy v maximální možné míře po stávající dopravní síti. (ZÚR LK – požadavky 
k multifunkčnímu turistickému koridoru D42 Nová Hřebenovka) 

- Prověřit stávající síť cyklotras, turistických tras a naučných stezek a navrhnout jejich případné upřesnění a 
doplnění. (Zadání ÚP Hejnice) 

Stávající komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu (místní a účelové komunikace, chodníky, pěší trasy v sídlech, 
cesty ve volné krajině, cyklotrasy, turistické trasy) jsou v ÚP vymezeny zejména jako plochy veřejných prostranství (PV) 
a plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS). Pěší a cyklistická doprava je také součástí dalších typů ploch v souladu 
s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití, v nichž lze cesty pro chodce a cyklisty dále doplňovat. 

Pěší a cyklistická doprava je zpravidla provozována jako součástí veřejných prostranství v souladu s § 7, odst. 2, 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále dopravy silniční, v souladu s § 9, odst. 2, vyhlášky č. 501/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plochy zajišťující prostupnost území pro chodce a cyklisty představují součást veřejné 
infrastruktury (veřejná prostranství, dopravní infrastruktura) z důvodu zajištění ochrany a rozvoje veřejně přístupných cest 
v řešeném území pro účely dostupnosti ploch, prostupnosti celého území (sídel i volné krajiny), napojení cest na okolní 
území a také pro účely ochrany a rozvoje infrastruktury cestovního ruchu. Turistická infrastruktura je významným 
předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a turistiky v území, proto je nutné ji chránit a rozvíjet, zcela vyloučit jakoukoliv 
redukci. Důvodem pro vymezení plochy je ochrana historických cest v krajině pro zlepšení prostupnosti území a možný 
rozvoj nových pěších turistických nebo cyklistických tras v území. 

Odůvodnění výroku (37) 

Trasy místního charakteru lze vést obecně po všech komunikacích v řešeném území a po většině zpevněných a 
částečně zpevněných cest. Kvalitu cyklistických a cykloturistických tras lze zvyšovat jejich oddělením od společného vedení 
se silniční dopravou, čímž dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti účastníků dopravy.  

Síť turistických tras vychází z vymezení pěších, cykloturistických, naučných a dalších stezek v území, které plní roli 
základní turistické infrastruktury v Jizerských horách. Zčásti jsou tyto trasy vedeny v prostoru stávajících komunikací 
(stabilizovaných v Katastru nemovitostí ČR), zčásti se jedná o lesní cesty, zvykové cesty, specifické trasy (např. zvýšené 
chodníky v území s minimálním zásahem do krajinného pokryvu) a další. Cílem ÚP je všechny tyto již existující trasy 
stabilizovat a chránit pro pohyb turistů, podrobněji viz kapitola 11.20 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (38) 

ad a Důvodem stanovení výroku je ochrana existujících veřejných prostranství jako civilizační hodnoty; jejich stabilizace 
a rozvoj je základním předpokladem pro zvyšování kvality bydlení a obsluhy území sídel. Veřejná prostranství tvoří 
základní kostru sídel i volné krajiny, zajišťují prostupnost území. Intenzivní využívání veřejných prostranství je 
základním předpokladem kvalitního života v sídlech. Proto je nutné dbát na zvyšování kvality veřejných 
prostranství zejména pro pohyb chodců, rozvoj systému tak, aby zajišťoval a zlepšoval prostupnost území.  

ad b Důvodem ochrany a rozvoje sítě turistických tras jsou zejména požadavky na rozvoj infrastruktury cestovního 
ruchu a turistiky v území, zejména s odkazem na nastíněný trend rozptylu návštěvníků Jizerských hor 
z nejzatíženějších oblastí jižních svahů do prostoru Frýdlantského výběžku s centrem služeb cestovního ruchu 
v Hejnicích, podrobněji viz kapitola 11.20 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu. 

ad c  Zásada vychází ze Zadání ÚP Hejnice („Prověřit možnosti segregace silniční a pěší dopravy.“). V rámci vymezených 
ploch veřejných prostranství, případně také v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, je umožněna 
úprava dopravního režimu a případná segregace jednotlivých druhů dopravy. S ohledem na měřítko ÚP je nutné 
konkrétní řešení prověřit v podrobnější dokumentaci. Obecně je však segregace silniční a pěší, případně také 
cyklistické dopravy umožněna a vychází z požadavku Programu rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro 
léta 2014-2020 (cíl 1.1 Přímá podpora budování cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty – zajištění 
bezpečnosti cyklistické trasy oddělením od frekventované automobilové dopravy).  
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ad d Hlavním důvodem stanovení zásady je obecný požadavek na prostupnost území a krajiny. Cílem je zajistit 
dostatečnou síť pěších a cyklistických tras v rozsáhlejších zastavitelných plochách, zajistit jejich veřejnou 
prostupnost a propojení do volné krajiny.  

11.11.6 Ochranná pásma 

Silniční 

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. 
Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikace nebo provoz na ní. Výjimky 
uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti: 

 silnice II. a III. třídy  15 m od osy vozovky  

Ochranná pásma silnic v řešeném území jsou zakreslena v grafické části Odůvodnění Územního plánu Hejnice ve 
výkrese č. 1 Koordinační výkres. 

Železniční 

Železniční ochranné pásmo je stanoveno zákonem č. 266/94 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří 
prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však do vzdálenosti 30 m od hranic 
obvodu dráhy. 

V ochranném pásmu je dovoleno stavět pouze drážní stavby, výjimky lze udělit pro stavby pozemních komunikací, 
vodních děl, zařízení vedení, měřičských znaků a signálů a jen v odůvodněných případech pro ostatní pozemní stavby. 
Výjimky povoluje drážní správní orgán, který současně stanoví podmínky. 

Ochranná pásma železničních tratí v řešeném území jsou zakreslena v grafické části Odůvodnění Územního plánu 
Hejnice ve výkrese č. 1 Koordinační výkres. 

11.12 Odůvodnění koncepce technické infrastruktury 

Obecné odůvodnění výroků (39) – (46) 

Koncepce technické infrastruktury vychází zejména z následujících dokumentací a podkladů: 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje (aktualizace 2011), dále též jen „PRVK LK“ 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (třetí úplná aktualizace 2014) 

- Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015 (ENVIROS, s.r.o., Praha, 2015) 

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 (ISES, s.r.o., Praha, 2016) 

- ÚPN SÚ Hejnice (2000) 

- Zadání ÚP Hejnice (2015) 

11.12.1 Zásobování vodou 

Obecné odůvodnění výroku (39) 

Koncepce zásobování pitnou vodou je řešena v souladu PRVK LK. V Hejnicích je vybudován vodovod pro veřejnou 
potřebu, který je zásobován ze skupinového vodovodu Bílý Potok a na něj napojeno asi 100 % obyvatel. Místní část 
Ferdinandov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Frýdlant. V současné době je zásobováno cca 92 % 
obyvatel Ferdinandova. Majitelem a provozovatelem vodovodních systémů v řešeném území je Frýdlantská vodárenská 
společnost, a.s. 

Zdroji vody pro řešené území jsou potoky Hájený a Smědá. Voda je upravována v úpravně vody Bílý potok, odkud 
je vedena přes akumulaci do vodojemů v Hejnicích a ve Ferdinandově. Dalším zdrojem vody jsou drenážní zářezy 
o vydatnosti 4 l/s v Hejnicích a 0,8 l/s ve Ferdinandově. Vodovodní síť v řešeném územím je tvořena potrubími v profilech 
DN 200, DN 150 (v Hejnicích) a DN 100, DN 80 (ve Ferdinandově).  

Bilance potřeby pro návrh 

Trend naznačený v PRVK LK (Bilanční údaje a investiční náklady) je korigován s ohledem na aktuální údaje (ČSÚ), 
demografický vývoj a předpokládané kapacity zastavitelných ploch. Bilanční údaje jsou uvedeny k roku 2030. 

Místní část Hejnice: 

položka označ. jedn. 2015 2030 

počet všech zásobených obyvatel Nv obyv. 2542 2692 
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položka označ. jedn. 2015 2030 

průměrná denní potřeba Qp m
3
/d 512,0 538,4 

koeficient denní nerovnováhy kd - - 1,5 

maximální denní potřeba Qd m
3
/d 665,5 807,6 

specifická potřeba vody Qs,v l/(os.d) 201,4 200 

Místní část Ferdinandov: 

položka označ. jedn. 2015 2030 

počet všech zásobených obyvatel Nv obyv. 326 346 

průměrná denní potřeba Qp m
3
/d 49,2 51,9 

koeficient denní nerovnováhy kd - - 1,5 

maximální denní potřeba Qd m
3
/d 73,7 77,9 

specifická potřeba vody Qs,v l/(os.d) 150,8 150 

Současný systém skupinového vodovodu, na nějž je napojeno řešené území, je ucelený a provozně vyhovující. 
Kapacita vodovodu je vyhovující a disponuje dostatečnou rezervou i pro navrhovanou zástavbu v zastavitelných plochách. 
Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně 
souvisejících objektů. Dále je navrhována dostavba vodovodní sítě rozvojových lokalitách. 

Případná realizace vodovodních řadů je územním plánem umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně 
přípustného využití prakticky všech ploch s rozdílným způsobem využití. 

Při realizaci nové zástavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. zabezpečit zásobování těchto lokalit vodou 
a zajistit odvádění, čištění, popřípadě jiné zneškodňování odpadních vod. 

Zákres stávajících vodovodních řadů včetně objektů na síti je znázorněn v grafické části Odůvodnění územního 
plánu ve výkrese 1 Koordinační výkres. S ohledem na měřítko výkresů jde pouze o schematické vyjádření koncepce 
zásobování vodou bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V navazujících řízeních tak nejsou vyloučeny změny tras 
jednotlivých řadů a umístění objektů na vodovodní síti. 

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou a užitkovou vodou 

V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude možno zásobovat obyvatelstvo buď 
ze dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l / den × ob. cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje 
Lázně Libverda. Zásobování bude doplňováno balenou vodou.  

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 

Zásobování požární vodou 

Na území obce jsou jako vodní plochy identifikovány zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody. 
Všechny tyto zdroje jsou v ÚP Hejnice zachovány a vymezeny jako plochy vodní a vodohospodářské (W) vyjma bodových 
zdrojů (podzemní hydranty), jež jsou zahrnuty v rámci ploch veřejných prostranství (PV).  

Ochranná pásma vodních zdrojů 

V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, je v řešeném území nutné respektovat ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně. Vodní 
zdroje a jejich ochranná pásma jsou zakreslena v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese 1 Koordinační výkres. Ochranná 
pásma vodovodních řadů jsou popsána v následující kapitole souhrnně s ochrannými pásmy kanalizačních řadů.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (39) 

ad a Důvodem stanovení výroku je ochrana existujících sítí technické infrastruktury jako civilizační hodnoty; její rozvoj 
je základním předpokladem pro zvyšování kvality bydlení a obsluhy území sídel. V návrhovém období ÚP budou na 
vodovod dle potřeby a možností napojovány zastavitelné plochy prodloužením stávajících řadů a bude prováděna 
běžná údržba nebo rekonstrukce sítě vodovodu. Územním plánem jsou v rámci hlavního, přípustného či 
podmíněně přípustného využití stanoveny podmínky pro realizaci liniové technické infrastruktury ve všech 
plochách s rozdílným způsobem využití. Zásada vychází ze Zadání ÚP Hejnice („respektovat stávající systém 
zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, jakož i veškerá vodárenská zařízení“).  

ad b Systémy veřejné technické infrastruktury jsou zpravidla umisťovány v rámci dopravních komunikací nebo 
veřejných prostranství; tím je zajištěno jejich umístění mimo pozemky soukromých vlastníků, efektivní využití a 
správa sítí. Důvodem stanovení výroku je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 27) „Vytvářet podmínky pro 
koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci 
sídelní struktury.“ 
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ad c  Důvodem stanovení výroku je zejména zajištění lepších tlakových podmínek v síti, lepší jakost vody díky cirkulaci a 
rovnoměrné rozdělování vody i v období nedostatku. Zokruhování vodovodní sítě je doporučováno u větších 
spotřebišť s převažujícím plošným charakterem zástavby.  

ad d Zastavitelné a přestavbové plochy jsou lokalizovány v maximální míře v  dosahu stávající infrastruktury 
s minimálními nároky na jejich rozšiřování a souvisejícími nároky na veřejné rozpočty. Důvodem stanovení výroku 
je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 27) „Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné 
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.“ 

ad e  Výrok se týká zejména oddělených sídelních enkláv nebo jednotlivých samot na okrajích sídel či ve volné krajině 
bez reálné možnosti napojení na stávající vodovodní systém; výhledově se neuvažuje se zavedením veřejného 
vodovodu v těchto lokalitách s ohledem na velkou vzdálenost od vodovodní sítě, malý počet obyvatel, minimální 
plošný rozvoj a tedy neefektivitu výstavby a správy sítě.  

Odůvodnění výroku (40) 

Výrok je stanoven v souladu se ZÚR LK a Zadáním ÚP Hejnice („územní plán bude respektovat územní rezervu pro 
vodovodní přivaděč VD Josefův Důl - ÚV Bílý Potok“). Hlavním důvodem pro vymezení koridoru územní rezervy je výhledový 
záměr zásobování Frýdlantska vodou z vodního díla Josefův Důl, jehož reálnost je nutno prověřit v krajské studii US4, 
podrobně viz kapitola 11.26 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv.  

11.12.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod 

Obecné odůvodnění výroku (41) 

Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod je řešena v souladu PRVK LK. V Hejnicích je vybudována 
oddílná splašková kanalizace Hejnice s ČOV pro 4090 EO. Kanalizační síť je tvořena hlavními stokami A, B, C DN 300  
a vedlejšími stokami DN 250. Přibližně polovina kanalizační sítě včetně ČOV je z r. 1999 a navazuje na původní kanalizaci ze 
sídliště. Tato kanalizace zajišťuje odkanalizování převážné části zástavby na pravém břehu Smědé. Zástavba na levém břehu 
Smědé má individuální likvidaci odpadních vod v septicích a žumpách (cca 15 % obyvatel). ČOV je mechanicko-biologická 
s diskontinuálním provozem a pneumatickou jemnobublinnou aerací. Odtok vyčištěných odpadních vod je zaústěn do 
Smědé. Na kanalizaci je napojeno cca 85 % obyvatel.  

Splaškové vody ostatních obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Hejnice. 8 % trvale 
žijících obyvatel má splaškové vody odváděny do septiků a žump vyvážených na ČOV Hejnice, 4 % obyvatel mají septiky 
s přepadem do vodotečí a 5 % obyvatel má septiky se vsakováním. 60 % rekreantů je napojeno na kanalizaci, 20 % má 
splaškové vody odváděny do septiků a žump vyvážených na ČOV Hejnice, 20 % má septiky se vsakováním.  

Majitelem a provozovatelem původní kanalizace je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., majitelem nové 
kanalizace a ČOV je obec Hejnice a provozovatelem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 

V místní části Ferdinandov není vybudována kanalizační síť. 100 % obyvatel odvádí splaškové vody do septiků a 
žump s odvozem na ČOV Hejnice. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí 
nebo jsou vsakovány do terénu. 

Bilance odpadních vod a znečištění 

Trend naznačený v PRVK LK (Bilanční údaje a investiční náklady) je korigován s ohledem na aktuální údaje (ČSÚ), 
demografický vývoj a předpokládané kapacity zastavitelných ploch. Bilanční údaje jsou uvedeny k roku 2030. 

Místní část Hejnice: 

položka jedn. 2015 2030 

odpadních vod m
3
/d 247,9 272,6 

BSK5 kg/d 114,4 121,1 

NL kg/d 104,9 111,1 

CHSK kg/d 209,7 223,0 

počet ekvivalentních obyvatel EO 1907 2019 

Místní část Ferdinandov: 

položka jedn. 2015 2030 

odpadních vod m
3
/d 31,8 35,0 

BSK5 kg/d 14,7 15,6 

NL kg/d 13,5 14,3 

CHSK kg/d 26,9 28,6 

počet ekvivalentních obyvatel EO 245 260 

Výhledově je uvažováno s realizací kanalizační sítě v místní části Ferdinandov se zakončením na ČOV. Navržena je 
výstavba nových splaškových kanalizačních řadů v kombinovaném systému gravitační a tlakové kanalizace. Gravitační řady 
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jsou navrženy v profilech DN 250 a DN 300, tlakové v profilech DN 40 a DN 50, výtlačné v profilu DN 80. Veškeré splaškové 
vody budou svedeny na ČOV Hejnice.  

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj stávající kanalizační sítě ve správním území Hejnic. V místní části Ferdinandov je 
vymezena plocha pro případnou realizaci ČOV v souladu s platnou ÚPD města (ÚPN SÚ Hejnice, 2000).  

Případná realizace kanalizačních řadů je územním plánem umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně 
přípustného využití prakticky všech typů ploch s rozdílným způsobem využití. 

Při realizaci nové zástavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. zabezpečit zásobování těchto lokalit vodou 
a zajistit odvádění, čištění, popřípadě jiné zneškodňování odpadních vod. 

Koncepce odstraňování dešťových vod 

Nakládání s dešťovými vodami se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
zkušeností posledních let, aktuálních oborových poznatků a světových trendů bude v budoucnu základním cílem udržet 
maximální množství srážkové vody v místě jejího dopadu. Období budování jednotných kanalizačních systémů, plošného 
odvodňování zemědělských pozemků, regulací vodních toků, industrializace zemědělské výroby a masivního zpevňování 
ploch vyvolalo výrazné zrychlení povrchového odtoku. Územní plán deklaruje jednoznačnou podporu takových opatření, 
která budou směřovat k zadržení srážkové vody v území.  

Při zástavbě je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě 
srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů v území. V zastavěném 
území a zastavitelných plochách je nutné srážkové vody z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře 
likvidovány přímo na pozemcích (akumulací, vsakováním) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. 

V zastavěném území a zastavitelných plochách je nezbytné upřednostnit akumulaci a vsakování před přímým 
zaústěním do odvodňovacích systémů (i povrchových). 

V nezastavěném území je nutné podporovat opatření, zejména nestavebního charakteru směřující k obecnému 
zvyšování retenčních schopností území. Jedná se často o způsoby a postupy hospodaření na zemědělské půdě, ochranná a 
revitalizační opatření na vodních tocích a v údolních nivách a zásady při navrhování liniových staveb dopravní infrastruktury.  

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů, vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu, a to: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování výjimky 
přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo 
kanalizační stoky a k technicko - bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.  

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen s písemným 
souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak vyplývá z provozní smlouvy. Jedná se 
zejména o následující činnosti: 

a) provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které 
omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav 
nebo plynulé provozování 

b) vysazovat trvalé porosty 

c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu 

d) provádět terénní úpravy 

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost užívání volný 
nezastavěný manipulační pruh o šířce 8 m (u významných vodních toků), resp. 6 m od břehové čáry dle ustanovení § 49 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 
470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou 
vodních toků. 
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Rozsah ochranných pásem je vymezen v grafické části Odůvodnění územního plánu ve výkrese 1 Koordinační 
výkres. 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (41) 

ad a Důvodem stanovení výroku je ochrana existujících systémů technické infrastruktury jako civilizační hodnoty; její 
rozvoj je základním předpokladem pro zvyšování kvality bydlení a obsluhy území sídel. Územní plán zachovává a 
rozvíjí stávající způsob odstraňování odpadních vod plně v souladu s PRVK LK a se Zadáním ÚP Hejnice („do 
územního plánu zapracovat komplexní systém realizované splaškové kanalizace včetně čerpacích stanic“).  

ad b V řešeném území jsou zejména v okrajových lokalitách a v oddělených sídelních enklávách odpadní vody 
likvidovány individuálně, s ohledem na efektivitu a finanční náklady vybudování kanalizační sítě v těchto lokalitách 
nelze v návrhovém období ÚP předpokládat výstavbu kanalizačních řadů a napojení na stávající síť. Z těchto 
důvodů je zachována možnost stávající individuální likvidace odpadních vod, s ohledem na požadavek Zadání ÚP 
Hejnice „v okrajových lokalitách umožnit individuální likvidaci splaškových vod bez negativních dopadů na ŽP.“ 

ad c Systémy veřejné technické infrastruktury jsou zpravidla umisťovány v rámci dopravních komunikací nebo 
veřejných prostranství; tím je zajištěno jejich umístění mimo pozemky soukromých vlastníků, efektivní využití a 
správa sítí. Důvodem stanovení výroku je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 27) „Vytvářet podmínky pro 
koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci 
sídelní struktury.“ 

ad d, e Udržet dešťovou vodu v území, maximálně zpomalit její odtok je jednoznačně veřejným zájmem; důvodem 
stanovení výroků je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 25) „V zastavěných územích a zastavitelných plochách 
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování 
účinků povodní.“ Po zkušenostech posledních let, kdy dochází k trvalému snižování retenčních schopností území 
v důsledku výstavby, způsobu hospodaření a k poklesu hladin podzemních vod a také srážkových úhrnů, je 
nezbytné podpořit veškerá opatření směřující k zadržování dešťové vody v místě jejího dopadu. 

Odůvodnění výroku (42) 

Vymezení plochy pro ČOV Ferdinandov navazuje na dlouhodobě stabilizovaný záměr v ÚPN SÚ Hejnice a vychází z 
PRVK LK (viz výše). Lokalita pro realizaci ČOV je převzata z původního ÚPN SÚ Hejnice, realizace kanalizačních řadů je 
umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití prakticky všech typů ploch s rozdílným 
způsobem využití.  

11.12.3 Zásobování elektrickou energií 

Obecné odůvodnění výroku (43) 

Popis stávajícího systému zásobování území elektrickou energií 

Provozovatel elektrické sítě: ČEZ Distribuce, a. s. 

Způsob napájení 

Město je zásobeno elektrickou energií ze systému vn 22 kV vývodem Raspenava 22 kV z RZ 110/22 kV Frýdlant. 

Distribuci elektrické energie ve městě zajišťují stožárové trafostanice, napojené na VN obchvat města, nebo 
kabelové trafostanice, napojené na VN kabel.  

V řešeném území se nachází jedna výrobna elektrické energie – malá vodní elektrárna, lokalizovaná na toku 
Smědá, s instalovaným výkonem 37 mW.  Další malá vodní elektrárna se nachází na rozhraní řešeného území a k. ú. Bílý 
Potok pod Smrkem sousední obce, s instalovaným výkonem 60 kW. 

Transformace vn/nn 

K transformaci vysokého napětí na nízké v řešeném území slouží celkem 21 trafostanic (TS), jejichž výkon je 
uveden v následující tabulce: 

Č. TS Název TS Druh TS Provedení (typ) TS Výkon TS (kW) 

2009 (P) u samoobsluhy 

distribuční 

stožárová 400 

525 sídliště zděná 2×400 

483 u mostu stožárová 400 

2024 Ferdinandov – RD stožárová 400 

484 Ferdinandov – obec stožárová 400 

485 Ferdinandov Horní stožárová 400 

2113 kemp stožárová 250 

487 ul. P. Bezruče stožárová 400 

526 pod Lesem stožárová 250 
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Č. TS Název TS Druh TS Provedení (typ) TS Výkon TS (kW) 

2033 Klášter zděná 2×400 

2032 Hejnice střed zděná 2×400 

2020 u nádraží zděná 400 

496 Skřivánek stožárová 400 

2037 SOU Lesnické stožárová 400 

419 u nádraží Bílý Potok stožárová 250 

2021 stadion zděná 
250 

velkoodběrná 

400 

447 Ferdinandov – Elitron zděná 630 

486 Vlnap zděná 400 

488 Knorr-Autobrzdy zděná 2×1000 

2010 dřevosklad 1 stožárová 400 

490 – mimo provoz dřevosklad 2 stožárová 100 

Instalovaný výkon celkem 10930 

Instalovaný výkon – distribuce 7000 

Instalovaný výkon – velkoodběratelé (v provozu) 3830 

Stávající zatížení 

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je maximální 
příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci vn/nn. 

Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u distribučních trafostanic ČEZ Distribuce, a.s. (bez velkoodběratelů): 

 0,75 při cos φ = 0,9 
 Pp = 7 000 x 0,75 x 0,9 = 4 725 kW 

Odůvodnění návrhu koncepce zásobování elektrickou energií 

Územní plán předpokládá výstavbu převážně individuálních rodinných domů (cca 150 RD při 100% realizaci). 
S ohledem na skutečnost, že řešené území je plynofikováno a vytápění navrhované zástavby bude zajišťováno zejména 
plynem či jinými zdroji energie (cca 80 %) bude využití elektrické energie bude spíše doplňkové. Bilance nárůstu je 
uvažována cca 2 % ročně (k = 1,35 pro období 15 let ). 

Bilance 

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro navrhovanou zástavbu. 

Stávající zástavba: 

 stávající příkon   P1 = 4 725 kW 

 příkon v roce 2030  P2 = k * P1 = 1,35 * 4 725 = 6379 kW 

Navrhovaná zástavba: 

  30 RD el. vytápěných  P3 = 30 * (6 + (4/30)
1/2

) = 191 kW 

 120 RD ost. vytápění (plyn) P4 = 120 * (1,6 + (6,4/120)
1/2

) = 220 kW 

 Σ RD (navrhovaná zástavba) P5 = P3 + P4 = 191 + 220 = 411 kW 

Σ distribuce v roce 2030 P8 = P2 + P5 = 6379 + 411 = 6 790 kW 

Výhledový požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se v případě nutnosti 
přezbrojí a osadí větším transformátorem, případně budou postaveny nové.  

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, stávajícím vrchním systémem 22 kV. Primární rozvodný systém 
zůstane zachován. 

Ochranná pásma 

Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.  

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.2000 po 1.1.1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primární vedení do 35 kV – 7 m od krajních vodičů 
(OP je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 
Vrchní primární vedení do 400 kV – 20 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 
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Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 20 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primární vedení do 35 kV – 10 m od krajních vodičů 
(OP je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 
Vrchní primární vedení do 400 kV – 25 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 30 m od obvodové zdi. 
Kabelová vedení všech druhů (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Odůvodnění koncepce zásobování elektrickou energií 

Stávající systém zásobování elektrickou energií je vyhovující. V důsledku poklesu elektroenergetických potřeb 
způsobeného restrukturalizací průmyslu, zaváděním energeticky méně náročných technologií, snižování energetické 
náročnosti budov, apod. lze nároky pokrýt z rezerv v instalovaném výkonu. Současně nelze odpovědně predikovat možné 
nároky související např. s přílivem zahraničních investic a podporou určitého sektoru hospodářství. V takovém případě je 
nutné územním plánem nastavit podmínky umožňující pružnou reakci a umožnit výstavbu elektroenergetických zařízení 
podle aktuálních potřeb. V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešená přezbrojením trafostanice 
nebo postavením nové trafostanice s vrchní primární přípojkou. 

Rozvoj distribuční soustavy s možným posílením výkonu stávajících trafostanic, případně výstavbou nových 
trafostanic, bude probíhat na základě posouzení konfigurace a výpočtu sítí nn. Případné umístění nových trafostanic vn/nn 
bude v rámci možností voleno co nejblíže k předpokládanému centru odběru včetně tras vedení vn a nn.  

Při napojování zastavitelných ploch a při rekonstrukci současných vrchních vedení nízkého napětí se doporučuje 
v zastavěném území provádět nové elektrorozvody kabelizací. Případné přeložky stávajících energetických zařízení budou 
řešeny v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). 

Realizace zařízení pro zásobení území elektrickou energií je umožněna v rámci přípustného či podmíněně 
přípustného využití prakticky ve všech plochách s rozdílným způsobem využitím. 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (43) 

ad a Důvodem stanovení výroku je ochrana existujících sítí technické infrastruktury jako civilizační hodnoty; její rozvoj 
je základním předpokladem pro zvyšování kvality bydlení a obsluhy území sídel. Zásada vychází také z požadavku 
Zadání ÚP Hejnice „Respektovat trasy a objekty stávající elektrické sítě VN a navrhnout rozvody VN pro návrhové 
plochy včetně potřebných trafostanic.“ 

ad b, c V rámci řešení ÚP jsou využity existující systémy technické infrastruktury; tím je zajištěno jejich efektivní využití a 
správa s minimálními nároky na jejich rozšiřování a veřejný rozpočet. Důvodem stanovení výroku je mimo jiné 
požadavek PÚR ČR (priorita 27) „Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a 
její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.“ a požadavek Zadání ÚP Hejnice 
„Posoudit a ověřit kapacity elektrické energie v zastavěných a zastavitelných plochách.“ 

ad d Upřednostnění kabelových vedení zejména v zastavěném území před nadzemním vedením je doporučeno 
zejména z důvodu vyšší bezpečnosti, nižších provozních nákladů a také s menším vizuálním dopadem (zvýšení 
ochrany krajinného rázu). 

11.12.4 Zásobování plynem a teplem 

Obecné odůvodnění výroku (44) 

Popis stávajícího systému zásobování území teplem a plynem  

V rámci řešeného území jsou plynem zásobeny obě části obce – Hejnice a Ferdinandov. Území Hejnic je 
plynofikováno skrze středotlaký plynovod, napojený na regulační stanici VTL/STL RV1 (výkon 4 000 m

3
/h) při ulici Lázeňská, 

která zajišťuje převod plynu z vysokotlakého plynovodu, procházejícího severozápadním cípem řešeného území. Rozvodem, 
který zásobuje řešené území, je zásobováno rovněž území sousední obce Bílý Potok.  

 V řešeném území je dále realizován rozvod centrálního zásobení teplem, napojený na místní kotelnu (výkon 
3 500 kW) sloužící k zásobování místního sídliště. Na tento rozvod jsou zásobovány jednotlivé bytové domy na sídlišti 
panelovou technologií. Tento systém zásobuje v okolí sídliště rovněž další domy a objekty, včetně městského úřadu nebo 
objektu Policie ČR.  

 V řešeném území jsou dále instalovány následující lokální zdroje tepla:  

 Základní škola Lázeňská (5 640 W) 

 Helana, s.r.o. (5 426 kW) 

 Knorr-Auto-Brzdy s.r.o. (2 734 kW) 
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 SOU Lesnické – DM Jizera (960 kW) 

 SOU Lesnické – DM Zámeček (277 kW) 

 Lesy Mělník, a.s. (280 kW) 

Pro vytápění a ohřev je okrajově využíváno tuhých (fosilních) paliv, případně elektrické energie či propan-
butanových lahví.  

Ochranná pásma 

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. 
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.  

Budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 
1 m na obě strany od půdorysu,  

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 

V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich 
spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození 
plynárenského zařízení. 

Bezpečnostní pásma 

- odpařovací stanice zkapalněných plynů     100 m 
- regulační stanice vysokotlaké      10 m 
- regulační stanice velmi vysokotlaké      20 m 
- vysokotlaké plynovody   do DN 100 mm    15 m 

 do DN 250 mm    20 m 
nad DN 250 mm    40 m 

Odůvodnění koncepce zásobování plynem a teplem 

Koncepce zásobování plynem je řešena v souladu s Územní energetickou koncepcí Libereckého kraje, zpracovanou 
na základě § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., 
kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. Rozvoj plynofikace je v souladu se stanovenými 
zásadami užití jednotlivých druhů paliv a energie.  

Územní plán počítá s plynofikací navržených zastavitelných ploch prostřednictvím prodloužených STL 
plynovodních řadů, které je možno napojit na stávající síť. Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a 
případně navržena jejich úprava či náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě, výměna některých úseků plynovodu 
apod.).  

U objektů mimo dosah plynovodního systému bude vytápění řešeno individuálním způsobem. Objekty, které 
nebudou napojeny na rozvod zemního plynu je vhodné vytápět jiným druhem ekologicky šetrnějšího paliva (např. biomasa). 
Pro předehřev teplé užitkové vody je doporučeno využívat obnovitelných zdrojů energie.  

Realizace plynovodní sítě je umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití prakticky 
všech ploch s rozdílným způsobem využití.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (44) 

ad a Důvodem stanovení výroku je ochrana existujících sítí technické infrastruktury jako civilizační hodnoty; její rozvoj 
je základním předpokladem pro zvyšování kvality bydlení a obsluhy území sídel. Podpora plynofikace území je 
vyjádřena v Územní energetické koncepci Libereckého kraje („Opatření, která se vztahují k návrhu energetického 
hospodářství Libereckého kraje podporují rozvoj plynofikace, zachování a rozvoj CZT, náhradu tuhých paliv ve 
zdrojích v domácnostech i terciárním sektoru..“).  

ad b Systémy veřejné technické infrastruktury jsou zpravidla umisťovány v rámci dopravních komunikací nebo 
veřejných prostranství; tím je zajištěno jejich umístění mimo pozemky soukromých vlastníků, efektivní využití a 
správa sítí. Důvodem stanovení výroku je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 27) „Vytvářet podmínky pro 
koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci 
sídelní struktury.“ 

ad c Územní plán upřednostňuje intenzifikovat využití provozovaných systémů před jejich masivním rozvojem. 
Zastavitelné a přestavbové plochy jsou lokalizovány v maximální míře v  dosahu stávající infrastruktury 
s minimálními nároky na jejich rozšiřování a souvisejícími nároky na veřejné rozpočty. 

ad d Využívání alternativních zdrojů energie je územním plánem preferováno zejména v lokalitách mimo dosah 
provozovaných energetických sítí z důvodu jejich vyšší provozní efektivity a rentability. Důvodem stanovení výroku 
je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 31) „Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a 
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bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.“ 

11.12.5 Nakládání s odpady 

Odůvodnění výroku (45) 

Popis stávajícího systému 

Nakládání s odpady vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025, který 
byl schválen zastupitelstvem kraje dne 26. 1. 2016. Město Hejnice má dále schváleny vyhlášky, týkající se problematiky 
nakládání s odpadem (Vyhláška č. 1/2007 O odpadech, Vyhláška č. 5/2011 O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru odpadů).  

Odstraňování odpadů v řešeném území zajišťuje město prostřednictvím osoby oprávněná k nakládání s odpady 
podle zákona o odpadech. 

Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob (typizované sběrné nádoby, kontejnery, odpadkové 
koše na veřejných prostranstvích obce a další) a odváží na skládku ve Frýdlantu (Větrov), která byla zřízena v místě bývalého 
lomu. Skládku provozuje osoba oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech.  

Tříděný komunální odpad 

Tříděný (separovaný) odpad je v řešeném území shromažďován do zvláštních sběrných nádob (plasty, sklo, papír, 
nápojové kartony) dle Vyhlášky č. 1/2007, umístěných na území sídel v rámci pozemků veřejných prostranství. Docházková 
vzdálenost je vyhovující, případné navýšení počtu stanovišť bude řešeno v rámci ploch veřejných prostranství.  

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu je zajišťován minimálně 
dvakrát ročně a zajišťuje ho osoba oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech ve spolupráci s městem. 

Skládky a sběrný dvůr 

V jižní části správního území města se nachází sběrný dvůr druhotných surovin, jedná se o zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (souhlas k provozu vydaný KÚ). 

V severní části řešeného území je u hranice s k. ú. Lázně Libverda, vedle hřbitova, lokalizována bývalá skládka 
Hejnice, tvořená zavážkou bývalé pískovny. Na této skládce jsou uskladněny komunální a stavební odpad. Provoz byl 
ukončen v r. 1996 pro potřeby ukládání komunálního odpadu; skládka je nyní v režimu rekultivace (formou ukládání 
převážně vytěžené zeminy a kamenů, případně inertního materiálu – stavebních a demoličních odpadů pouze z území 
města Hejnice).  

Původci průmyslového odpadu mají vypracovány samostatné programy odpadového hospodářství. 

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Stávající systém nakládání s odpady je vyhovující. Komunální a separovaný odpad je ukládán do pravidelně 
vyvážených sběrných nádob, které jsou umístěny v rámci veřejných prostranství na území sídel. Specifické složky odpadu 
jsou sbírány a odváženy dvakrát do roka pomocí mobilních kontejnerů. Možnost umístění odpadních nádob je zajištěna 
zejména v rámci ploch veřejných prostranství, v podrobnosti územního plánu je vymezen dostatek stabilizovaných 
i navrhovaných ploch veřejných prostranství.  

Plochy cíleně určené pro skládkování odpadu (část rekultivované skládky Hejnice a sběrný dvůr v jižní části města) 
jsou vymezeny samostatně v plochách technické infrastruktury - ploch pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) 
z důvodu stabilizace těchto zařízení na území města a s odkazem na požadavek Zadání ÚP Hejnice „stabilizovat plochy pro 
umístění sběrného dvora“ a „zabezpečit plochy pro ukládání rostlinného odpadu (kompostování v areálu bývalé skládky 
KO).“  

11.12.6 Telekomunikace a radiokomunikace 

Odůvodnění výroku (46) 

Popis stávajícího systému 

Řešené území je napojeno na telefonní obvod TO 48 Liberec. Provozovatelem telefonní sítě je Telefonica O2 Czech 
Republic, a. s. Telefonní provoz v řešeném území je zajišťován skrze telefonní ústřednu HOST Frýdlant, která je optickým 
kabelem napojena na místní telefonní oblast MPO Liberec.  

Území je pokryto signálem tří hlavních mobilních operátorů. V řešeném území je vybudována základnová stanice 
společnosti T-Mobile. 
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Televizní vysílání zajišťuje v řešeném území televizní vysílač Liberec-Ještěd a rozhlasový vysílač Hejnice-Lázně 
Libverda.  

Ochranná pásma 

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení je 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče.  

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Výše uvedené trasy, vedení a zařízení jsou územním plánem respektovány. Připojení nové výstavby bude řešeno 
v rámci stávající sítě, resp. samostatnými stavbami v případě většího rozsahu výstavby. Vymezení nových tras pro napojení 
v rámci zastavitelných ploch bude s ohledem na měřítko ÚP řešeno v navazujících podrobnějších dokumentacích. Realizace 
telekomunikačních a radiokomunikačních tras je umožněna ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  

S ohledem na plošnou telekomunikační síť je při stavebních aktivitách a zemních pracích nutné vyjádření k 
existenci telekomunikačních kabelů a zařízení v dotčeném území. Při navrhování tras inženýrských sítí bude respektována 
norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

 

AD 5  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH 

VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA 
PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

11.13 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

11.13.1 Východiska - přírodní podmínky v území 

Obecné odůvodnění výroků (47) – (61) 

Uspořádání krajiny je ovlivněno přírodními podmínkami. Ty jsou jedním z výchozích podkladů pro koncepci 
uspořádání krajiny i pro urbanistické řešení. Jedná se zvláště o podmínky klimatické, geologické a geomorfologické, 
hydrologické a fytogeografické. 

Klimatické podmínky 

Dle charakteristiky klimatických oblastí (VÚKOZ 1901-2000) spadá řešené území do třech klimatických oblastí:  
mírně teplá oblast MT7 (severní část území), chladná oblast CH7 (střední část území) a chladná oblast CH6 (jižní část území). 
Charakteristiku jednotlivých klimatických oblastí, do kterých je zařazeno řešené území, uvádí následující tabulka. 

klimatická oblast 
(část řešeného území) 

MT7 
(severní část) 

CH6 
(jižní část) 

CH7 
(střední část) 

počet letních dnů 30-40 10-30 10-30 

počet dnů s teplotou > 10°C 140-160 120-140 120-140 

počet mrazových dnů 110-130 140-160 140-160 

počet ledových dnů 40-50 60-70 50-60 

průměrná teplota v lednu (°C) -2 až -3 -4 až -5 -3 až -4 

průměrná teplota v dubnu (°C) 6-7 14-15 15-16 

průměrná teplota v červenci (°C) 16-17 2-4 4-6 

průměrná teplota v říjnu (°C) 7-8 5-6 6-7 

počet dnů se srážkami ≥ 1 mm 100-120 160-160 120-130 

úhrn srážek ve vegetačním období 400-450 600-700 500-600 

úhrn srážek v zimním období 250-300 400-500 350-400 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80 120-140 100-120 

počet zamračených dnů 120-150 150-160 150-160 

počet jasných dnů 40-50 40-50 40-50 

Geomorfologické a geologické podmínky 

Dle Zeměpisného lexikonu ČR – Hory a nížiny (Jaromír Demek a kol.) leží řešené území v provincii Česká vysočina 
(Český masiv): 

systém Hercynský 

subsystém Hercynská pohoří 

provincie Česká vysočina 

subprovincie IV – Krkonošsko-jesenická soustava 

oblast IVA – Krkonošská podsoustava 
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celek 
IVA-6 – Jizerské hory (střední a jižní část území) 

IVA-5 – Frýdlantská pahorkatina (severní část území) 

podcelek 
IVA-6A – Smrčská hornatina (severovýchodní cíp území) 

IVA-6B – Jizerská hornatina (střední a jižní část území) 

okrsky 

IVA-5-2 – Hejnická pahorkatina (severní část území) 

IVA-6A-1 – Vysoký jizerský hřbet (severovýchodní cíp území) 

IVA-6B-1 – Smědavská hornatina (střední a jižní část území) 

Hydrologické podmínky 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží řešené území do rajonu 6413 Krystalinikum Jizerských hor v povodí 
Lužické Nisy v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika. Hlavním povodím je Odra. 

Vodní toky 

Řešeným územím prochází hlavní evropské rozvodí Severní moře – Baltské moře. Severní svahy jsou odvodňovány 
Smědou do Lužické Nisy a dále do Baltského moře. Jižní svahy odvodňují řeky do české kotliny a dále Labem do Severního 
moře. 

Území je pramennou horskou oblastí. Vodní toky v řešeném území jsou většinově krátké s velkým spádem, prudce 
padající do severního podhůří hor, kde překonávají nadmořskou výšku až 600 m. Vodní toky směřující k jihu se vyznačují 
mírnějším spádem.  

Detailní hydrologická data o povodí v řešeném území poskytuje níže uvedená tabulka.   

Tab. Hydrologická data o povodí v řešeném území  

řád 

povodí 
název toku 

číslo hydrologického 

pořadí 

plocha 

hydrologického 

povodí (km
2
) 

část řešeného území 

II. 

Odra 2-04 - většina řešeného území 

Labe 1-05 - 
jihovýchodní část, část 

jihozápadního segmentu 

III. 

Smědá a Lužická Nisa po 

Smědou 
2-04-10 - většina řešeného území 

Jizera pod Kamenicí 1-05-01 - 
jihovýchodní část, část 

jihozápadního segmentu 

IV. 

Malý sloupský potok 2-04-10-0090-0-00 5,52 jihozápadní segment 

Sloupský potok 2-04-10-0080-0-00 5,92 střední – jižní část 

Černý potok 2-04-10-0040-0-00 6,51 střední – jihovýchodní část 

Kamenice 1-05-01-0580-0-00 7,46 jihozápad 

Blatný potok 1-05-01-0590-0-00 9,68 jihozápadní segment 

Smědá 

2-04-10-0050-0-00 6,21 sever (včetně sídla Hejnice) 

2-04-10-0030-0-00 6,43 severovýchod 

2-04-10-0013-0-00 9,53 východ 

2-04-10-0011-0-00 4,76 jihovýchod 

Bílá Smědá 2-04-10-0012-0-00 3,69 jihovýchod 

Černá Desná 1-05-01-0650-1-00 13,84 jihovýchod 

Bílá Desná 1-05-01-0680-0-00 16,04 jihovýchod 

Jedlová 1-05-01-0610-0-00 11,23 jižní segment 

 Podle Přílohy č. 1, Vyhlášky č. 267/2005 Sb. Ministerstva zemědělství ČR o významných vodních tocích, se 
v řešeném území nacházejí následující významné vodní toky: 

Smědá (2-04-10-001) – pramení ve východní části Jizerských hor, kde má tři zdrojnice – Bílou, Hnědou a Černou 
Smědou, které se spojují pod Smědavou. Odtud se řeka jmenuje Smědá. Je to divoká horská a podhorská řeka se 
značně rozkolísanými průtoky. Koryto řeky je většinou upravené, často s těžkým opevněním v podobě vysokých 
břehových zdí. Tyto zdi byly většinou budovány mezi léty 1914 - 1925 a v současné době jsou již dožité a potřebují 
rekonstrukci. Mnohé z nich byly poškozeny povodní v roce 2010.  

Řešeným územím řeka protéká od východu k západu. Celková dálka toku na území ČR je 46 km, státní hranici s 
Polskem u Vsi (součást obce Černousy) ve výšce 209 m n. m.; plocha povodí je 273,8 km

2
, řeka teče v průměrné 

nadmořské výšce 573 m n. m. Celé povodí je velmi bohaté na srážky, v průměru jich zde ročně spadne 1180 mm. 
Díky tomu je povodí Smědé jedním z nejvodnatějších povodí v ČR. Krátce po opuštění hranic protéká Smědá 
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velkou vodní nádrží Witka, která byla na řece postavena a krátce poté se vlévá do Lužické Nisy. Jedná se o 
vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda po jez na Hartě, níže mimo pstruhová, vodácky využívaná z 
Višňové do Černous.  

Bílá Desná (1-05-01-068) – pramení pod horou Jizerou, její tok tvoří část hranice mezi k.ú. Hejnice a k.ú. 
Albrechtice v Jizerských horách. Od roku 1915 byla na toku přehradní nádrž, která se v polovině roku 1916, po 
povodních, protrhal. Přehrada nebyla nikdy obnovena. V Desné po soutoku s Černou Desnou, vytváří řeku Desnou. 

Libverdský potok (2-04-10-006) zasahuje do řešeného území pouze okrajově v západní části území, kde tvoří část 
hranice s k.ú. Lužec. 

Černá Nisa (2-04-07-016) zasahuje do řešeného území pouze okrajově. V k.ú. Hejnice leží pouze prameniště 
tohoto toku, mezi Hřebínkem a Olivetskou horou. 

Velký kamenický potok je tok III. řádu, zdrojnice řeky Kamenice (1-05-01-058). Jedna z jeho zdrojnic pramení 
v sedle Holubníku v jižní části území a částečně tvoří hranici s k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou. 

Žádný další významný vodní tok dle Vyhlášky 267/2005 Sb. se v řešeném území nenachází. Vzhledem k tomu, že 
celé území leží v oblasti s nadprůměrným množstvím srážek, je na další toky relativně velmi bohaté. Dalšími toky území 
jsou: 

Jedlová je potok, který pramení v jižní části k.ú. Hejnice, ve vrcholovém rašeliništi hory Pod Kneipou a odtéká 
směrem k jihu. Po opuštění k.ú. Hejnice vytváří hranici mezi k.ú. Josefův Důl a k.ú. Albrechtice v Jizerských horách. 
Vlévá se do řeky Kamenice. 

Černá říčka je krátký tok (délka 1,9 km), který pramení v ř.ú. na úbočí vrchu Na Skalce. Teče z jihu k severu a vlévá 
se jako levostranný přítok do Černého potoka.  

Černý potok pramení v k.ú. Bedřichov, pod Černou horou, těsně u hranice s k.ú. Hejnice. Územím protéká od jihu 
k severu. Je velmi bohatý na přírodní útvary, zvláště vodopády (např. Vodopád Černého potoka). Vlévá se z levé 
strany do řeky Smědá. Celková délka toku je cca 6 km. 

Bílý potok pramení na Vlčí louce pod Smědavskou horou. Teče také od jihu k severu a v k.ú. Bílý Potok se vlévá 
z levé strany do řeky Smědé. Také tento potok je bohatý na přírodní prvky, zejména vodopády (např. Vodopád 
Bílého potoka). Délka toku je 4,9 km. 

Bílý Štolpich (též zvaný Malý Štolpich nebo Malý Sloupský potok, 2-04-10-008) je tok V. řádu, dlouhý 5,4 km. 
Pramení pod tzv. Kioskem (mezi Hřebínkem a Holubníkem) ve výšce 830 m n.m. Do údolí stéká skalní roklí 
s četnými prahy a vodopády. Protéká místní částí Ferdinandov od východu k západu. Je to levostranný přítok 
Černého Štolpichu (Sloupského potoka). 

Černý (Velký) Štoplich (nebo také zvaný Sloupský potok, 2-04-10-009) je tok IV. řádu. Ústí do řeky Smědé mimo 
řešené území (k.ú. Luh) v nadmořské výšce 334 m. Pramení v sedle mezi Holubníkem a vrchem Na Skalce ve výšce 
950 m n. m. Nejprve protéká náhorní plošinou v malém spádu, poté klesá strmou roklí s několika vodopády 
(známý je Štolpišský vodopád vysoký 30 m). Protéká Ferdinandovem v částečně upraveném korytu. Jeho přítokem 
je Bílý Štolpich. Celková plocha povodí Sloupského potoka činí 20 km

2
. 

Vodní plochy v území 

V řešeném území se nenachází žádná větší vodní plocha přírodního původu. Malé antropogenní vodní plochy, 
přírodní rašeliništní jezírka či mokřady se nacházejí ve vrcholové parovině hor.  

V řešeném území se nachází několik vodních nádrží:  

V místní části Ferdinandov, u hranic s k.ú. Raspenava, byla realizována výstavba nádrže jménem Rybník Hejnice, 
který je součástí Penzionu Hubert (leží těsně za hranicí k.ú.). Nádrž je napájena z toku Bílý Štolpich a podle původního 
návrhu měla mít funkci krajinotvornou a vodohospodářskou s retencí vody v krajině. Dnes slouží také k rekreačním účelům. 
Nádrž má hráz délky 1915 m s maximální výškou 3,1 m s odpadní výpustí. Východně se nalézá menší vodní plocha kolem níž 
protéká potok Černý Štolpich.  

Další vodní plocha, zvaná Učňovský rybník, se nacházejí v v severní části zastavěného území u železniční tratě. Leží 
na pozemku, který patří střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant, resp. Libereckého kraje. 

V severní části území na nejmenovaném pravostranném přítoku řeky Smědé leží dvě nevelké vodní nádrže. 
Zavřelův rybník leží na samé hranici s k.ú. Lázně Libverda. Je silně zanesený a zabahněný. není zanesen v katastrální digitální 
mapě.  

Nádrž Za dřevoskladem je rybníkářská nádrž, ležící těsně pod Zavřelovým rybníkem. Je v majetku podniku Lesy 
České republiky, s.p. 

Do řešeného území také částečně zasahuje nádrž Autobrzdy (původně dvě: Malá a Dětská). Leží převážně v k.ú. 
Bílý Potok pod Smrkem a pouze západní částí zasahuje do řešeného území. Nádrž je v současné době silně zanesena, 
prakticky nemá vodní hladinu. Je v majetku Pozemkového fondu České republiky. 
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Větší vodní plochou, v tomto případě umělou, je dále venkovní koupaliště v jižní části zastavěného území o 
rozměrech asi 70x30 metrů s betonovým dnem a travnatými plážemi. 

Mokřady a podmáčená území 

Významnou součástí krajiny jsou podmáčená území a mokřady. Ty se v řešeném území hojně vyskytují v horských partiích 
Jizerských hor. Mnohé z těchto mokřadů jsou prameniště (tzv. helokreny) významných vodních toků a jsou také součástí 
maloplošných zvláště chráněných území. Některé z těchto mokřadů jsou tzv. bifurkacemi, tzn. že voda z nich odtéká do 
dvou povodí (leží na rozvodnici). Nejvýznamnější mokřady jsou: 

 Vrchoviště Holubníku (1030 m n. m.) 
 Sedlová loučka (1005 m n. m.) 
 Pytlácká louka (1000 m n. m.; bifurkace) 
 Vánoční louka (1030-1050 m n. m.; bifurkace) 
 Na kotli (930 m n. m.) 
 Rašeliniště Na Čihadle (970-980 m n. m.; bifurkace) 
 Na Žďárku (980 m n. m.) 
 Rašeliniště U posedu (cca 1000 m n. m.) 
 Rašeliniště Na Kneipě (cca 990 m n. m.; bifurkace) 
 Smutná louka (1000 m n. m.) 
 Hraniční louka (1000 m n. m.) 
 Velká a Malá Klečová louka, Smrčková louka, Jelení louka (950-1000 m n. m.) 
 Vlčí louka (1025 m n. m.) 
 Pavlina louka (960 m n. m.) 

CHOPAV a ochranná pásma 

Řešené území leží v CHOPAV Jizerské hory, stanovené Nařízením vlády České socialistické republiky 
č. 40/1978  Sb. 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 Zákona č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně 
některých zákonů („Vodní zákon“) definovány jako: 

(1) Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda 
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

(2) V chráněných oblastech přirozené akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády zakazuje: 

a) zmenšovat rozsah lesních pozemků, 
b) odvodňovat lesní pozemky, 
c) odvodňovat zemědělské pozemky, 
d) těžit rašelinu, 
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé 

hladiny podzemních vod, 
f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, 
g) ukládat radioaktivní odpady. 

Svahové nestability – přívalové proudy 

V řešeném území jsou identifikovány lokality svahové nestability přírodního původu. Jedná se o dva přívalové 
proudy, kterými jsou dotčeny dva jižní přítoky řeky Smědé ve východní části správního území města Hejnice, s přesahem do 
sousední obce Bílý Potok.  

Fytogeografie a fytocenologie 

Zařazení řešeného území dle regionálně fytogeografického členění znázorňuje dále uvedená tabulka: 

Fytogeografická jednotka Část řešeného území 

fytogeografická oblast 
Mesophyticum (M) severní část (sídlo Hejnice) 

Oreophyticum (O) zbytek území 

fytogeografický okres 
49 severní část (sídlo Hejnice) 

92a zbytek území 

fytogeografický obvod 
Českomoravské Mezofytikum severní část (sídlo Hejnice) 

České Oreofytikum zbytek území 

Podle lesnického členění se řešené území nachází v přírodních lesních oblastech PLO20 – Lužická pahorkatina 
(severozápadní cíp území) a PLO21 – Jizerské hory a Ještěd.  
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Biogeografické členění 

Z hlediska biogeografické charakteristiky náleží řešené území do kontinentální biogeografické oblasti, hercynské 
podprovincie a bioregionů Žitavského (severní část území včetně sídla Hejnice) a Jizerskohorský (zbytek území).  

1.56 Žitavský bioregion je tvořen plochou vrchovinou na žulách a ledovcových sedimentech s proniky neovulkanitů. 
Převažuje biota 4., bukového vegetačního stupně. Potenciální vegetace je řazena do acidofilních doubrav, 
dubohabrových hájů a bikových bučin. Území má poměrně nízkou biodiverzitu, což souvisí s nevýrazným reliéfem 
a relativně oceánským podnebím, hojné jsou subatlantské a demontánní druhy. V rámci Čech se zde nejsilněji 
projevuje vliv Severoněmecké nížiny a objevují se i prvky polonské. Netypická část je tvořena uzavřenou chladnou 
Libereckou kotlinou a vyššími kopci, tvořícími přechod k Jizerským horám. V bioregionu převažuje orná půda, 
v lesích kulturní bory (borovice je však autochtonní) a smrčiny.  

1.67 Jizerskohorský bioregion zabírá hornatinu na žule a krystalických břidlicích s vápenci (Ještěd). Bioregion je značně 
heterogenní, zahrnuje hercynskou biotu vyšších mezických až horských poloh západních Sudet, s řadou 
arktoalpinských prvků, které mají souvislost s rozšířením v dalších pohořích sudetské soustavy. V bioregionu se 
vyskytuje biota 5., jedlovo-bukového až 7., smrkového stupně, na okrajích a hlavně na Ještědu i 4., bukového 
stupně. Potenciální vegetace je řazena do acidofilních horských bučin a smrčin, podmáčených smrčin a vrchovišť. 
Strmé okrajové svahy náleží do jedlin a bučin. Netypická část bioregionu (včetně Ještědského hřbetu), tvořené 
převážně metamorfity. V těchto partiích chybí typické vrcholové plošiny a na ně vázaná společenstva, dominují na 
nich (s výjimkou vrcholu Ještědu) prakticky pouze bučiny.  

V řešeném území jsou tyto bioregiony zastoupeny následujícími biochorami: 

4VS Vrchoviny na kyselých metamorfitech 4. v.s. 

4BN Erodované plošiny na zahliněných píscích 4. v.s. 

4PR Pahorkatiny na kyselých plutonitech 4. v.s. 

4RU Plošiny na kyselých štěrkopíscích 4. v.s. 

4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s. 

5SR Svahy na kyselých plutonitech 5. v.s. 

6UR Výrazná údolí v kyselých plutonitech 6. v.s. 

6SR Svahy na kyselých plutonitech 6. v.s. 

6PR Pahorkatiny na kyselých plutonitech 6. v.s. 

6ZR Hřbety na kyselých plutonitech 6. v.s. 

6UR Výrazná údolí v kyselých plutonitech 6. v.s. 

6Dr Podmáčené sníženiny s menšími rašeliništi 6. v.s. 

7ZR Hřbety na kyselých plutonitech 7. v.s. 

7Rv Podmáčené plošiny s vrchovišti 7. v.s. 

11.13.2 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

Obecné odůvodnění výroku (47) 

V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny obecné požadavky vycházející z následujících podkladů a 
v návaznosti na § 18 odst. 4 stavebního zákona (územní plánování „chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a základ jejich totožnosti“):  

- PÚR ČR (aktualizace 2015) 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 2011) 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- Evropská úmluva o krajině 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (Jan Hromek – LESPROJEKT, 02/2004) 

- Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory na období 2011-2020 (AOPK ČR, S CHKO JH, 2010)  

- Preventivní hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory (Ing. arch. Jitka Brychtová, 11/2008) 

- Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (Evernia s.r.o., 2013) 

- Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
01/2016) 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (třetí úplná aktualizace 2014) 

- ÚPN SÚ Hejnice včetně změn (2000) 

- Zadání ÚP Hejnice (2015) 

- terénní průzkum zpracovatele ÚP 
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Krajinu řešeného území lze rozdělit na severní urbanizovanou část podhůří Jizerských hor a jižní část 
spoluutvářející jádro území Jizerských hor (severní svahy a náhorní plošina). Jižní část území podléhá zvýšené ochraně 
přírodních a krajinných hodnot, v severní části území je nutné hledat vyváženost v zajištění podmínek ochrany přírodních a 
krajinných hodnot a umožnění existence a rozvoje sídelní struktury území.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (47) 

ad a  Zásada vychází zejména z požadavků Plánu péče o CHKO Jizerské hory („ochrana centrální (horské) nezastavěné 
části CHKO před vlivem urbanizace (zástavba, technická zařízení, doprava) a podpora obnovy lesních ekosystémů 
odpovídajících přirozenému stanovišti“). Ochrana charakteru krajiny je zajištěna v rámci ÚP vymezením ploch 
s rozdílným způsobem využití, z koncepčního hlediska je však nutné stanovit podmínku rámcového zachování 
vysoce ekologicky stabilního lesního horského charakteru krajiny.  

ad b  Zásada vychází zejména z požadavků Plánu péče o CHKO Jizerské hory („ochrana charakteru volné krajiny mezi 
souvislými lesními porosty a rozptýlenou i souvislou zástavbou před urbanizací a plošným zalesňováním).“ 
Požadavek vychází také z PÚR ČR („bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů“ a 
„při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny“). Krajina je vnímána (v souladu s výše 
uvedenými podklady) jako polyfunkční prostor zemědělské produkce, ekologických funkcí a rekreace. Stanovením 
zásady jsou vytvořeny podmínky pro zachování stávajícího charakteru krajiny podhůří (severní část správního 
území města).  

ad c  Zásada vychází z požadavků na ochranu přírodních hodnot dle zákona 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na vymezení ÚSES, podrobněji viz kapitola 11.15 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability.  

ad d  ÚP reaguje na požadavky výše uvedených podkladů. Rozptýlená zeleň v zemědělské krajině má vysokou 
ekologicko-stabilizační hodnotu, vytváří stanoviště pro živočichy, zadržuje vodu v krajině, zabraňuje plošné erozi 
půdy a v neposlední řadě spoluutváří typický obraz krajiny. Krajinná zeleň má zásadní podíl na pozitivním vnímání 
krajinného rázu, proto je nezbytné i v rámci ÚP definovat požadavek na její ochranu, obnovu a zakládání. Zásada 
je stanovena také dle požadavku Zadání ÚP Hejnice „respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména 
historické aleje a doprovodné porosty podél komunikací a vodních toků” a „Rozšiřovat plochy sídelní zeleně, 
vymezit zelené pásy zejména podél vodních toků, případně ve vhodných úsecích podél komunikací.“ 

ad e Ochrana vodních toků je zakotvena v zákoně č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). Vodní 
toky a plochy tvoří významnou část ekologicky stabilních systémů a krajinných os, které je nezbytné chránit a 
posilovat zejména s ohledem na ochranu přírody a krajiny, zachování hydrologických charakteristik území a 
zajištění jejich zachování. Vodní prvky jsou významnou atraktivitou každého území, představují obvykle 
nejvýraznější krajinné osy území a vážou na sebe kromě rozmanitých prvků krajinné zeleně také nejrůznější 
aktivity lidí (rekreaci a turistiku). 

ad f Požadavek vychází zejména z PÚR ČR („Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod.“). ÚP touto podmínkou naplňuje požadavky nadřazených dokumentací a 
podkladů. Podrobnější podmínky protipovodňových a protierozních opatření jsou uvedeny a popsány 
v samostatných kapitolách 11.17 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině a 11.18 Odůvodnění 
stanovení ochrany před povodněmi.   

ad g Zásada vychází ze Zadání ÚP Hejnice („zajišťovat prostupnost podél vodních toků, nepovolovat nevhodné činnosti a 
úpravy, navrhnout revitalizaci problémových úseků vodních toků“). Vodní prvky jsou významnou atraktivitou 
každého území, představují obvykle nejvýraznější krajinné osy území a vážou na sebe kromě rozmanitých prvků 
krajinné zeleně také nejrůznější aktivity lidí (rekreaci a turistiku). 

ad h Zajištění prostupnosti krajiny v plochách veřejných prostranství vyplývá z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Vymezení stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou vychází ze 
stávajících komunikací dle evidence katastru nemovitostí, prokazatelně využívaných cest v krajině na základě 
terénního průzkumu území, a dále z vymezení stabilizovaných turistických tras, cyklistických tras a naučných 
stezek v řešeném území. Požadavek vychází zejména z PÚR ČR 2008 („vytvářet podmínky pro rozvoj a využití 
předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu, podporovat propojení míst turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky“).  

ad i Požadavek vychází zejména z PÚR ČR („vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro 
volně žijící živočichy a pro člověka“). Fyzická prostupnost území (pohyb lidí po veřejných komunikacích a cestách – 
v územním plánu reprezentovaných plochami veřejných prostranství) je základním předpokladem pro jeho (nejen 
rekreační) využívání. Biologická prostupnost území zajišťuje zachování a rozvoj biologické rozmanitosti území a 
migraci živočichů, které jsou nezbytným předpokladem ochrany přírody a krajiny. Podrobnější zásady prostupnosti 
krajiny jsou uvedeny a popsány v samostatné kapitole 11.16 Odůvodnění zásad prostupnosti krajiny. 
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ad j V návaznosti na § 18 odst. 5 stavebního zákona ÚP specifikuje možnosti umisťování staveb v nezastavěném území 
(viz výrok ÚP Hejnice, kapitola 6 Stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití), zároveň 
s ohledem na ochranu krajinného rázu ÚP stanovuje požadavek na prověření konkrétních záměrů z hlediska 
působení objektů v krajině. Důvodem je nemožnost (v procesu zpracování ÚP) předvídat umisťování konkrétních 
staveb v nezastavěném území a tím pádem ani míru ovlivnění krajinného rázu. V navazujících řízeních je proto 
nutné tyto vlivy prověřit (např. působení stavby v dálkových pohledech, vliv na krajinný horizont). 

11.14 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů změn v krajině  

Odůvodnění výroku (48) 

Krajina řešeného území je stabilizovaná a nevyžaduje zásadní úpravy s nároky na vymezení ploch změn v krajině 
(dle Preventivního hodnocení krajinného rázu území Jizerských hor). ÚP stanovuje obecné požadavky na využití a rozvoj 
krajiny, v souvislosti s revitalizačními, rekultivačními a protierozními opatření jsou podrobně nastaveny podmínky využití 
ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území. Kromě toho je kladen důraz na ochranu krajinného rázu 
stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu s vyjádřením požadavků na případné úpravy a změny v území.  

Odůvodnění výroků (49) – (50) 

Odůvodnění vymezení koridoru změn v krajině:  

ozn. 
koridoru 

způsob využití odůvodnění vymezení koridoru 

KPO1 
koridor 

protipovodňových 
opatření 

- koridor protipovodňových opatření je zpřesněn a vymezen v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK 

- koridor proměnlivé šířky představuje překryvný prvek, v němž je nezbytné chránit 
nivní plochy před stavebními zásahy zhoršujícími retenční schopnost údolní nivy a 

zvyšujícími riziko záplav v zastavěném území, a realizovat protipovodňová opatření 
na vodním toku řeky Smědé, ve vazbě na identifikované ohrožení území povodněmi 

(dle ÚAP SO ORP Frýdlant) a  

- důvodem vymezení je ochrana urbanizovaného území před záplavami a 
nežádoucími rozlivy řeky a vytvoření podmínek pro stavby protipovodňové ochrany 

KRO1 
koridor revitalizačních 

opatření 

- vymezení koridorů vychází z požadavků Zadání ÚP „Vytvářet územní podmínky pro 
realizaci opatření vedoucích k revitalizaci krajiny a posílení jejích retenčních 

schopností, zvětšit rozlohu nebo množství vodních ploch, prověřit problematiku 
mokřadů, zajistit průchodnost krajiny.“ a „Vytvářet podmínky pro likvidaci, 

zadržování a případné využívání srážkových vod včetně posílení retenční schopnosti 
krajiny i s podněty v rámci širších vztahů mimo řešené území.“ 

- důvodem vymezení je snížení povodňového rizika, zvýšení retenční schopnosti a 
ekologické stability území, zvýšení prostupnosti území 

- s ohledem na dosavadní regulaci dotčených vodních toků je nezbytné umožnit 
revitalizaci koryt a souvisejících ploch vodních toků, zajistit pěší dostupnost a 

prostupnost podél vodního toku a zvýšit tak možnosti každodenní rekreace obyvatel 

KRO2 
koridor revitalizačních 

opatření 

11.15 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability 

Obecné odůvodnění výroků (51) – (52)  

Podle § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a 
reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro 
mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.  

ÚSES tvoří soustava skladebných součástí, účelně rozmístěných v krajině na základě prostorových a funkčních 
kritérií. Biocentra umožňují trvalou existenci přirozených společenstev, biokoridory umožňují migrace a kontakty, interakční 
prvky zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů. Cílem tvorby ÚSES je zachování přirozeného genofondu 
krajiny, příznivé působení na okolní, méně stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování 
významných krajinných fenoménů. Prvním krokem tvorby ÚSES je vymezení prostoru pro zajištění těchto cílů v územně 
plánovací dokumentaci a v dalších dokumentech, regulujících využití krajiny (např. projekty úprav zemědělských pozemků, 
díla hospodářské úpravy lesů). (Bulletin ČKA 2/15, článek ÚSES a zelená infrastruktura, doc. Ing. Antonín Buček, CSc.). 

Odůvodnění výroku (51) 

V souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je součástí ÚP vymezení 
územního systému ekologické stability. V ÚP Hejnice je ÚSES vymezen na základě ZÚR LK (nadregionální a regionální 
skladebné části) a dle podkladu Správy CHKO Jizerské hory (zpřesnění nadregionálních a regionálních skladebných částí a 
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vymezení lokálních skladebných částí). Vzhledem k dostatečné podrobnosti předaného podkladu S CHKO JH nebylo nutné 
zásadním způsobem upravovat ÚSES v koordinaci se sousedními obcemi; koordinace vymezení ÚSES nicméně byla 
prověřena v navazujících územně plánovacích dokumentacích všech sousedních obcí 

Jednotlivé skladebné části byly v souladu s principy projektování ÚSES a s ohledem na stav v území upřesněny a 
doplněny v měřítku územního plánu tak, aby co nejvíce využívaly stávajících fragmentů ekologicky stabilnějších ploch 
v krajině. Většina skladebných částí ÚSES ve stávajícím vymezení má vyhovující prostorové parametry a zajištění jejich 
funkčnosti spočívá ve vhodném způsobu hospodaření (na lesní půdě obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na 
zemědělské půdě obnova druhové skladby luk v údolních nivách, obnova a doplnění břehových porostů vodotečí a 
rozptýlené zeleně).  

Biocentra jsou vymezeny v rámci ploch přírodních (NP) s jednoznačnou převahou funkcí zajišťujících a 
podporujících uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny s cílem 
zajistit zvýšenou ochranu přírodních hodnot a jednoznačně vyloučit zásahy ohrožující ekologickou stabilitu skladebných 
částí.  

Biokoridory jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí, neboť kromě funkcí zajišťujících a podporujících uchování a 
reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny plní i v omezené míře další funkce. 
Převážně jsou vymezeny jako plochy lesní (NL), plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) a plochy smíšené nezastavěného 
území (NS).  

Odůvodnění výroku (52) 

Stanovení obecných zásad pro rozhodování ve vymezených skladebných částech ÚSES vychází z výše uvedených 
podkladů, a dále ze znalosti území, přírodních a krajinných charakteristik území. Na jejich základě byly aplikovány obecné 
zásady směřující ke zvyšování ekologické stability krajiny i jejích dílčích součástí. Stanovení obecných zásad pro plochy 
biocenter a biokoridorů vychází z požadavku Zadání ÚP Hejnice „stanovit regulativy využití pro prvky (plochy) ÚSES.“ 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (52) 

ad a Požadavek vychází z koncepčních podkladů v oblasti ochrany přírody a krajiny, a z Plánu péče o CHKO Jizerské 
hory, které stanovují nutnost zachovat a obnovovat přirozené krajinné struktury, druhovou skladbu a rozmanitost.  

ad b Z podstaty ÚSES vychází požadavek na zamezení zásahů snižujících ekologickou stabilitu těchto ploch. ÚSES 
představuje nezbytné minimum přírodě blízkých prvků propojených v soustavě biocenter a biokoridorů. Cílem 
tvorby ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na okolní, méně stabilní ekosystémy, 
podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování významných krajinných fenoménů. Proto je nutné 
zejména v těchto plochách dbát na zachování, resp. zvyšování koeficientu ekologické stability.  

ad c Požadavek vychází zejména ze Zadání ÚP Hejnice („rozšiřovat plochy sídelní zeleně, vymezit zelené pásy zejména 
podél vodních toků“). Doplňování druhově původní břehové zeleně souvisí také se stavem vodních toků a 
zvyšováním jejich retenční schopnosti, proto je žádoucí břehové porosty chránit a doplňovat.  

ad d Revitalizace vodních prvků a zvyšování migrační prostupnosti toků vychází zejména z obecných požadavků na 
ochranu přírody a krajiny, např. ze Strategické migrační studie pro Liberecký kraj (požadavek na opatření na 
vodních tocích a plochách „Vyvarovat se takovým úpravám břehů toků, které by živočichům znemožňovaly 
překonat vodní tok (opěrné stěny, kolmé zpevněné břehy, zpevnění břehů panely a dlažbou, oplocení aj.), při 
stavebních úpravách vždy realizovat prvky umožňující průchod živočichů (únikové cesty).“ 

ad e Při rozvoji území je nezbytné dbát na koordinaci jednotlivých složek území, což se týká zejména liniových staveb 
dopravní a technické infrastruktury (včetně ploch veřejných prostranství jakožto matrice pěší, cyklistické a lokální 
motorové dopravy). V souladu s Metodickými postupy projektování lokálního ÚSES je možné biokoridory přerušit, 
obecně je však vhodnější hledat a prosazovat opatření zajišťující co nejlepší návaznost a tím pádem i funkčnost 
skladebných částí. 

11.16 Odůvodnění zásad prostupnosti krajiny 

Odůvodnění výroků (53) – (54)  

Zajištění prostupnosti krajiny v plochách veřejných prostranství vyplývá z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Vymezení stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou vychází ze stávajících 
komunikací dle evidence katastru nemovitostí, prokazatelně využívaných cest v krajině na základě terénního průzkumu 
území, a dále z vymezení stabilizovaných turistických tras, cyklistických tras a naučných stezek v řešeném území.  

ÚP vymezuje základní síť veřejných prostranství zajišťující prostupnost území v nezbytné minimální míře. Rozvoj 
dalších veřejných prostranství je vhodné prověřit v podrobnější dokumentaci a na základě dohody s vlastníky pozemků. ÚP 
proto umožňuje umisťovat veřejná prostranství také v dalších plochách s rozdílným způsobem využití. Důvodem je zejména 
ochrana stávajících veřejných prostranství a umožnění jejich rozvoje pro účely zajištění prostupnosti území a dobrých 
podmínek pro rekreaci a turistiku, včetně každodenní rekreace obyvatel. 
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Pro zachování stávajících podmínek turistiky a rozvoje cestovního ruchu v území je vymezena síť turistických tras 
zahrnující v sobě všechny formy turistické prostupnosti území.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (54) 

ad a, c  Ochrana veřejných prostranství je zajištěna stanovením podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití; pro 
rozvoj sítě veřejných prostranství je vhodné využít i zaniklé historické cesty, které utvářejí výraz kulturní krajiny – 
podpora úprav, činností a aktivit vedoucí k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot v území vychází z požadavku 
Zadání ÚP Hejnice („zajistit průchodnost krajiny“).  

ad b Fragmentace krajiny liniovými stavbami je zásadní hrozbou pro zachování celistvého obrazu krajiny / krajinného 
rázu a pro zachování biologické diverzity reprezentované nejen územním systémem ekologické stability, ale také 
všemi ostatními plochami volné krajiny (nezastavěného území). Fragmentace krajiny také v důsledku zhoršení 
prostupnosti území negativně ovlivňuje podmínky pro cestovní ruch a turistiku a pro každodenní rekreaci obyvatel 
ve volné krajině navazující na sídla. Zachování prostupnosti krajiny jak pro obyvatele, tak pro migrující živočichy při 
umisťování liniových staveb v území je požadavkem PÚR ČR („vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka“). ÚP tento požadavek obecnou zásadou upřesňuje.  

11.17 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině 

Odůvodnění výroků (55) - (56) 

Protierozní a revitalizační opatření v krajině explicitně umožňují stanovené podmínky využití pro plochy zeleně – 
přírodního charakteru (ZP), plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy lesní (NL), plochy přírodní (NP) a plochy smíšené 
nezastavěného území (NS). Stanovení podmínek využití pro všechny plochy vymezené v nezastavěném území je dostatečně 
široké, aby umožnilo realizaci dalších opatření v krajině (zakládání pásů zeleně, průlehů, mezí, remízů apod.). ÚP tímto 
vytváří podmínky pro realizaci protierozních a revitalizačních opatření, jejichž konkrétní řešení je mimo měřítko ÚP a je 
nezbytné je upřesnit v rámci navazujících řízení a v podrobnějších dokumentacích či podkladech (revitalizační studie, studie 
odtokových poměrů apod.) s ohledem na podrobné podmínky a požadavky v území.  

Mimo jiné mají některá protierozní opatření charakter, který neodpovídá měřítku ÚP, např. v roce 2016 
realizovaná stavba preventivního protipovodňového opatření na severním svahu Smědavské hory v úseku Bílý Potok – 
Smědava (flexibilní bariéry tvořené záchytnou sítí a kotvené nosnými lany), která má zastavit probíhající stržovou erozi 
lesního pozemku a stabilizovat sunutí kamenů a erodovaného materiálu na silnici II/290 (Lesy ČR, s.p., autor projektu Ing. 
Adam Vokurka, Ph.D.).  

Cíl obnovy vodního režimu v krajině je obsažen např. v Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Libereckého 
kraje, Strategické migrační studii pro Liberecký kraj a dalších nadřazených podkladech (viz výše).  

Odůvodnění výroku (56) 

Podrobné odůvodnění vymezení koridoru je uvedeno v kapitole 11.14 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů 
změn v krajině.  

11.18 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi 

Obecné odůvodnění výroků (57) – (59) 

Na území města Hejnice je vymezeno záplavové území Q100 bez vymezení aktivní zóny záplavového území. Dle 
Povodňového plánu SO ORP Frýdlant (aktualizace 29.4.2015) jsou záplavami ohroženy obytné domy č.p. 
205,126,260,415,9,608,204,32,30,31,150,184 a tři budovy bez. č.p. (identifikátor 1031347803, aktualizace 11.12.2015), dále 
ČOV Hejnice a čerpací stanice na západním okraji města.  

Četnost a rozsah záplav na řece Smědé jsou významným problémem a ohrožením identifikovaným v ÚAP SO ORP 
Frýdlant (3. aktualizace 2014), v území je proto nutné vytvořit předpoklady pro realizaci protipovodňových opatření a 
eliminaci rizika záplav v zastavěném území.  

Stanovení ochrany před povodněmi vychází z požadavků Zadání ÚP Hejnice:  

- nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, 

- zajišťovat prostupnost podél vodních toků, nepovolovat nevhodné činnosti a úpravy, navrhnout revitalizaci 
problémových úseků vodních toků, 

- územními opatřeními eliminovat rizika záplav v zastavěném území, 

- vytvářet územní podmínky pro stavby protipovodňové ochrany, 
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Odůvodnění výroku (57) 

Ve vazbě na nadřazené dokumentace a podklady ÚP definuje obecné zásady protipovodňové ochrany území, 
které je nutné uplatňovat při rozhodování o změnách v území. Hlavními východisky pro stanovení obecných zásad, kromě 
výše uvedených, byly:  

- obecné zásady dle Strategie ochrany před povodněmi v České republice (schválená vládním usnesením č. 382 ze 
dne 19. dubna 2000) 

- Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě 
blízkých opatření v období (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2010) 

- ZÚR LK (požadavek stanovený pro specifickou oblast Frýdlantsko): Připravovat územní podmínky pro realizaci 
efektivní protipovodňové ochrany, podporovat zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování 
povrchového odtoku. Přistupovat citlivě k regulaci na Smědé a jejích přítocích návrhem k přírodě šetrných forem 
protipovodňové ochrany zejména na území CHKO Jizerské hory a s ohledem na předměty ochrany vymezených EVL. 

Zásady protipovodňové ochrany jsou na základě uvedených podkladů založeny na zvyšování retenční schopnosti 
krajiny a na umožnění realizace dílčích opatření zejména přírodního charakteru. Veškeré stavby a činnosti v záplavovém 
území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Odůvodnění výroku (58) 

Podrobné odůvodnění vymezení koridoru je uvedeno v kapitole 11.14 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů 
změn v krajině.  

Odůvodnění výroku (59) 

Realizaci protipovodňových opatření explicitně umožňují stanovené podmínky využití pro plochy zeleně – 
přírodního charakteru (ZP), plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy lesní (NL), plochy přírodní (NP) a plochy smíšené 
nezastavěného území (NS). Stanovení podmínek využití pro všechny plochy vymezené v nezastavěném území je dostatečně 
široké, aby umožnilo realizaci dalších opatření v krajině (výstavba suchých poldrů, vodních nádrží, rybníků, tůní, revitalizace 
vodních toků, změny rostlinného pokryvu, zatravňování a zalesňování břehů a přirozených inundací, tvorba protierozních 
mezí a vegetačních pásů a další opatření prováděné za účelem zachycení vody v povodí a zpomalení jejího odtoku). ÚP 
tímto vytváří podmínky pro realizaci protipovodňových opatření, jejichž konkrétní řešení je mimo měřítko ÚP a je nezbytné 
je upřesnit v rámci navazujících řízení a v podrobnějších dokumentacích či podkladech (opatření krajského povodňového 
plánu, studie odtokových poměrů apod.) s ohledem na podrobné podmínky a požadavky v území. 

11.19 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu 

Obecné odůvodnění výroků (60) – (61) 

Předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu obce je efektivní využití turistického potenciálu území, spočívající 
především v posílení spolupráce a provázanosti se sousedními obcemi, využití kvalitního a atraktivního přírodního prostředí, 
kulturně historických památek území, a ve zvýšení nabídky služeb spojených s cestovním ruchem. K rozvoji cestovního ruchu 
musí zároveň docházet takovým způsobem, který napomáhá celkovému rozvoji území, je šetrný k využívání přírodních a 
kulturních hodnot obce a vede k dlouhodobé prosperitě, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací. 

Konkrétní požadavky na rozvoj rekreace a cestovního ruchu v řešeném území vyplývají z vymezení specifické 
oblasti Frýdlantsko a stanovení požadavků ZÚR LK: 

- Využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou nabídkou nových 
pracovních míst. 

- Odpovědně prověřovat záměry rozvoje sportovně rekreační vybavenosti a zvyšování návštěvnosti centrální části 
Jizerských hor. 

- Zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území preferencí šetrných forem cestovního ruchu a zamezit 
expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících hodnoty území. 

Kromě toho je zásadním podkladem pro stanovení podmínek rekreace a cestovního ruchu v území ÚS Koncepce 
rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory, z jejíž požadavků a návrhů vychází řešení ÚP.  

Odůvodnění výroku (61) 

Síť turistických tras představuje zásadní prvek infrastruktury cestovního ruchu v řešeném území s cílem 
stabilizovat veškeré existující turistické trasy a definovat jejich význam na území města. Součástí sítě turistických tras jsou 
také trasy multifunkčního turistického koridoru D42 Nová Hřebenovka vymezené v souladu s ZÚR LK a rozlišené na pěší, 
cyklistické a lyžařské. ÚP Hejnice stabilizuje tyto trasy v existujících a již realizovaných trasách bez dalšího rozvoje; koridor 
D42 je veden I. a II. zónou odstupňované ochrany přírody CHKO Jizerské hory, v níž je Nová Hřebenovka stabilizovaná na 
stávajících lesních komunikacích a není žádoucí a potřebné tyto trasy měnit.   
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Parkoviště v nástupních místech jsou vymezena dle požadavků Zadání ÚP Hejnice na dopravu v klidu („Vytvořit 
podmínky pro zvýšení kapacity parkovacích ploch ve městě, zejména v lokalitě „Za autobusovým nádražím“ a „Navrhnout 
parkovací plochy pro návštěvníky Jizerských hor v lokalitě Pod Ořešákem a na Ferdinandově”). 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (61) 

ad a, b Podpora malého a středního podnikání ve vazbě na cestovní ruch je jedním z pilířů ekonomické soběstačnosti 
obce. Územní plán v rámci podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch 
smíšených obytných, umožňuje prolínaní funkcí, které se vzájemně negativně neovlivňují. Zásada je stanovena na 
základě požadavku Zadání ÚP Hejnice „Rozvíjet různé formy turistického a cestovního ruchu a sportovních aktivit“ 
a „poskytnout podmínky pro rozvoj vhodných typů drobného podnikání (obchod, cestovní ruch, agroturistika, 
služby).“ Stavby a zařízení pro rekreaci a cestovní ruch by měly v lokálním měřítku představovat integrální součást 
obytného území, zejména ve formě služeb a vybavenosti jako ekonomických aktivit lokálního významu.  

ad c, d Dopravní dostupnost atraktivit cestovního ruchu, resp. také nástupních míst, je zásadním indikátorem potenciálu 
území pro rozvoj cestovního ruchu. Zásada vychází z cíle definovaného v ÚS Koncepce rozvoje cestovního ruchu 
Jizerské hory (cíl C – Kvalitativní rozvoj a zvyšování standardu infrastruktury a služeb cestovního ruchu; konkrétní 
záměr C29 Cyklobus Hejnice – Bílý Potok – Smědava, a B05 Skibus Hejnice – Bílý Potok - Smědava). Vymezení 
nástupních míst se zajištěním parkovišť a souvisejících zařízení vychází z požadavků Zadání ÚP Hejnice na dopravu 
v klidu („Vytvořit podmínky pro zvýšení kapacity parkovacích ploch ve městě, zejména v lokalitě „Za autobusovým 
nádražím“ a „Navrhnout parkovací plochy pro návštěvníky Jizerských hor v lokalitě Pod Ořešákem a na 
Ferdinandově”).  

ad e Zásada vychází z předpokladu, že přírodní, kulturní a historické hodnoty území jsou významnou atraktivitou 
vhodnou pro využití v oblastech rekreace a cestovního ruchu, za současné ochrany těchto hodnot. Zásada vychází 
z obecného požadavku na koordinaci rozvoje území se sousedními obcemi, což se týká zejména pěších turistických 
a cykloturistických tras procházejících řešeným územím.  

ad f Umožnění rekreačních aktivit v krajině je jedním ze základních předpokladů rozvoje turistiky v území. ÚP v tomto 
směru definuje podmínky pro rozvoj extenzivních forem rekreačních aktivit v nezastavěném území. Zásada je 
stanovena také dle PÚR ČR („vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka“). Fyzická prostupnost území (pohyb lidí po veřejných komunikacích a cestách – v územním 
plánu reprezentovaných plochami veřejných prostranství) je základním předpokladem pro jeho (nejen rekreační) 
využívání. Biologická prostupnost území zajišťuje zachování a rozvoj biologické rozmanitosti území a migraci 
živočichů, které jsou nezbytným předpokladem ochrany přírody a krajiny. Podrobnější zásady prostupnosti krajiny 
jsou uvedeny a popsány v samostatné kapitole 11.16 Odůvodnění zásad prostupnosti krajiny. 

ad g Zásada vychází z cíle definovaného v ÚS Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (cíl C – Rozvoj 
agroturistiky ve Frýdlantském výběžku). Rozvoj agroturistiky a ekoturistiky v sobě kombinuje zemědělské 
hospodaření šetrné ke krajinným a přírodním hodnotám území v souladu s udržitelným rozvojem území a 
ekonomické aktivity lokálního charakteru zajišťující vyšší diverzifikaci pracovních příležitostí v sídlech. Rozvoj 
jezdecké turistiky a agroturistiky je v této studii definován jako impuls pro rozvoj cestovního ruchu ve 
Frýdlantském výběžku.  

11.20 Odůvodnění podmínek pro dobývání ložisek nerostných surovin 

Obecné odůvodnění výroku (61) 

Chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin, dobývací prostory a stará důlní díla 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., O ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou v řešeném území evidována žádná chráněná ložisková území, ložiska 
nerostných surovin nebo dobývací prostory.  

Poddolovaná území, sesuvná území a území jiných geologických rizik 

V souladu se zákonem č. 62/1988, o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, jsou v řešeném území 
evidována následující poddolovaná území: 

Poddolovaná území 

typ evidenční č. název stáří surovina 

bodové 2812 Hejnice do 18. století železné rudy 

bodové 2789 Hejnice-Ferdinandov do 18. století neznámá 

bodové 2808 Hejnice-Štolpich do 18. století železné rudy 

bodové 2838 Hejnice-Bílý potok do 16. století cín-wolframová ruda 

V rámci řešeného území se nenachází žádné sesuvné území ani území jiných geologických rizik (území se 
zvláštními podmínkami geologické stavby se zvlášť nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry). 
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V řešeném území jsou dále evidovány svahové nestability přírodního původu – přívalové proudy – na přítocích 
řeky Smědá. 

Radonové riziko 

Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav vedoucí ke snížení ozáření 
z přírodních zdrojů upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Celé řešené území spadá dle mapy radonového indexu z geologického podloží Česka do území 3. převažujícího 
radonového indexu – kategorie vysoké radioekologické zátěže.  

Odůvodnění výroku (62) 

V řešeném území se nevyskytují stávající plochy těžby nerostů. Žádné konkrétní záměry na těžbu v řešeném území 
nebyly zjištěny, a proto je těžba v řešeném území zcela vyloučena s ohledem na ochranu nezastavěného území a zejména 
přírodních hodnot.  

V souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou respektována a vymezena poddolovaná území jako limit využití území vyznačený ve výkrese 1 Koordinační 
výkres.  

 

AD 6  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO 

ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST.5. STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU 
A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY 
JEJICH VYUŽITÍ) 

11.21 Odůvodnění podmínek a požadavků na plošné a prostorové uspořádání území 
(odůvodnění podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití) 

Odůvodnění výroku (63) 

Řešené území je beze zbytku členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. Členění vychází ze stavu území dle 
Katastru nemovitostí a dle skutečností zjištěných terénními průzkumy v průběhu let 2015 a 2016. Vymezení ploch a 
stanovení hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití je plně v souladu s §§ 4 – 17 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou stanoveny plochy s jiným způsobem využití, konkrétně plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP). 
Odůvodnění jejich vymezení je uvedeno níže.  

Obecné odůvodnění výroků (63) – (85) 

Obecné odůvodnění stanovení jednotlivých podmínek využití 

Při vymezování ploch byl zohledněn převažující, resp. hlavní způsob využití pozemků a velikost vymezovaných 
ploch ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Stanovení hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití vychází z § 3 odst. 1 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. Hlavní principy a důvody pro stanovení těchto podmínek jsou uvedeny níže v této kapitole.  

Pojmy „hlavní využití“, „přípustné využití“, „podmíněně přípustné využití“ a „nepřípustné využití“ jsou definovány 
v Příloze č. 1 – VYMEZENÍ POJMŮ, která je součástí textové části výroku ÚP Hejnice pro účely rozhodování o změnách 
v území.  

Obecné odůvodnění stanovení jednotlivých podmínek prostorového uspořádání 

Ve vazbě na požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb. (příloha č. 7 – obsah územního plánu), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou v plochách s rozdílným způsobem využití stanoveny podmínky prostorového uspořádání (například výšková 
regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich využití).  

Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití; jsou 
definovány na základě podrobné analýzy území a na základě odborných znalostí a zkušeností zpracovatele zejména 
v případech, kdy je to nezbytné s ohledem na hodnoty území, krajinný ráz, dílčí požadavky urbanistické koncepce (např. 
regulovat zástavbu na okrajích sídel a ve volné krajině) apod. 
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Stanovení podmínek prostorového uspořádání vychází z požadavku na urbanistickou koncepci (požadavky na 
plošné a prostorové uspořádání) dle Zadání ÚP Hejnice:  

- při návrhu respektovat dosavadní charakter zástavby, její historické dominanty, krajinný ráz, výhledy a pohledové 
horizonty, výškové hladiny zástavby, strukturu, hustotu zástavby 

Pojmy týkající se charakteru a struktury zástavby, „maximální výška zástavby,“ „koeficient maximálního zastavění 
pozemku“ a „koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku“ jsou definovány v Příloze č. 1 – VYMEZENÍ POJMŮ, která je 
součástí textové části výroku ÚP Hejnice pro účely rozhodování o změnách v území.  

Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny také s ohledem na možnost umisťování staveb 
v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona). Vzhledem k tomu, že lze umisťovat stavby pouze výjimečně (s 
předpokladem umístění jednotlivých, solitérních staveb), není určen charakter a struktura zástavby, ani intenzita využití 
pozemků. Pro ochranu krajinného rázu je stanovena maximální výška zástavby a maximální velikost zastavěné plochy 
objektu tak, aby objekty výrazně nepřevyšovaly okolní vegetaci a svou výškou i hmotou nenarušovaly krajinné horizonty 
v dálkových pohledech.  

Charakter a struktura zástavby jsou stanoveny pouze v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch. 
Respektují stávající charakter a strukturu zástavby ve stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem využití. Důvodem pro 
stanovení podmínky je zajištění ochrany charakteru stávající zástavby a její vhodné doplnění v případě nové výstavby; tím je 
zajištěna stabilizace zástavby a urbanistické struktury sídel, zachování historicky daného či provozně podmíněného 
uspořádání zástavby.  

Maximální výška zástavby je vždy stanovena dle převládající stávající výšky zástavby v daném způsobu využití, 
případně dle navrhovaných změn ve způsobu využití, kde stanovení maximální výšky zástavby vychází z obvyklých hodnot 
daného funkčního typu zástavby s ohledem na charakter území. Důvodem pro její stanovení je ochrana a stabilizace 
stávající urbanistické struktury zástavby sídel s dílčími úpravami. ÚP tímto způsobem potvrzuje historicky vytvořené výškové 
uspořádání zástavby. Stanovení maximální výšky zástavby v zastavitelných plochách a v plochách přestavby vychází z okolní 
zástavby a z cílového stavu a funkčního uspořádání dotčené plochy.  

Maximální výška zástavby je stanovena také v nezastavěném území jako výšková regulace případných staveb 
povolovaných dle § 18 odst. 5 stavebního zákona pro účely ochrany krajinného rázu.  

Koeficient maximálního zastavění pozemku ve vybraných typech ploch zajišťuje efektivní využití ploch a vhodné 
doplňování zástavby, což vychází z charakteru již stabilizované zástavby. V plochách veřejných prostranství (PV, ZV) je 
koeficient zastavění pozemku z důvodu ochrany ploch před vyšší mírou zastavění, s umožněním drobných staveb zvyšujících 
využitelnost jinak převážně nezastavěných ploch.  

Koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku zajišťuje minimální podíl zeleně na pozemku v rámci některých 
ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v případech, kdy je nezbytné zajistit minimální podíl zeleně např. ve výrobních 
areálech (ve formě izolační zeleně z důvodu izolace případných negativních vlivů areálu na okolní zástavbu), v plochách 
bydlení a občanského vybavení (ve formě doplňkové zeleně zajišťující příznivé podmínky obytného území a zajištění 
dostatečné retenční schopnosti území). V plochách veřejné zeleně (ZV) a zeleně – přírodního charakteru (ZP) je minimální 
podíl zeleně stanoven z důvodu dostatečného naplnění způsobu využití ploch a ochrany plošného rozsahu sídelní zeleně.  

Rozmezí výměry stavebního pozemku je stanoveno v zastavěném území a zastavitelných plochách bydlení (BV) a 
smíšeného obytného rekreačního území (SR) s cílem zajistit efektivní využití bydlení pro individuální rodinnou zástavbu a 
zamezení vzniku plošně rozsáhlých a nevyužitelných pozemků, které by znemožnily efektivně využívat veřejnou (zejména 
dopravní a technickou) infrastrukturu. Důvodem je také vyloučení výrazně intenzivní zástavby (např. řadové domky) nebo 
také výrazně extenzivní zástavby (solitérní obytné domy se zahradou přes další jinak využitelné parcely), která neodpovídá 
charakteru zástavby v Hejnicích.  

Maximální velikost zastavěné plochy objektu je stanovena v plochách nezastavěného území jako plošná regulace 
případných solitérních staveb povolovaných dle § 18 odst. 5 stavebního zákona pro účely ochrany krajinného rázu. 

Odůvodnění výroků (64) – (65) 

Plochy bydlení – samostatně se vymezují v případě, kdy bydlení jednoznačně převažuje nad ostatními (doplňkovými) 
funkcemi. Umožňují nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství 
a občanského vybavení. V řešeném území jsou plochy bydlení v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. členěny takto: 

- Bydlení – v bytových domech (BH) – jsou vymezeny z důvodu stabilizace a ochrany jednotlivých bytových domů 
v řešeném území, zejména sídliště v Hejnicích.  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena volná zástavba bez výrazné regulace pro umisťování staveb 
s ohledem na historický vývoj sídla a způsob utváření struktury zástavby. Maximální výška zástavby je stanovena 
dle stávající převažující výšky zástavby v sídlech pro zachování historicky definované výškové hladiny sídel. 
Koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména z důvodu zajištění retenční schopnosti 
území a kvalitního obytného prostředí s dostatečným množstvím zeleně.  
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- Bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) – jsou vymezeny z důvodu stabilizace a ochrany 
rezidenčních čtvrtí individuálního bydlení v řešeném území. Jedná se o intenzivně urbanizované území města 
(vyjma jádrové části) zajišťující zejména bydlení individuálního charakteru s možným umisťováním lokální 
vybavenosti, služeb a drobných řemeslných či ekonomických aktivit. Podmínky využití jsou stanoveny tak, aby 
zajišťovaly stávající charakter využívání území – důraz na individuální bydlení a zajištění dostatečné kvality a 
pohody bydlení, umožnění lokálních ekonomických aktivit (drobné podnikání v oblasti služeb a vybavenosti, 
řemeslná činnost apod.), zachování vysoké míry samozásobení obyvatel (drobná zemědělská výroba).  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena volná zástavba bez výrazné regulace pro umisťování staveb 
s ohledem na historický vývoj sídla a způsob utváření struktury zástavby. Maximální výška zástavby je stanovena 
dle stávající převažující výšky zástavby v sídlech pro zachování historicky definované výškové hladiny sídel. 
Koeficient maximálního zastavění pozemku a minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména 
z důvodu zajištění retenční schopnosti území a kvalitního obytného prostředí s dostatečným množstvím zeleně. 
Rozmezí výměry stavebního pozemku je stanoveno z důvodu zajištění efektivního využití ploch bydlení pro 
individuální rodinnou zástavbu a zamezení vzniku plošně rozsáhlých a nevyužitelných pozemků, které by 
znemožnily efektivně využívat veřejnou (zejména dopravní a technickou) infrastrukturu. 

Odůvodnění výroku (66) 

Plochy rekreace – jsou vymezeny zejména za účelem zajištění podmínek pro rekreační aktivity v území. V řešeném území 
jsou plochy rekreace zastoupeny takto: 

- Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) – plochy zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení 
individuální rekreace (chaty, zahrádky apod.). Důvodem pro jejich vymezení je zajištění rekreačních aktivit v území 
s vyloučením negativních vlivů a s vyloučením možnosti konverze území na obytné.  

Stanovena je volná struktura zástavby bez výrazné regulace. Maximální výška zástavby je stanovena dle stávající 
převažující výšky rekreační zástavby ve stabilizovaných plochách pro umožnění drobných staveb v souladu 
s podmínkami využití ploch. 

Odůvodnění výroků (67) – (70) 

Plochy občanského vybavení – jsou vymezeny zejména za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a 
využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek jejich užívání v souladu s jejich účelem. V řešeném území jsou 
plochy občanského vybavení v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. členěny takto: 

- Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) – plochy zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení 
občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu, ochranu obyvatelstva. Důvodem pro jejich vymezení a stanovení obecných zásad pro jejich využívání je 
zachování těchto ploch v sídelní struktuře v případech, kdy existující občanské vybavení např. vhodně dotváří 
funkční skladbu v lokálním centru, nebo kdy se jedná o významná zařízení občanského vybavení, která je žádoucí 
zachovat či rozvíjet v dané lokalitě.  

Stanovena je areálová struktura zástavby z důvodu zajištění nezbytných funkčních a provozních požadavků na tato 
specifická zařízení. Maximální výška zástavby je stanovena dle stávající převažující výšky zástavby v sídlech pro 
zachování historicky definované výškové hladiny sídel. 

- Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) – představují stavby a zařízení zajišťující zejména 
obchod, služby a další podnikatelské aktivity v území (penziony, obchody, ubytovací a stravovací zařízení, případně 
také služby komerčního charakteru a další doplňkové funkce).  

Stanovena je areálová struktura zástavby z důvodu zajištění nezbytných funkčních a provozních požadavků na tato 
specifická zařízení. Maximální výška zástavby je stanovena dle stávající převažující výšky okolní zástavby v sídle pro 
zachování historicky definované výškové hladiny.  

- Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – zahrnují zejména pozemky sportovních areálů a 
zařízení pro veřejné sportovní a rekreační využití. Důvodem pro jejich samostatné vymezení je zejména ochrana 
těchto ploch v rámci urbanistické struktury. Většina sportovních ploch je převážně nezastavěná (plošně rozsáhlé 
hrací plochy, dráhy, tréninkové louky, koupaliště apod.), proto je nezbytné tyto plochy chránit před zastavěním a 
změnou využití jako významné plochy veřejné infrastruktury sloužící rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel.  

Stanovena je areálová struktura zástavby z důvodu zajištění nezbytných funkčních a provozních požadavků na tato 
specifická zařízení. Maximální výška zástavby je stanovena pro umožnění doplňkových staveb sportu a 
tělovýchovy, ale zároveň by neměla vytvářet hmotnou / vysokou zástavbu v rámci areálu, kde je kladen důraz na 
sportovní vyžití obyvatel. Koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven z důvodu zajištění 
dostatečného množství zeleně, která spoluutváří příznivé sportovní rekreační prostředí areálu.  

- Občanské vybavení – hřbitovy (OH) – zahrnují veřejná pohřebiště a související stavby, zařízení a pozemky. 
Ochrana těchto ploch jako součásti veřejné infrastruktury je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a ochranou pietních míst dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních 
místech, ve znění pozdějších předpisů.  
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V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena solitérní zástavba s umožněním jednotlivých staveb 
potřebných pro provoz areálu, současně je umožněna maximální výška zástavby pouze 6 m, aby případné stavby 
nedominovaly areálu a neutvářely hmotnou / vysokou zástavbu. Koeficient minimálního podílu zeleně na 
pozemku je stanoven z důvodu zajištění dostatečného množství zeleně, která spoluutváří příznivé prostředí 
pietních míst. 

Odůvodnění výroků (71) – (72) 

Plochy veřejných prostranství – jsou vymezeny z důvodu stanovení podmínek pro základní prostupnost území a dostupnost 
pozemků v řešeném území. Systém veřejných prostranství vytváří základní strukturu území, je nositelem veřejného života 
v území a veřejné infrastruktury – plochy veřejných prostranství v sobě integrují veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a v omezené míře také veřejnou zeleň. V řešeném území jsou plochy veřejných prostranství v souladu s § 3 
odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. členěny takto: 

- Veřejná prostranství (PV) – zahrnují veškeré stabilizované i návrhové plochy veřejně přístupných prostranství 
s výraznou prostorotvornou funkcí (náměstí, návesní a uliční prostory) v zastavěném území obce. S ohledem na 
význam ve struktuře ploch veřejných prostranství zahrnuje územní plán do těchto ploch také úseky místních 
komunikací, které mají významnou prostorotvornou, komunikační a sociální funkci, stejně tak jako významné 
mimosídelní cesty zajišťující prostupnost území. Důvodem jejich vymezení je ochrana systému veřejných 
prostranství, zajištění prostupnosti území, dostupnosti ploch a urbanistické dotváření veřejného prostoru sídel.  

- Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) – zahrnují veškeré stabilizované plochy veřejně přístupných prostranství 
s vysokým podílem zeleně (vysoké i nízké, okrasné, parkové, doprovodné). Jedná se zejména o parky a drobné 
plochy, kde má zeleň výraznou kompoziční a prostorotvornou funkci, čímž se stává neodmyslitelnou součástí 
veřejného prostranství a zvyšuje estetický účinek prostředí. Důvodem jejich vymezení je ochrana veřejné zeleně 
v sídlech a zajištění jejího veřejného užívání.  

V podmínkách prostorového uspořádání je u obou typů veřejných prostranství stanovena solitérní zástavba 
s umožněním pouze jednotlivých staveb doplňujících využívání veřejných prostranství. Maximální výška zástavby 
je omezena na 3 m, zároveň je maximální zastavění pozemku omezeno koeficientem 0,1 – důvodem je ochrana 
volného nezastavěného prostoru pro volný pohyb lidí, který představuje základní vlastnost a hodnotu veřejného 
prostranství; případné stavby by volný prostor neměly zásadně narušit, ale pouze vhodně doplňovat. V případě 
veřejné zeleně je pak stanoven koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku 0,9 pro zajištění dostatečného 
naplnění dané funkce a zachování volně přístupných ploch upravené zeleně pro každodenní rekreaci obyvatel.  

Odůvodnění výroků (73) – (74) 

Plochy smíšené obytné – jsou vymezeny v případech, kde není možné jednoznačně stanovit převahu bydlení nad ostatními 
(doplňkovými) funkcemi. Bydlení je v těchto případech integrální součástí ostatních funkcí, především občanského vybavení, 
rekreace, nerušící výroby, apod. V řešeném území jsou plochy smíšené obytné v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. zastoupeny takto: 

- Plochy smíšené obytné - městské (SM) – plochy zahrnují vedle bydlení v bytových a rodinných domech objekty a 
zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního charakteru a tělovýchovných a sportovních zařízení. Plochy 
smíšené obytné – městské definují historické a kulturně společenské jádro Hejnic a stabilizují jeho přirozenou 
funkční diverzitu. 

- Plochy smíšené obytné - rekreační (SR) – plochy zahrnují vedle bydlení také objekty a zařízení občanského 
vybavení veřejného i komerčního charakteru a tělovýchovných a sportovních zařízení s důrazem na využití 
v oblastech cestovního ruchu a rekreace. 

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena volná zástavba bez výrazné regulace pro umisťování staveb 
s ohledem na historický vývoj sídla a způsob utváření struktury zástavby. Maximální výška zástavby je stanovena 
dle stávající převažující výšky zástavby v sídlech pro zachování historicky definované výškové hladiny sídel. 
Koeficient maximálního zastavění pozemku a minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména 
z důvodu zajištění retenční schopnosti území a kvalitního obytného prostředí s dostatečným množstvím zeleně. 
Rozmezí výměry stavebního pozemku je stanoveno z důvodu zajištění efektivního využití ploch pro individuální 
rodinnou zástavbu a zamezení vzniku plošně rozsáhlých a nevyužitelných pozemků, které by znemožnily efektivně 
využívat veřejnou (zejména dopravní a technickou) infrastrukturu. 

Odůvodnění výroků (75) – (76) 

Plochy dopravní infrastruktury – jsou vymezeny z důvodu ochrany a rozvoje dopravního obslužného systému. Zahrnují 
pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Vymezují se samostatně 
v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití 
a dále v případech, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti. V řešeném území jsou plochy 
dopravní infrastruktury v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. zastoupeny takto: 
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- Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – zahrnují stabilizované i zastavitelné plochy komunikační sítě 
(silnice III. třídy, místní a účelové komunikace, manipulační a odstavné plochy). Důvodem vymezení je ochrana a 
rozvoj veřejné dopravní infrastruktury – zajištění dostatečné kapacitní dopravní obslužnosti území.  

- Plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ) – zahrnují stabilizované plochy drážní dopravy (železniční tratě 
včetně náspů, stavby a zařízení železničních stanic apod.). Důvodem vymezení je ochrana a rozvoj veřejné 
dopravní infrastruktury – zajištění dostatečné kapacitní dopravní obslužnosti území.  

Stanovena je areálová struktura zástavby bez výrazné regulace, a to zejména s ohledem na specifické funkční a 
provozní požadavky dopravních staveb. Maximální výška zástavby je stanovena na 9 m z důvodu zajištění 
možnosti umístění staveb čerpacích stanic, železničních stanic apod.  

Odůvodnění výroků (77) – (78) 

Plochy technické infrastruktury – jsou vymezeny z důvodu ochrany a rozvoje systému vybavení území technickou 
infrastrukturou jakožto součásti veřejné infrastruktury. V řešeném území plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky 
vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení pro vodovody, kanalizace, elektrické vedení, 
plynovody, komunikační vedení a zařízení apod. Vymezují se v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu 
vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití. Důvodem vymezení je ochrana a rozvoj veřejné technické 
infrastruktury – zajištění dostatečné kapacitní technické obslužnosti území. V řešeném území jsou plochy technické 
infrastruktury v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. zastoupeny takto: 

- Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) – zahrnují stabilizované i zastavitelné plochy zajišťující 
kvalitní technickou vybavenost sídel (vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, regulační stanice apod.). 
Důvodem vymezení je ochrana a rozvoj veřejné technické infrastruktury – zajištění dostatečné kapacitní technické 
vybavenosti území.  

- Plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) – zahrnují specifickou 
součást technické infrastruktury – plochy skládek, sběrných dvorů a dalších zařízení pro nakládání s odpady. 
Důvodem vymezení je ochrana a rozvoj veřejné technické infrastruktury – zajištění dostatečné kapacitní technické 
vybavenosti území.  

Stanovena je areálová struktura zástavby bez výrazné regulace, a to zejména s ohledem na specifické funkční a 
provozní požadavky technických staveb. Maximální výška zástavby je redukována na 6, resp. 3 m z důvodu 
zajištění možnosti umístění drobných technických staveb, které nenaruší krajinný ráz.  

Odůvodnění výroku (79) 

Plochy výroby a skladování – jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro produkční hospodářské aktivity v území. 
V řešeném území jsou plochy výroby a skladování zastoupeny takto: 

- Výroba a skladování – lehký průmysl (VL) – jedná se o plochy primárně určené pro provozování ekonomických 
aktivit charakteru lehké výroby bez negativního vlivu na okolí. Důvod jejich samostatného vymezení spočívá ve 
vyšších nárocích na dopravní obsluhu a v nezbytnosti vyloučit v těchto plochách z důvodu možných negativních 
vlivů plošné bydlení. 

Stanovena je areálová struktura zástavby bez výrazné regulace, a to zejména s ohledem na specifické funkční a 
provozní požadavky výrobních areálů. Maximální výška zástavby vychází z výšky okolní zástavby v sídle a je také 
odvozena od výšek existujících výrobních areálů v území. Koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku je 
stanoven z důvodu zajištění příznivého zapojení areálů do krajiny a zachování minimální retenční schopnosti 
území.  

Odůvodnění výroku (80)  

V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, ve zvlášť odůvodněných případech lze stanovit plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v §§ 4 – 19. ÚP 
Hejnice stanovuje nad rámec vyhlášky plochy zeleně:  

- Zeleň – přírodního charakteru (ZP) – plochy jsou vymezeny za účelem ochrany ploch přírodního či přírodě 
blízkého charakteru a za účelem podpory ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch. Obvykle jsou vymezeny 
v plochách vzrostlé zeleně podél vodních toků, v zemědělských plochách (nejedná se tedy o zahrady a sady ani o 
veřejně přístupnou či využívanou zeleň). Plochy jsou dále vymezeny zejména z důvodu ochrany a stabilizace 
skladebných částí ÚSES (lokálních biokoridorů) nebo jiných přírodních hodnot.  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena solitérní zástavba s umožněním pouze jednotlivých staveb 
(např. nezbytná technická zařízení, stavby pro vodní hospodářství, veřejnou rekreaci). Maximální výška zástavby je 
omezena na 3 m, zároveň je maximální zastavění pozemku omezeno koeficientem 0,1 a maximální velikost 
zastavěné plochy objektu 10 m

2
 – důvodem je ochrana volného nezastavěného prostoru s primární ekologickou 

funkcí; případné stavby by zeleň neměly zásadně narušit, ale pouze vhodně doplňovat. Stanoven je koeficient 
minimálního podílu zeleně na pozemku 0,9 pro zajištění dostatečného naplnění dané funkce.  
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Odůvodnění výroku (81) 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) – v řešeném území zahrnují vodní toky a plochy v zastavěném i nezastavěném území, 
pozemky staveb a zařízení vodního hospodářství (§ 18 odst. 5 stavebního zákona). Jejich funkce je především ekologicko - 
stabilizační, ochranná a estetická; ÚP tyto funkce potvrzuje a vytváří podmínky pro jejich obnovu a rozvoj ve vazbě na zákon 
č. 254/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů.  

V případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena maximální výška zástavby a 
maximální velikost zastavěné plochy objektu. Důvodem prostorové regulace je zejména ochrana krajinného rázu a omezení 
prostorových parametrů staveb, aby nedošlo k narušení volné krajiny umístěním nevhodné, pohledově exponované stavby.  

Odůvodnění výroku (82) 

Plochy lesní (NL) – jsou plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci, zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (§ 18 odst. 5 stavebního zákona) a pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. ÚP chrání lesy na podkladě lesního zákona č. 289/1995 Sb. včetně prováděcích 
předpisů. Lesní pozemky, které jsou součástí biocenter, zajišťují převážně funkce ekologicko – stabilizační namísto 
produkční funkce lesa. 

V případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena maximální výška zástavby a 
maximální velikost zastavěné plochy objektu. Důvodem prostorové regulace je zejména ochrana krajinného rázu a omezení 
prostorových parametrů staveb, aby nedošlo k narušení volné krajiny umístěním nevhodné, případně také pohledově 
exponované stavby.  

Odůvodnění výroku (83)  

Plochy přírodní (NP) – jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a ucelených území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu. V řešeném území představují plochy prvků územního systému ekologické stability 
(biocentra) a chráněná území dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

V případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena nulová maximální výška zástavby a 
maximální velikost zastavěné plochy objektu. Důvodem úplného vyloučení staveb je zvýšená ochrana přírodních hodnot 
v území Jizerských hor.  

Odůvodnění výroků (84) – (85)  

Plochy smíšené nezastavěného území – jsou vymezeny jako plochy funkčně nejednoznačné, kde nelze jednoznačně 
stanovit převažující způsob využití. V řešeném území jsou plochy smíšené nezastavěného území v souladu s § 3 odst. 4 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. zastoupeny takto: 

- plochy smíšené nezastavěného území (NS) – zaujímají významný podíl ploch v nezastavěném území severní části 
podhůří Jizerských hor. Prolíná se v nich přírodní funkce, kde je nutné respektovat požadavky ochrany přírody a 
funkce zemědělské prvovýroby plnící také mimoprodukční funkci. 

Jedná se především o pozemky zemědělského půdního fondu (zejména extenzivně využívané), přechodové plochy 
mezi lesními, přírodními a zemědělskými plochami, doprovodné porosty vodních ploch a toků, a dále pozemky 
zemědělských staveb a zařízení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury apod. V případě 
zastoupení dalších funkcí je prioritně respektována ochrana přírody a krajiny. Důvodem pro jejich vymezení je 
mimo jiné zajištění vhodného způsobu využití v dílčích úsecích biokoridorů ÚSES. 

V rámci těchto ploch jsou územním plánem formou stanovení obecných zásad pro jejich využívání vytvořeny 
podmínky pro zvyšování ekologické stability krajiny, zvyšování retenční schopnosti krajiny, zachování a obnovu 
prvků definujících krajinný ráz území (liniová zeleň, břehové porosty, remízy, meze apod.), a dále v souvislosti 
s vodními plochami a toky podmínky pro realizaci zejména ochranných vodohospodářských opatření, 
revitalizačních opatření na vodních tocích, úpravy nebo úplné revitalizace koryt vodních toků, doplnění břehových 
porostů a dalších opatření vedoucích ke zpomalení odtoku srážkové vody z území. 

- plochy smíšené nezastavěného území - sportovní (NSs) – prolíná se v nich přírodní funkce, kde je nutné 
respektovat požadavky ochrany přírody, v extenzivní formě funkce zemědělská a funkce sportovní. Představují 
krajinné plochy určené jako rekreační zázemí (jezdecký areál, sjezdovka).  

V případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena maximální výška zástavby a 
maximální velikost zastavěné plochy objektu. Maximální výška zástavby je vyšší než u jiných typů ploch v nezastavěném 
území, podobně jako maximální velikost zastavěné plochy objektu, a to zejména z důvodů umožnění nezbytných staveb pro 
hospodaření v krajině (např. seníky, přístřešky pro dobytek, apod.). Důvodem prostorové regulace je zejména ochrana 
krajinného rázu a omezení prostorových parametrů staveb, aby nedošlo k narušení volné krajiny umístěním nevhodné, 
pohledově exponované stavby, ale zároveň jsou podmínky nastaveny v dostatečném rozsahu pro zajišťování zemědělské 
produkce.  
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11.22 Odůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu 

Obecné odůvodnění výroků (86) – (94) 

Ve vazbě na požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb. (příloha č. 7 – obsah územního plánu) jsou v ÚP Hejnice 
stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu. Stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu také 
navazuje na požadavek § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. (Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v 
zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a 
podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody).  

Stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu vychází z následujících podkladů:  

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí vyhlášky 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- Evropská úmluva o krajině 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 2011) 

- Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory (Ing. arch. Jitka Brychtová, 11/2008) 

- Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 (Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK, 2014) 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (Jan Hromek – LESPROJEKT, 02/2004) 

- Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory na období 2011-2020 (AOPK ČR, S CHKO JH, 2010)  

- Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (Evernia s.r.o., 2013) 

- terénní průzkum zpracovatele ÚP 

Řešené území je na základě charakteru a struktury krajiny, míry urbanizace, terénního pokryvu, morfologie a 
dalších vlastností, zejména pak s ohledem na cílové charakteristiky krajiny, kritéria a podmínky péče o krajinný ráz, 
vymezení oblastí a podoblastí krajinného rázu dle ZÚR LK, členěno na zóny A-G.  

Na základě podrobnějších informací, podkladů a analýz byly zpřesněny zásady péče o krajinu pro jednotlivé 
krajinné typy. Členění reprezentuje odstupňovanou ochranu krajinného rázu (v urbanizovaném území nižší ochrana, ve 
volné krajině vyšší ochrana) a rozvíjí typy krajin dle cílového využití definované v ZÚR LK (požadavek Z45 Zabezpečovat 
zachování krajinných hodnot a krajinného rázu diferencovaně dle vymezených oblastí krajinného rázu a krajinných typů.).  

Odůvodnění výroku (87)  

V zónách „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny dostatečně podrobné podmínky prostorového uspořádání pro ochranu 
krajinného rázu; je tedy splněna podmínka § 12 odst. 4 zákona „Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v 
zastavitelných plochách, pro které je územním nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a 
podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.“; ve smyslu tohoto ustanovení je v zónách „A“, 
„B“ a „C“ dohodnuto prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu a AOPK ČR nebude v zónách A“, „B“ a 
„C“ posuzovat krajinný ráz podle § 12 odst. 2 zákona.  

V zónách „D“, „E“, „F“ a „G“ nejsou stanoveny dostatečně podrobné podmínky prostorového uspořádání pro 
ochranu krajinného rázu; není tedy splněna podmínka § 12 odst. 4 zákona; ve smyslu tohoto ustanovení není v zónách „D“, 
„E“, „F“ a „G“ dohodnuto prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu a AOPK ČR bude v těchto zónách 
posuzovat krajinný ráz podle § 12 odst. 2 zákona. 

V odborném dokumentu Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO JH (2008) jsou území, odpovídající zónám 
„D“, „E“, „F“ a „G“ zařazeny do krajinářsky nejcennějších v CHKO JH - krajina kulturní - pásmo A, krajina přírodní - jádrové 
území, resp. krajina přírodní - pásmo A. Požadavek vyplývá z Metodických listů AOPK ČR č. 3.5 a návrhem odboru 610 MŽP 
k výkladu § 12 odst. 4 ZOPK v souvislosti s ochranou krajinného rázu v procesu tvorby a schvalování územních, případně 
regulačních plánů, a v procesu schvalování záměrů podle stavebního zákona. 

Odůvodnění výroku (88)  

Vymezení zóny A zahrnuje souvisle urbanizované území jádrové části města. Definován je stávající charakter 
zástavby a organizace území zóny s důrazem na významné kompoziční prvky (dominanta chrámu, osa Klášterní ulice).  

Stanovením zásad je chráněn a vhodně rozvíjen existující charakter městského centra s důrazem na rámcové 
zachování prostorových parametrů zástavby, výšková hladina, uspořádání, hustota a intenzita zástavby s odkazem na 
požadavek ZÚR LK „ Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o chráněná památková území a nemovitý 
památkový fond kraje, usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v jejich okolí, nepřipouštět výrazově nebo funkčně 
konkurenční územní zásahy. Chránit kulturní hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.“ 

Ochranou historických a kulturních stavebních dominant obce je zachována identita sídla a historicky vzniklé 
urbanistické uspořádání sídla s typickou koncentrací významných budov v jádru města a podél hlavních urbanizačních os. 
Důvodem je zachování a stabilizace dominantního postavení jádra města v prostorovém i funkčním významu. 
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Odůvodnění výroku (89)  

Vymezení zóny B zahrnuje obytnou lokalitu Skřivánek, představující souvisle urbanizované území předměstského 
charakteru s vyšší mírou reprezentativních vilových domů podél hlavní osy ulice Lázeňské odkazujících na blízkost Lázní 
Libverda. Hlavní hodnotou zóny je poměrně kompaktní a jednotný charakter obytné čtvrti s kompoziční osou Lázeňské 
ulice.  

Stanovením zásad je tento předměstský jednotný charakter zástavby definován a chráněn pro další rozvoj obytné 
zástavby západním směrem. Důvodem vymezení jsou zejména požadavky ZÚR LK: „Zvyšovat kvalitu životních podmínek a 
vzhledu obcí.“ a „Regulovat a usměrňovat suburbanizaci v území – řešit plynulý přechod urbanizovaných částí území do 
volné krajiny.“  

Odůvodnění výroku (90)  

Vymezení zóny C představuje urbanizační osu řeky Smědé mimo centrum města. Jedná se o postupně 
zahušťovanou zástavbu podél hlavní trasy údolím přes Hejnice do Bílého Potoka. Postupně rozvíjená zástavba vytvořila 
v údolních partiích obytný prostor města Hejnic.  

Důvodem stanovení je nutnost posuzovat na okrajích sídel novou zástavbu s ohledem na působení v dálkových 
pohledech, utváření panoramatu sídel a ochranu krajinného rázu. Území převážně urbanizované má kromě výrobních 
areálů relativně sourodou strukturu; při rozvoji zástavby je nutné navázat na ochranu kompozičních prvků v území 
(dominanta chrámu, dálkové pohledy na severní svahy a členitou hranici lesa Jizerských hor, omezit výraznou expanzi do 
volné krajiny, dle požadavku ZÚR LK „V územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní a 
funkční dispozice sídel, upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území a optimalizovat rozsah zastavitelných 
ploch v souladu se skutečnými potřebami.“ 

Odůvodnění výroku (91)  

Zóna D zahrnuje jádrovou historicky založenou, souvisle urbanizovanou část Ferdinandova s množstvím 
dochovaných objektů lidové architektury. Celé sídlo není narušeno negativními stavebními zásahy a v podhůří Jizerských hor 
působí relativně harmonickým dojmem, který je vhodné chránit. Zásady jsou stanoveny ve vazbě na požadavky ZÚR LK 
„Stanovit regulativy ochrany historicky cenných lokalit s kumulací lidové architektury, které nejsou vyhlášeny za památkově 
chráněná území.“ a „Podporovat využívání objektů lidové architektury pro trvalé bydlení i rozvoj šetrných forem cestovního 
ruchu a poznávací turistiky na území kraje.“ 

Odůvodnění výroku (92)  

Zóna E zahrnuje převážně krajinu bezlesí s množstvím sídelních enkláv v území s dochovanými objekty lidové 
architektury. Charakter zóny, zejména část jižně od města představuje typickou krajinu extenzivní zástavby pod strmými 
svahy Jizerských hor, struktura krajiny bezlesí, drobné krajinné zeleně a jednotlivých objektů bydlení či rekreace harmonicky 
utváří obraz okrajových partií jinak souvisle zalesněných a neobydlených Jizerských hor. Zásady jsou stanoveny v souladu 
s požadavky ZÚR LK, zejména „ Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o přírodní hodnoty území 
upřednostňováním šetrných forem využívání území v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.“ a „zvláštní pozornost 
věnovat obnově venkovské krajiny vč. charakteru životních podmínek s důrazem na zachování objektů i souborů lidové 
architektury v celkové krajinné kompozici.”  

Rozvoj zástavby v dané zóně je nutné důsledně posuzovat ve vztahu k působení krajiny a s ohledem na další 
záměry v území dle ZÚR LK „Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty území 
před nevratnými urbanizačními zásahy.“  

Odůvodnění výroku (93)  

Zóna F představuje jižní část území – neurbanizovaný prostor Jizerských hor (severní svahy a náhorní plošina, tedy 
nejcennější partie hor). Zásady ochrany krajinného rázu jsou stanoveny dle ZÚR LK:  

- Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o přírodní hodnoty území upřednostňováním šetrných 
forem využívání území v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. 

- Dle principů udržitelného rozvoje navrhovat obnovu a zvyšování zastoupení přírodních složek v narušených 
územních částech. 

- ve stanovených případech cíleně chránit místa nebo krajinné celky zvláštního zájmu (legislativně zajištěná zvláštní 
ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území) 

V zóně F je kladen důraz na zachování a ochranu přírodních hodnot a maximální eliminaci nežádoucích stavebních 
zásahů.  

Odůvodnění výroku (94)  

Zóna G představuje dílčí části urbanizovaného území – okrajové lokality zástavby. Jedná se o přechodovou zónu 
mezi souvisle urbanizovanými částmi města s vyšší zástavbou a mezi rozptýlenou zástavbou ve volné krajině. Zóna G 
zahrnuje převážně souvislou obytnou zástavbu (včetně navrhované) se snížením maximální výšky zástavby na 1+P, resp. 9m. 
Zásady ochrany krajinného rázu jsou stanoveny dle požadavku ZÚR LK „V územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí 
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zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice sídel, upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území a 
optimalizovat rozsah zastavitelných ploch v souladu se skutečnými potřebami.“ a zejména „Regulovat a usměrňovat 
suburbanizaci v území – řešit plynulý přechod urbanizovaných částí území do volné krajiny.“ 

 

AD 7  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 

K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

11.23 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Obecné odůvodnění výroků (95) – (100) 

V souladu s § 2 odst. 1 písm. l) a m) stavebního zákona ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny 
plochy určené pro veřejnou infrastrukturu dle § 2 odst. 1 písm. k) číslo 1. a 2. stavebního zákona (dopravní a technická 
infrastruktura).  

Odůvodnění výroku (92) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezeny veřejně prospěšné 
stavby dopravní infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.  

ozn.  popis VPS odůvodnění vymezení VPS 

VD1 neobsazeno 

VD2 
parkoviště v nástupním místě 

do Jizerských hor 
(plocha přestavby P7) 

- vymezení ploch vychází z požadavku Zadání ÚP Hejnice  („Navrhnout 
parkovací plochy pro návštěvníky Jizerských hor v lokalitě na Ferdinandově.“ 

a „vytvořit podmínky pro rozvoj rekreace, tj. turistických, lyžařských a 
cyklotras s návrhem nástupního místa, zázemí a parkovacích ploch“).  

- důvodem je zajištění dostatečné infrastruktury pro existující nároky 
v souvislosti s cestovním ruchem a turistikou v území. 

- veřejným zájmem je zajištění rozvoje veřejné dopravní infrastruktury  

VD3 
parkoviště v nástupním místě 

do Jizerských hor 
(plocha přestavby P8) 

Odůvodnění výroku (96) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezeny veřejně prospěšné 
stavby technické infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.  

ozn.  popis VPS odůvodnění vymezení VPS 

VT1 
čistírna odpadních vod v místní 

části Ferdinandov  
(zastavitelná plocha Z34) 

- plocha je převzata z ÚPN SÚ Hejnice a vymezena v souladu s PRVK LK 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.12.2 Kanalizace a odstraňování 
odpadních vod 

- veřejným zájmem je rozvoj veřejné technické infrastruktury (zajištění 
výstavby kanalizace a ČOV) v sídle Ferdinandov 

Odůvodnění výroku (97) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezena veřejně prospěšná 
opatření – ochrana turistické prostupnosti území: 
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ozn.  popis VPS odůvodnění vymezení VPS 

VS1 
síť turistických tras - 

multifunkční turistický koridor 
D42 Nová Hřebenovka 

- multifunkční turistický koridor je vymezen v souladu se ZÚR LK 

- důvodem vymezení VPO je podpora rozvoje cestovního ruchu a 
rekreačního využití krajiny, vzájemného propojení obcí v rámci Jizerských 

hor a v širších vztazích propojení s jinými turistickými regiony a turistickými 
koridory (zejména posílení přeshraničních vazeb na Německo a Polsko) 

- multifunkční turistický koridor, resp. jednotlivé trasy, vedené po stávajících 
místních a účelových komunikacích a lesních účelových cestách, je v grafické 

části územního plánu (výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací) vymezen zřetelnou linií 

- veřejným zájmem vymezení koridoru jako VPO je ochrana dokončených 
tras koridoru, ochrana prostupnosti krajiny (průchodnosti území) ve 

veřejném zájmu ve smyslu § 18 odst. 4 stavebního zákona; v souladu s § 2 
odst. 1 písm. m) stavebního zákona se jedná o opatření nestavební povahy 
vymezené za účelem ochrany území (ochrany prostupnosti krajiny); resp. za 
účelem ochrany systému určeného pro specifickou formu cestovního ruchu - 

pro celoroční využití území pro různé formy turistiky (pěší, cyklo, běžecké 
lyžování) 

Odůvodnění výroku (98) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezena veřejně prospěšná 
opatření – snižování ohrožení území povodněmi:  

ozn. popis VPO odůvodnění vymezení VPO 

VK1  
koridor protipovodňových 

opatření KPO1 

- koridor protipovodňových opatření je zpřesněn a vymezen v souladu 
s nadřazenou dokumentací ZÚR LK, v rámci ZÚR LK je záměr zařazen mezi 

veřejně prospěšné stavby 

- koridor proměnlivé šířky představuje překryvný prvek, v němž je nezbytné 
chránit nivní plochy před stavebními zásahy zhoršujícími retenční schopnost 

údolní nivy a zvyšujícími riziko záplav v zastavěném území, a realizovat 
protipovodňová opatření na vodním toku řeky Smědé, ve vazbě na 

identifikované ohrožení území povodněmi (dle ÚAP SO ORP Frýdlant) a  

- veřejným zájmem je ochrana urbanizovaného území před záplavami a 
nežádoucími rozlivy řeky a vytvoření podmínek pro stavby protipovodňové 

ochrany 

VK2 
koridor revitalizačních opatření 

KRO1 

- vymezení koridorů vychází z požadavků Zadání ÚP „Vytvářet územní 
podmínky pro realizaci opatření vedoucích k revitalizaci krajiny a posílení 
jejích retenčních schopností, zvětšit rozlohu nebo množství vodních ploch, 
prověřit problematiku mokřadů, zajistit průchodnost krajiny.“ a „Vytvářet 
podmínky pro likvidaci, zadržování a případné využívání srážkových vod 

včetně posílení retenční schopnosti krajiny i s podněty v rámci širších vztahů 
mimo řešené území.“ 

- důvodem vymezení je snížení povodňového rizika, zvýšení retenční 
schopnosti a ekologické stability území, zvýšení prostupnosti území 

- s ohledem na dosavadní regulaci dotčených vodních toků je nezbytné 
umožnit revitalizaci koryt a souvisejících ploch vodních toků, zajistit pěší 

dostupnost a prostupnost podél vodního toku a zvýšit tak možnosti 
každodenní rekreace obyvatel 

- veřejným zájmem je zvyšování retenční schopnosti území, snižování rizika 
povodní a zvyšování ekologické stability krajiny 

VK3 
koridor revitalizačních opatření 

KRO2 

Odůvodnění výroku (99) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezena veřejně prospěšná 
opatření – založení prvků územního systému ekologické stability:  
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ozn. popis VPO odůvodnění vymezení VPO 

VU1  
nadregionální biocentrum  

NC 84 Jizerskohorské bučiny 

- nadregionální biocentrum je zpřesněno a vymezeno v souladu 
s nadřazenou dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU2  
nadregionální biokoridor  

K19H (horská osa) 

- nadregionální biokoridor je zpřesněn a vymezen v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU3 
regionální biocentrum  

RC 07 Černá Hora 

- regionální biocentrum je zpřesněno a vymezeno v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU4 
regionální biocentrum  

RC 08 Prales Jizera 

- regionální biocentrum je zpřesněno a vymezeno v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU5 
regionální biocentrum  

RC 15 Holubník 

- regionální biocentrum je zpřesněno a vymezeno v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU6 regionální biokoridor RK 10 

- regionální biokoridor je zpřesněn a vymezen v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU7 regionální biokoridor RK 11 

- regionální biokoridor je zpřesněn a vymezen v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU8 regionální biokoridor RK 12 

- regionální biokoridor je zpřesněn a vymezen v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU9 regionální biokoridor RK 13 

- regionální biokoridor je zpřesněn a vymezen v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU10 
skladebné části ÚSES  

lokální úrovně 

- lokální ÚSES je vymezen v souladu se schváleným Zadáním ÚP Hejnice, na 
podkladě ÚAP SO ORP Frýdlant a zejména dle podkladu poskytnutého 

Správou CHKO Jizerské hory 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.15 Odůvodnění vymezení územního 
sytému ekologické stability 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

Odůvodnění výroku (100) 

V rámci procesu pořizování ÚP Hejnice nebyly vzneseny žádné požadavky na vymezení ploch asanace (ozdravění) 
území.  
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AD 8  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

11.24 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo 

Obecné odůvodnění výroků (101) – (102) 

V souladu s § 2 odst. 1 písm. l) a m) stavebního zákona ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby. Jako veřejně 
prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, jsou vymezeny plochy určené pro veřejnou infrastrukturu dle § 2 
odst. 1 písm. k) číslo 3. a 4. stavebního zákona (občanské vybavení a veřejná prostranství).  

Odůvodnění výroku (101) 

V souladu s § 101 stavebního zákona jsou vymezeny tyto plochy veřejné infrastruktury (občanského vybavení) 
jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo:  

ozn. popis VPS odůvodnění vymezení VPS 

PO1 
informační středisko AOPK ČR 

(zastavitelná plocha Z39) 

- plocha je zčásti převzata z ÚPN SÚ Hejnice (změna z plochy parkoviště na 
občanské vybavení, cca 1/3 zastavitelné plochy) 

- plocha je vymezena na základě požadavku na změnu využití území č. 36 

- důvodem vymezení je záměr vybudování informačního střediska AOPK 
ČR, plocha spoluutváří nástupní místo do Jizerských hor ve Ferdinandově 

- veřejným zájmem je rozvoj občanského vybavení v obci a zejména 
informační a osvětový význam záměru v oblasti ochrany přírody a krajiny 

Jizerských hor 

Odůvodnění výroku (102) 

V souladu s § 101 stavebního zákona jsou vymezeny tyto plochy veřejné infrastruktury (veřejných prostranství) 
jako veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo:  

ozn. popis VP odůvodnění vymezení VP 

PP1 
veřejné prostranství (veřejná 

zeleň) 
(zastavitelná plocha Z2) 

- důvodem pro vymezení VP je rozvoj veřejné zeleně v obytné lokalitě 
Skřivánek 

- vymezení vychází z požadavku Zadání ÚP Hejnice „rozšiřovat plochy 
sídelní zeleně“ a „vytvořit územní podmínky pro umístění aktivit pro 

relaxaci a volný čas obyvatel“ 

- veřejným zájmem je zajištění dostatečného množství veřejně přístupné 
zeleně v obytných územích 

PP2 
veřejné prostranství  

(zastavitelná plocha Z3) 

- důvodem pro vymezení VP je zlepšení prostupnosti urbanizovaného 
území s návazností na stávající systém cest ve volné krajině 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území 

PP3 
veřejné prostranství  

(zastavitelná plocha Z40) 

- důvodem pro vymezení VP je zajištění přístupu a dopravní dostupnosti 
plochy přestavby P5 a zastavitelné plochy Z41 pro rozvoj smíšené obytné – 

rekreační zástavby 

- jedná se o potvrzení již existující zvykové cesty v krajině přímo navazující 
a propojující stávající systém cest 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „Požadavek na posouzení 
a případný rozvoj ploch veřejného prostranství“ 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území a dopravní 
dostupnost zastavitelných ploch 
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AD 9  STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

11.25 Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření 

Odůvodnění výroku (103) 

V rámci procesu pořizování ÚP Hejnice nebyly vzneseny žádné požadavky na stanovení kompenzačních opatření.  

 

AD 10  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

11.26 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Odůvodnění výroku (104) 

V ÚP Hejnice jsou vymezeny koridory územních rezerv v souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona, včetně 
stanovení podmínek pro využití těchto koridorů.  

Odůvodnění jednotlivých koridorů územních rezerv je uvedeno v následující tabulce:  

ozn. 
budoucí způsob 

využití 
důvody pro vymezení koridoru územní rezervy 

R1 
technická 

infrastruktura – 
inženýrské sítě (TI) 

- vymezení koridoru územní rezervy pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl – ÚV Bílý 
Potok vychází ze ZÚR LK (koridor V1) 

- důvodem vymezení je výhledový záměr zásobování oblasti Frýdlantska vodou 
z vodního díla Josefův Důl, která je významným vodním zdrojem v rámci 
vodohospodářské soustavy Liberecka 

- stávající zásobování Frýdlantska vodou je dostatečné, vydatnost a režim vodních zdrojů 
je však přímo závislý na množství a vydatnosti srážek a nelze stabilně zajistit 
dostatečnou kvalitu vody (dle ÚAP SO ORP Frýdlant), proto je vhodné vytvářet 
podmínky pro zajištění adekvátního zásobování vodou 

- řešení koridoru vodovodního přivaděče z VD Josefův Důl je také předmětem 
zpracovávané územní studie US4 (požadavek na její zpracování je uložen ZÚR LK) 
„Řešení zásobování pitnou vodou specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko,“ v níž bude 
mimo jiné posouzena možnost zásobování z vodního zdroje Josefův Důl včetně 
prověření koridoru vodovodního přivaděče 

Odůvodnění výroku (105) 

Výrok vychází z ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona, které se týká územních rezerv v zásadách územního 
rozvoje a je ekvivalentně uplatněno na úroveň územního plánu. Zákaz změn v území, které by mohly stanovené využití 
podstatně ztížit nebo znemožnit, explicitně vyplývá z tohoto ustanovení.  

Odůvodnění výroku (106) 

Dle § 36 odst. 1 stavebního zákona je v koridorech stanoven způsob využití, jehož potřebu a plošné nároky je 
nutno prověřit. Teprve na základě tohoto prověření lze v rámci změny územního plánu vymezit zastavitelnou plochu nebo 
koridor, či vymezení územní rezervy zrušit.  

 

AD 11  VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

11.27 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno dohodou o parcelaci 

Odůvodnění výroku (107) 

V rámci procesu pořizování ÚP Hejnice nebyly vzneseny žádné požadavky na podmíněnost rozhodování o 
změnách v území dohodou o parcelaci.  
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AD 12  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 

ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ 
DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

11.28 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie 

Odůvodnění výroku (108) 

V souladu s § 43 odst. 2 stavebního zákona ÚP vymezuje plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, a to zejména z důvodů vymezení dostatečných ploch veřejných prostranství a 
optimálního využití ploch ve vazbě na efektivní využívání veřejné infrastruktury a minimalizace nákladů města na zajištění 
souvisejících služeb. Dalším důvodem je pak detailní řešení, které ÚP v daném měřítku nemůže předurčit ani vymezit. 
V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní důvody pro stanovení podmínky zpracování jednotlivých územních studií:  

ozn. odůvodnění stanovení podmínky zpracování územní studie 

X1 

- rozsáhlá zastavitelná plocha Z1 pro rozvoj bydlení ve městě, jedná se o největší rozvojovou plochu pro 
bydlení v Hejnicích 

- vymezení vychází z požadavku Zadání ÚP Hejnice na zpracování územní studie v lokalitě Skřivánek 

- s ohledem na rozsah lokality je nezbytné vymezit (kromě páteřních komunikací vymezených v ÚP) ucelený 
systém zajišťující dopravní obsluhu celého území a prověřit kapacity sítí technické infrastruktury 

- v případě nekoordinovaného rozvoje zástavby může dojít k „zablokování“ pozemků vhodných pro 
zástavbu 

- nutnost vymezení veřejných prostranství v ploše ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., které 
nelze předurčit s ohledem na míru detailu a neznalost vlastnických vztahů v území 

X2 

- rozsáhlá zastavitelná plocha Z2 pro rozvoj bydlení ve městě, využití znehodnoceného území (část plochy 
má charakter brownfield)  

- vymezení vychází z požadavku Zadání ÚP Hejnice na zpracování územní studie v lokalitě za fotbalovým 
hřištěm 

- s ohledem na rozsah lokality je nezbytné vymezit (kromě páteřních komunikací vymezených v ÚP) ucelený 
systém zajišťující dopravní obsluhu celého území a prověřit kapacity sítí technické infrastruktury 

- v případě nekoordinovaného rozvoje zástavby může dojít k „zablokování“ pozemků vhodných pro 
zástavbu 

- nutnost vymezení veřejných prostranství v ploše ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., které 
nelze předurčit s ohledem na míru detailu a neznalost vlastnických vztahů v území 

X3 

- rozsáhlá zastavitelná plocha Z8 pro rozvoj bydlení ve městě, záměr samosprávy města na rozvoji obytné 
lokality 

- vymezení vychází z požadavku Zadání ÚP Hejnice na zpracování územní studie v lokalitě za starou sběrnou 
(pod Ferdinandovem) 

- s ohledem na rozsah lokality je nezbytné vymezit (kromě páteřních komunikací vymezených v ÚP) ucelený 
systém zajišťující dopravní obsluhu celého území a prověřit kapacity sítí technické infrastruktury 

- v případě nekoordinovaného rozvoje zástavby může dojít k „zablokování“ pozemků vhodných pro 
zástavbu 

- nutnost vymezení veřejných prostranství v ploše ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., které 
nelze předurčit s ohledem na míru detailu a neznalost vlastnických vztahů v území 
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ozn. odůvodnění stanovení podmínky zpracování územní studie 

X4 

- nejvýznamnější urbanizovaná část území – centrum města a těžiště aktivit v území v těsné blízkosti 
významné kulturní památky (areál kláštera s kostelem Navštívení Panny Marie), která je zároveň poutním 
místem a významnou dominantou v území 

- podmínka je stanovena v souvislosti s požadavkem Zadání ÚP Hejnice (usilovat o kvalitu a soulad řešení 
nové zástavby v okolí chráněných památkových objektů tak, aby nebyla narušena jejich kulturní a 
umělecká hodnota) a s požadavkem ZÚR LK (zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území) 

- dle Preventivního hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory (Ing. arch. Jitka Brychtová, 
11/2008) je negativně hodnocena celková neupravenost centrálního náměstí včetně rozpadajících se 
objektů a nevhodnost i úpravy některých objektů podél hlavní přístupové cesty k poutnímu místu 

- v současné době náměstí neplní roli městského centra, není vybaveno pro pohyb a pobyt pěších, nemá 
městský charakter; prostor Klášterní ulice a náměstí však vykazuje potenciál z hlediska cestovního ruchu a 
rozvoje občanského vybavení a služeb, případně také v souvislosti s areálem kláštera 

- důvodem stanovení podmínky je vytvoření předpokladů pro posílení městského centra, kultivace prostoru 
před významnou kulturní památkou území, zkvalitnění pohledové a kompoziční osy ulice Klášterní, změna 
dopravní organizace centra s omezením motorové dopravy v ulici Klášterní; s tím souvisí předpokládaný 
efekt celkového posílení identity Hejnic a zvýšení atraktivity území, nabídky služeb pro cestovní ruch 
apod. 

X5 

- sídliště představuje významný obytný soubor v centru města s vysokou hustotou obyvatel, zároveň je jeho 
východní část nevyužita a jedná se tedy o rozsáhlou rezervní plochu v obytných plochách města 

- v současném stavu sídliště vykazuje do určité míry prostorovou izolaci od ostatních částí města s hrozbou 
postupující sociální segregace a vytvoření vyloučené lokality v důsledku zanedbání péče o kvalitu 
obytného prostředí a zapojení sídliště do struktury městského centra 

- podmínka je stanovena v souvislosti s požadavky ZÚR LK (zvyšovat kvalitu životních podmínek a vzhledu 
obcí v rámci městských prostorů, obytnou základnu upevňovat v zónách pro přednostní umisťování 
bydlení, upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území) a s požadavkem Zadání ÚP Hejnice 
(řešit revitalizaci nevyužívaných urbanizovaných ploch) 

- stanovení podmínky zpracování územní studie je mimo jiné reakcí na identifikovanou slabou stránku 
(stagnující revitalizace objektů hromadného bydlení) a hrozbu (vylidňování centrálních částí měst vlivem 
odlivu obyvatel do suburbií) dle ÚAP SO ORP Frýdlant, a dále reakcí na problém k řešení (podporovat 
zvýšení rozsahu a tempa modernizace a přestavby staršího bytového fondu a zlepšování kvalit prostředí 
obytných souborů a celků) 

X6 

- řešená plocha představuje jeden z hlavních vstupů do města, přičemž v současném stavu chybí efektivní 
systém parkování, organizace dopravních prostorů a veřejných prostranství pro pohyb pěších a cyklistů 

- důvodem stanovení podmínky je vytvoření předpokladů pro zlepšení a zkvalitnění dopravní infrastruktury 
města, zvýšení parkovacích kapacit a zkvalitnění veřejných prostorů města 

- stanovení podmínky vychází z požadavku Zadání ÚP Hejnice (vytvořit podmínky pro zvýšení kapacity 
parkovacích ploch ve městě) 

Odůvodnění výroku (109) 

Lhůta pro vložení dat o územních studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanovena s ohledem na 
časovou náročnost pořízení územních studií, které je nezbytné zpracovat jako podklad pro rozhodování v území, a dále 
s ohledem na povinnost pořizovatele vypracovat zprávu o uplatňování ÚP Hejnice v uplynulém období po 4 letech od vydání 
územního plánu dle § 55 odst. 1 stavebního zákona. V této zprávě lze vyhodnotit dosavadní zpracování územních studií a 
případně uvést v pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu požadavek na prodloužení lhůt pro pořízení 
dosud nezpracovaných územních studií. Vzhledem k obvyklé časové náročnosti 2 roky na pořízení a vydání změny územního 
plánu je lhůta stanovena tak, aby bylo možné na základě zprávy o uplatňování ÚP Hejnice zpracovat změnu ÚP prodlužující 
lhůty pro zpracování územních studií, aniž by mezitím tato podmínka zanikla.  

Odůvodnění výroku (110) 

Při rozhodování o změnách v území je nezbytné i za předpokladu absence územní studie a marného uplynutí lhůty 
pro její zpracování zohlednit stanovené požadavky na rozvoj území, zejména požadavek ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. na vymezování dostatečných ploch veřejných prostranství. To se týká zejména vymezování lokálního 
dopravního systému ulic, jehož řešení předurčuje parcelaci ploch a rámcové umisťování zástavby; územní plán toto řešení 
konkrétním způsobem nepředurčuje s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  
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AD 13  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 

REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE 
JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU, NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

11.29 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu 

Odůvodnění výroku (111) 

V rámci procesu pořizování ÚP Hejnice nebyly vzneseny žádné požadavky na podmíněnost rozhodování o 
změnách v území vydáním regulačního plánu.  

 

AD 14  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

11.30 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území 

Odůvodnění výroků (112) 

V rámci procesu pořizování ÚP Hejnice nevyplynuly žádné požadavky ani potřebnost stanovení pořadí změn 
v území (etapizace).  

 

AD 15  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT 

ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

11.31 Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

Odůvodnění výroku (113) 

V souladu s Přílohou č. 7 (oddíl I. odst. 2 písm. f) k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ÚP 
obsahuje, pokud je to účelné, vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.  

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou 
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, vychází také z požadavku Zadání ÚP Hejnice „usilovat o kvalitu a 
soulad řešení nové zástavby v okolí chráněných památkových objektů tak, aby nebyla narušena jejich kulturní a umělecká 
hodnota“ a „zachovat význam hlavního urbanistického členění centra obce Hejnice.“ 

Důvodem stanovení podmínky je vytvoření předpokladů pro kultivaci prostoru před významnou kulturní 
památkou území, zkvalitnění pohledové a kompoziční osy ulice Klášterní. S tím souvisí předpokládaný efekt celkového 
posílení identity Hejnic a zvýšení atraktivity území, nabídky služeb pro cestovní ruch apod.  

Areál kláštera s chrámem Navštívení Panny Marie je nemovitou kulturní památkou chráněnou dle zákona 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, proto je s odkazem na výše uvedený požadavek Zadání ÚP 
Hejnice vymezen jako součást plochy Y1. Kromě samotného areálu jsou vymezeny části městského centra spoluutvářející 
prostor před areálem kláštera a kompoziční osu ulice Klášterní, která představuje významný urbanistický prvek města.  

Důvodem stanovení podmínky je zajištění ochrany významné kulturní hodnoty v obci, stanovená podmínka 
přispívá k vyšší kvalitě architektonického řešení území v případě jeho budoucích dostaveb a stavebních úprav.  

 

12.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále též jen „ZPF“) je 
zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  

12 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
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12.1.1 Hranice zastavěného území 

Zastavěné území je vymezeno plně v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Vymezení hranice zastavěného území vychází z evidence pozemků v katastru nemovitostí, z hranice intravilánu a z analýzy 
stavu území provedené k datu 29.2.2016. Podrobné odůvodnění je uvedeno v kapitole 11.1 Odůvodnění vymezení 
zastavěného území. Hranice zastavěného území je zobrazena ve výkrese 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.  

12.1.2 Struktura využití pozemků 

Zemědělský půdní fond tvoří dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, pozemky zemědělsky obhospodařované, tedy orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, 
louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. 

Zemědělská půda je v rámci řešeného území zastoupena pouze na ploše cca 307,5 ha (8 % území) a převážně je 
tvořena trvale travními porosty (198 ha, tj. 64 % ze zemědělské půdy). Nezemědělská půda představuje cca 92 % rozlohy 
území a je zastoupena zejména lesy (88,5 % celkové rozlohy). Minimální podíl pak mají vodní plochy a zastavěné plochy 
a nádvoří. 

Tab. Využití pozemků v Hejnicích (k 31. 12. 2015, dle ČSÚ) 

druh pozemku výměra [ha] podíl z celkové výměry  

výměra celkem 3841,18 100 % 

zemědělská půda 307,51 8,0 % 

   orná půda 49,08 1,3 % 

   zahrady 60,40 1,6 % 

   trvalé travní porosty 198,03 5,2 % 

nezemědělská půda 3533,67 92,0 % 

   lesní půda 3400,61 88,5 % 

   vodní plochy 26,60 0,7 % 

   zastavěné plochy a nádvoří 26,29 0,7 % 

   ostatní plochy 80,17 2,1 % 

12.1.3 Pedologické podmínky, uspořádání ZPF v území 

Větší část údolí Smědé včetně bezlesých svahů tvoří svahoviny kyselých žul a blízkých hornin lehké, v údolí 
Černého Štolpichu podél osídlení Ferdinandova jsou zastoupeny rašeliny.  

Téměř celé území tvoří podzoly kambické, v okrajových nebo jednotlivých lokalitách se nacházejí také dystrické 
kambizemě a orbanozemě (rašeliny). 

Bonitované půdně ekologické jednotky jsou výchozím podkladem pro ochranu půdního fondu při územně 
plánovací činnosti. Kód BPEJ se skládá z kódu klimatického regionu (číslo na první pozici), kódu hlavní půdní jednotky 
(následující dvě číslice) a označení vedlejší půdní jednotky (poslední dvě číslice). 

V rámci řešeného území se vyskytují půdy zařazené do následujících BPEJ: 

kódy BPEJ na území města třída ochrany 

83401, 83421, 83501, 83521 I. 

85500, 85800 II. 

83424, 83524, 85001, 85011 III. 

83434, 83441, 83534, 83541, 83551, 85014 IV. 

83454, 83544, 83716, 84067, 84068, 84078, 84178, 86601, 86811, 87201, 87869, 93634 V. 

Rozsah půd I. a II. třídy ochrany z velké části kopíruje nivní území řeky Smědé, kromě toho jsou do I. třídy ochrany 
zahrnuty půdy jižních svahů pod hřbitovem a lázeňskými lesy na severním okraji území. Enkláva půd I. třídy ochrany se 
nachází ojediněle také na severozápadním okraji sídla Ferdinandov. Z velké části je území I. a II. tříd ochrany součástí 
urbanizovaného území (proluky, nedokončená zástavba podél ulic apod.).  

Větší část území tvoří půdy III. (území nad sportovním areálem, okolí Ferdinandova) a V. třídy ochrany (zejména 
severní svahy pod lesem), pouze místy se v malém podílu vyskytují také půdy IV. třídy ochrany. . 
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12.1.4 Pozemkové úpravy 

V řešeném území byly realizovány jednoduché pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv (zápis do katastru 
v roce 2002). Řešením ÚP nejsou pozemkové úpravy dotčeny.  

12.1.5 Investice do půdy 

Část zemědělských ploch v území je odvodněna, provedeny jsou meliorace (investice do půdy). Meliorovaná 
území nejsou řešením ÚP dotčena, jedná se o hlavní meliorizační zařízení otevřená (svahy v prostoru mezi hřbitovem, lesy 
v Lázních Libverda a sportovním areálem, dále menší meliorovaná plocha na severním okraji sídla Ferdinandov podél potoka 
Černý Štolpich.  

Dotčení meliorací zastavitelnými plochami se s ohledem na charakter odvodnění nepředpokládá, otevřené vodní 
kanály jsou vymezeny jako plochy vodní a vodohospodářské, případně jako součást ploch zeleně – přírodního charakteru; 
případné zásahy bude nutné prověřit v podrobnější dokumentaci (např. v rámci územním řízení).  

12.1.6 Opatření k zajištění ekologické stability, protierozní opatření 

Územním plánem jsou vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability nadregionálního, 
regionálního a lokálního významu, z nichž zanedbatelná část se nachází také na pozemcích ZPF. Vymezení ÚSES v řešeném 
území je podrobně popsáno a zdůvodněno v kapitole 11.15 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability.  

V rámci vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF nebyly vyhodnoceny plochy 
zahrnuté ve skladebných částech ÚSES, v souladu se Společným metodickým doporučením Odboru územního plánování 
MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (MMR, MŽP, ÚÚR, srpen 2013).  

Zábor zemědělské půdy se předpokládá pouze u některých krátkých úseků skladebných částí (lokálních 
biokoridorů) ÚSES. Jedná se zejména o doplnění stávajících částečně funkčních nebo nefunkčních biokoridorů. K záborům 
zemědělské půdy dojde prakticky v případech zakládání a doplňování krajinné zeleně. 

Další ekologicko-stabilizační opatření je možné realizovat v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, zejména 
ploch smíšených nezastavěného území (NS, NSs) a ploch zeleně – přírodního charakteru (ZP). V těchto plochách, které 
zahrnují převážnou část ZPF v řešeném území, jsou vytvořeny podmínky pro realizaci ochranných, ekologicko-stabilizačních, 
protierozních a revitalizačních opatření, např. úprava velikosti a tvaru pozemku, průlehy zatravněné a obdělávané, terénní 
úpravy, urovnávky, hloubkové kypření, protierozní osevní postupy, pásové střídání plodin, vrstevnicové obdělávání půdy, 
výsev do strniště, pěstování ochranných plodin, důlkování a přerušování brázdování, mulčování, protivětrné zábrany, 
ochranné zatravnění, obnova drnu, apod. Tato opatření nebudou mít negativní vliv na stav ZPF v území a nepředstavují 
předpokládané zábory.  

12.1.7 Prostupnost krajiny a zemědělské účelové komunikace 

Zajištění prostupnosti krajiny v řešeném území je podrobně popsáno a zdůvodněno v kapitole 11.16 Odůvodnění 
zásad prostupnosti krajiny.  

Systém zemědělských účelových komunikací není územním plánem dotčen. Jako stávající plochy veřejných 
prostranství jsou vymezeny stabilizované nebo navrhované cesty ve volné krajině nutné k zajištění minimální prostupnosti 
území. ÚP Hejnice vytváří podmínky pro rozvoj cestní sítě ve volné krajině; případná realizace nezbytných přístupových 
komunikací je územním plánem umožněna v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách 
smíšených nezastavěného území (NS), v plochách lesních (NL) a v plochách přírodních (NP). 

Všechny zastavitelné plochy zásadně navazují na existující zástavbu, doplňují urbanizované území do kompaktních 
celků, dotvářejí proluky apod. Řešením ÚP není narušena celistvost stávajících zemědělských bloků, tedy ani účelové 
komunikace, nebo cesty užívané (zvykové) ve volné krajině nejsou řešením dotčeny. 

12.1.8 Zemědělská prvovýroba  

V řešeném území se nevyskytují žádné areály pro zemědělskou výrobu, na zemědělských půdách hospodaří pouze 
drobné zemědělské subjekty a jednotliví podnikatelé. Pouze 16 % ZPF tvoří orná půda – v řešeném území proto převažuje 
hospodaření na trvalých travních porostech a pastviny.  

Pro možný rozvoj zemědělských výrobních aktivit je v plochách výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) 
umožněna také rostlinná a živočišná zemědělská výroba s cílem vytvářet podmínky pro lepší využití areálů brownfields. 
Drobná zemědělská výroba, která nemá negativní vliv na okolní zástavbu je dále umožněna v rámci ploch bydlení (BI) a 
ploch smíšených obytných (SM, SR).  
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12.1.9 Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, resp. vyhodnocení záborů ZPF, bylo 
zpracováno pro všechny zastavitelné plochy, plochy přestavby a pro koridory, vyjma ploch zcela bez záboru ZPF 
(vymezených mimo pozemky ZPF –plocha Z2, část plochy Z3, plochy Z7, Z25, Z39, Z44, P3, P7) a dále vyjma následujících: 

- plochy se záborem ZPF do výměry 2000 m
2
 v zastavěném území, které se v souladu s výše uvedeným metodickým 

pokynem nevyhodnocují: 

 P6, část Z6 

- plochy se záborem ZPF určené pro bydlení (hlavní využití ploch je bydlení) v zastavěném území, které se v souladu 
s výše uvedeným metodickým pokynem nevyhodnocují, a to: 

 část Z1, Z14, Z18, část Z21, P1, P2, P4 

- plochy se záborem ZPF pro ÚSES, které se v souladu s výše uvedeným metodickým pokynem nevyhodnocují, a to: 

 (v řešeném území se nevyskytují) 

- stavby pro bydlení nebo veřejně prospěšné stavby umístěné v zastavěném území, v proluce a o velikosti do 0,5 ha 
(všechny podmínky musí být splněny zároveň) v souladu s novelou zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
41/2015 Sb.:  

 (v řešeném území se nevyskytují) 

Vyhodnocení záborů ZPF v rámci zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině je zpracováno 
v samostatné Tabulce vyhodnocení předpokládaným důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, viz Příloha č. 
2 Odůvodnění Územního plánu Hejnice.  

Vyhodnocení záborů ZPF je zobrazeno ve výkrese 3 výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

12.1.10 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení oproti jiným variantám 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Územní plán je koncipován s ohledem na funkční, plošné a prostorové možnosti obce. Respektuje stávající 
urbanistickou strukturu, limity využití území, geomorfologické podmínky a zohledňuje výhledové předpoklady obce pro 
obnovu a rozvoj.  

Rozsah zastavitelných ploch a ploch přestaveb odpovídá předpokládanému demografickému vývoji území do roku 
2030 a potřebností rozvoje území ve vztahu k významu území a v souvislosti s požadavky nadřazených dokumentací a 
podkladů, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch.  

Územní plán respektuje stávající charakter území, v němž převládá lesní a luční krajina s extenzivním 
zemědělským hospodařením (louky, pastviny). Plochy pro rozvoj sídel Hejnice a Ferdinandov jsou situovány vždy v přímé 
vazbě na zastavěné území a v návaznosti na stávající zástavbu – doplňují tak existující strukturu zástavby v případě 
jádrového sídla Hejnic do kompaktního celku s důrazem na efektivní využívání existující veřejné infrastruktury; v sídle 
Ferdinandov a v oddělených sídelních enklávách vychází vymezení zastavitelných ploch z požadavků na zachování 
rozptýlené zástavby a krajinného rázu podhůří Jizerských hor.  

Mimo přímý kontakt s existující zástavbou nebo zastavěným územím nejsou vymezovány žádné záměry ve volné 
krajině na zemědělské půdě, vyjma ploch veřejných prostranství (PV) zajišťujících prostupnost krajiny a její propojení se 
sídly.  

Vyhodnocení souladu se zákonem 334/1992 Sb.  

Řešení navrhované územním plánem vychází z maximálního respektování § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně ZPF“).  

Dle § 4 bodem a) zákona o ochraně ZPF je nutné pro rozvoj využít přednostně zastavitelné plochy vymezené 
v původní územně plánovací dokumentaci. Řešení ÚP navazuje na rozvoj definovaný v ÚPN SÚ Hejnice (včetně změn), 
téměř všechny zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s původním řešením. Převzetí ploch z ÚPN SÚ Hejnice (způsob 
převzetí – celá plocha nebo její část, případně změna způsobu využití) je uvedeno pro jednotlivé plochy v kapitolách 11.7 
Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a 11.8 Odůvodnění vymezení ploch přestavby. 

V souladu s § 4 bodem b) zákona o ochraně ZPF je v rámci ÚP Hejnice zabírán minimální rozsah pozemků vyšších 
tříd ochrany. Zábor půd zařazených do I. třídy ochrany představuje cca 1/4 z celkově zabíraných ploch ZPF , zábory půd II. 
třídy ochrany ZPF jsou zanedbatelné.  
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třída ochrany rozsah záboru (ha) podíl z celkového rozsahu záboru 

I. třída 5,5794 29,36 % 

II. třída 0,3681 1,94 % 

III. třída 8,0830 42,54 % 

IV. třída 1,4657 7,71 % 

V. třída 3,5049 18,45 % 

celkem 19,0011 100 % 

Rozsah půd I. třídy ochrany zasahuje do historicky dané urbanizační osy údolí řeky Smědé; město (zejména jeho 
jádrová část) je tedy postaveno v podstatě výhradně na území půd I. třídy ochrany – v případě rozvoje v již částečně 
urbanizovaném území (jako je tomu např. v okolí železniční zastávky Bílý Potok) nutně dochází ke střetu zástavby 
s výskytem půd nejvyšší třídy ochrany. Vzhledem k existenci významných přírodních hodnot v území (CHKO Jizerské hory), 
které zásadním způsobem omezují případný plošný rozvoj města v jižním směru blíže ke svahům hor, je upřednostněno 
vymezení ploch v dosahu existující infrastruktury a v logické návaznosti na již realizovanou zástavbu (jedná se zejména o 
zastavitelné plochy v okolí žst. Bílý Potok – Z16, Z18, Z19 a o zastavitelné plochy v lokalitě Zátiší – Z21, Z22, Z23, Z24), 
přičemž ve většině případů jsou tyto plochy převzaty z ÚPN SÚ Hejnice (včetně změn).  

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch včetně převzetí ploch z ÚPN SÚ Hejnice a stanovení 
případného veřejného zájmu v daných plochách je uvedeno v kapitolách 11.7 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch, 
11.8 Odůvodnění vymezení ploch přestavby.  

V souladu s § 4 bodem c) zákona o ochraně ZPF jsou v ÚP Hejnice vymezovány zastavitelné plochy vždy 
v návaznosti na stabilizovanou zástavbu tak, aby docházelo k postupnému a prostorově kontinuálnímu rozvoji zástavby a 
nebyla narušována celistvost bloků a organizace zemědělské půdy, a nebyly narušovány zemědělské účelové komunikace, 
hydrologické a odtokové poměry.  

V souladu s § 4 bodem d) zákona o ochraně ZPF je odnímána pouze nejnutnější plocha ZPF - potřebnost vymezení 
zastavitelných ploch je podrobně popsána v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch. ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu potřebném pro zajištění 
rozvoje města v souladu s principy udržitelného rozvoje.  

V souladu s § 4 bodem e) zákona o ochraně ZPF jsou jako liniové stavby vymezeny pouze plochy veřejných 
prostranství (PV) pro obnovu nebo rozvoj cestní sítě v krajině. Jejich vymezením nedojde k narušení celistvosti ZPF, 
s ohledem na charakter a využití ploch tyto nebudou vytvářet bariéry pro obhospodařování ZPF (jedná se o vymezení cesty 
podél otevřeného vodního koryta s alejí stromů, která je v současné době využívána pro procházky i obsluhu zemědělských 
ploch).  

Ochrana dle § 4 bodu f) zákona o ochraně ZPF se netýká úrovně územního plánu.  

12.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých předpisů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). Hospodaření v lesích je řízeno lesním hospodářským 
plánem (LHP – výměra nad 50 ha) nebo lesními hospodářskými osnovami (LHO – výměra pod 50 ha) zpracované na období 
deseti let (decenium). Podle lesního zákona jsou do pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazeny i bezlesí (drobné vodní 
plochy, loučky pro zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty, průseky)  a ostatní lesní plochy (zpevněné lesní cesty, políčka pro 
zvěř). 

12.2.1 Aktuální stav lesa 

Řešené území se vyznačuje značně nadprůměrnou lesnatostí, lesy zaujímají rozlohu 3 400 ha, tj. 88,5 % (průměr v 
ČR činí 33,3 %) z celkové rozlohy území (3 840 ha). Souvislý lesní komplex zabírá téměř celé území s výjimkou severní části, 
ve které je koncentrována většina zástavby.  

12.2.2 Přírodní lesní oblast (PLO), lesní vegetační stupeň (LVS) 

Podle lesnického členění se většina řešeného území nachází v přírodní lesní oblasti PLO21 – Jizerské hory a Ještěd, 
severozápadní cíp území spadá do PLO20 Lužická pahorkatina.  

Vegetační stupňovitost vyjadřuje vztah mezi klimatem a biocenózou (souvislost sledu rozdílů vegetace se sledem 
rozdílů výškového a expozičního klimatu). Řešené území je vymezeno v následujících lesních vegetačních stupních (LVS): 
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Vegetační stupeň 

Průměrná 

roční 

teplota (°C) 

Malé 

vegetační 

období* 

Průměrná 

nadmořská 

výška v ČR 

(m n. m.) 

Plocha v ČR 

(%) 
Charakteristika 

4. bukový (oceánská 

varianta) 
6,5 145 400 – 700 42,6 

Výrazně převažuje buk. Někdy tvoří 

téměř nesmíšené porosty. V bukovém 

stupni doznívá zastoupení dubu 

(převážné dubu zimního) a habru. 

Vtroušená bývá lípa, většinou 

velkolistá. Je zastoupena jedle. 

V oglejené ekologické řadě buk ztrácí 

svoji vitalitu, místy chybí. Převládající 

dřevinou byla jedle. Tvořila zde směsi 

především s dubem (hlavně s dubem 

letním), někdy s borovicí, v inverzních 

polohách i se smrkem. 

5. jedlobukový 5,5 130 600 – 1 000 12,9 

Základními dřevinami jsou buk a 

jedle. Nevyskytuje se habr a až na 

výjimky ani dub. Nízké zastoupení má 

již smrk. Jedle měla převahu nad 

bukem především na půdách 

těžších, oglejených. 

6. smrkojedlobukový 4 115 550 – 1 200 2,1 

Klimaxovým společenstvem je 

smíšený les, tvořený bukem, jedlí a 

smrkem, tzv. Hercynská směs. Buk je 

dostatečně vitální, udržuje se v 

úrovni. Vtroušený bývá javor klen. 

7. smrkový 1 50 
1 000 – 

1350 
0,4 

Ve směsi smrku, buku a jedle nabývá 

převahy smrk. Buk je méně tvárný a 

většinou ustupuje do podúrovně. 

Klesá zastoupení jedle. Vtroušený 

bývá javor klen. 

Pozn.: * dny s průměrnou denní teplotou nad 10 °C 

12.2.3 Kategorie lesů 

Podle zákona o lesích se lesy člení dle převažující funkce do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního 
určení a lesy hospodářské.  

Les hospodářský   § 9 lesního zákona - lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou  
     zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. 

Les ochranný  § 7 odst. 1 písm. a lesního zákona- lesy na mimořádně nepříznivých 
stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované 
náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.  

Les zvláštního určení  § 8 odst. 2 písm. e - lesy (bariérové) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, 
vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou 

Lesy v řešeném území jsou zařazeny převážně do kategorie lesů zvláštního určení a lesů ochranných, jejichž 
mozaika tvoří zhruba 80 % celkové plochy lesů v řešeném území (prostor Jizerských hor – jižní lesnatá část území). Les 
ochranné tvoří lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (severní prudké svahy hor) a vysokohorské lesy pod hranicí 
stromové vegetace (náhorní plošina Jizerských hor).  

Lesy zvláštního určení se dále nacházejí na severním okraji území a přesahují do sousední obce Lázně Libverda. 
Kategorie hospodářských lesů je v malé míře zastoupena v horních partiích Jizerských hor a v menších plochách údolí 
Smědé, případně také na okrajích bezlesých strání nad sídlem Hejnice.  

12.2.4 Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa 

V územním plánu Hejnice zasahují do PUPFL tyto zastavitelné plochy:  
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ozn. 
plochy 

číslo záboru 
výměra 

záboru (ha) 
dotčené parcely 

dle KN 
katastrální 

území 
charakter záboru 

Z44 L2 0,0271 975/1 Hejnice 
plocha smíšená obytná, rozšíření 

zahrady rodinného domu 

Zábor L2 představuje uvedení území do souladu se skutečným využitím na základě požadavku vlastníka pozemku 
na změnu využití. Rozsah záboru zahrnuje plochu využívanou jako zahrada k rodinnému domu.  

Určitý zábor PUPFL je možné předpokládat také v souvislosti s vymezením koridoru KPO1 (koridor pro umístění 
protipovodňových opatření), který je veřejně prospěšným opatřením a vytváří podmínky pro snižování ohrožení území 
povodněmi; vzhledem k rozsahu PUPFL v přímé vazbě na řeku Smědou lze případný zábor PUPFL odhadem vyčíslit na max. 
desítky m

2
.  

Vyhodnocení záborů PUPFL je zobrazeno ve výkrese 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

12.2.5 Návrh zalesnění 

Územním plánem nejsou vymezeny plochy k zalesnění (plochy lesa). Zalesnění je umožněno v rámci přípustného a 
podmíněně přípustného využití vybraných typů ploch (zejména v plochách smíšeného nezastavěného území – NS a v 
plochách přírodních – NP).  

12.2.6 Ochrana lesa 

V souvislosti s ochranou lesa je v řešeném území (zejména v plochách určených pro zástavbu – ve výčtu nejsou 
zahrnuty plochy veřejných prostranství včetně plochy veřejné zeleně) omezeno umisťování staveb v ochranném pásmu lesa. 
Do zastavěného území, zastavitelných ploch (Z4, Z39, Z44) a ploch přestavby (P6, P7, P8) zasahuje ochranné pásmo lesa (50 
m od hranice lesa).  

Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle § 14 odst. 2 zákona 289/1995 Sb.). Při posuzování 
žádostí o vydání těchto souhlasů orgán státní správy lesů dbá především o to, aby nedocházelo k umisťování staveb 
trvalého charakteru do blízkosti lesních pozemků ve vzdálenosti, která není dostatečná pro minimalizaci rizika negativního 
střetu se zájmy chráněnými lesním zákonem (omezení dopravní obslužnosti a přístupnosti lesa, nežádoucí interakce mezi 
stavbou a blízkým lesním porostem apod.). Bezpečná odstupová vzdálenost je obvykle dána výškou lesního porostu 
v mýtním věku (absolutní výšková bonita), upravená s ohledem na podmínky konkrétní lokality (terénní poměry, stav 
porostního okraje, stávající zástavba atd.). 

 

Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí podle §10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, příslušný orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky, Správa CHKO Jizerské hory) ve svém stanovisku ze dne 1.7.2015 (č. j. SR/0542/JH/2015-3) nevyloučil významný 
vliv územního plánu, a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvosti evropsky významných lokalit Jizerskohorské bučiny, Jizerské smrčiny a Smědava a Ptačí oblasti Jizerské 
hory. Ve stanovisku AOPK ČR připouští, že bude možné vyloučit významný vliv územního plánu po posouzení návrhu ÚP 
Hejnice (zejména hlavního, resp. koordinačního výkresu).  

V průběhu zpracování Návrhu ÚP Hejnice ke společnému jednání proběhlo dne 18.5.2016 jednání pořizovatele a 
zpracovatele ÚP s orgánem ochrany přírody (vedoucí správy CHKO Jizerské hory, Ing. arch. Jana Mejzrová) příslušným podle 
§10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nad pracovním 
Návrhem ÚP Hejnice ke společnému jednání.  

Krajský úřad následně na základě stanoviska AOPK (ze dne 1.6.2016 č. j. SR/0542/JH/2015-7) konstatoval v rámci 
opětovného vyjádření k Návrhu Zadání ÚP Hejnice z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí (ze dne 20.6.2016, č. j. 
KULK 48675/2016), že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat Územní plán Hejnice podle § 10i zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

S ohledem na výše uvedené nebylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj zpracováno.  

 

 

13 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 

VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj se nezpracovávalo, proto ani Krajský úřad Libereckého 
kraje neuplatnil stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona.  

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj se nezpracovávalo, proto ani Krajský úřad Libereckého 
kraje neuplatnil stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

 

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Hejnice byl projednán s 
dotčenými orgány dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona. Na základě stanovisek dotčených orgánů uplatněných v 
zákonné lhůtě, nebyla k návrhu tohoto dokumentu požadována úprava. Projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 
nevyvolalo potřebu úpravy dokumentace Územního plánu Hejnice.  

16.1 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k Návrhu ÚP pro veřejné projednání: 

Námitka č. 1: 

Podal: pan Jaroslav Janata, bytem: Zátiší 249, 463 62 Hejnice  

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 25.10.2017 pod č.j. 25973/2017. 

Dotčené pozemky: návrh p. Jaroslava Janaty k novému Územnímu plánu Hejnice o začlenění pozemků: st. 265, 360/1, 363, 
366, 367/1, 367/2, 1283, k.ú. Hejnice 

Pan Jaroslav Janata, jako vlastník uvedených pozemků podal námitku k návrhu ÚP Hejnice, ve které požaduje 
opětovné rozšíření návrhové plochy Z 21 s odůvodněním: 

„Návrh z roku 2016 je v roce 2017 změněn z důvodu zákona 334/1992, §4, odst.3 zákona o ochraně ZPF. V tomto 
případě jde však o využití stavební proluky získané zbořením přežilých budov a zařízení. Není narušena organizace 
zemědělského půdního fondu, hydrogeologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. 
Orgány ochrany ZPF nevydávají závazná stanoviska pro odnětí pozemku ze ZPF v intravilánu obce pro dané účely. Jedná se o 
půdu II. Třídy, která je v novém územním plánu katastru Hejnice zabrána zanedbatelně a půda I. třídy je však zabrána na 
velkém území. Dle zásad řešení záboru ZPF se v zastavěných územích nevyhodnocuje zábor lokality do výměry 2000 m2. 
V příloze je návrh lokality Z21 se záborem ZPF 2000 m2, který toto splňuje. Ostatní části jsou ostatní plochy nebo zastavěná 
plocha a nádvoří se způsobem využití zbořeniště. Ve vztahu k celé aglomeraci města jde o zábor nepatrný. Zábor půdy II. 
Třídy by v tomto případě tvořil cca 1/3 záboru ZPF oproti rozloze záboru půdy I. třídy. Na ploše Z 21 nebyla povodeň ani 
v roce 2010 oproti částem ploch Z23 a Z15 a Z17 a jsou ZPF v roce 2017 schváleny. 

(Identita autora podpisu) Podepsal pan Jaroslav Janata dne 23. 10. 2017. 

Podání splňuje veškeré náležitosti podání námitky dle § 52 odst. 3 stavebního zákona. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 

Námitce č. 1 se nevyhovuje. 

Odůvodnění:  

Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky, přičemž vycházel z ustanovení § 52 
odst. 2 stavebního zákona „Námitky proti návrhu územního plánu mohou podávat pouze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné 
podání je námitkou dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemku, který v rámci podání namítá skutečnosti, jak 
bylo s pozemky v Návrhu Územního plánu Hejnice naloženo (jako vlastník uvedených pozemků je dotčen řešením Návrhu 
Územního plánu Hejnice).  

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o plochu Z 21. 

Návrh p. Jaroslava Janaty k novému Územnímu plánu Hejnice o začlenění níže uvedených pozemků: st. 265, 
360/1, 363, 366, 367/1, 367/2, 1283, k.ú. Hejnice. 

Dle krycího listu požadavku na změnu závazné části ÚP „Nový ÚP Hejnice“ 

14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

15 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
ZOHLEDNĚNO 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
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17         Návrh na změnu územního plánu č. 1 

1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení navrhovatele 

(název firmy nebo sdružení) 

Janata Jaroslav  

1.2. Adresa  Zátiší 249, 463 62 Hejnice 

1.3. datum podání návrhu 7. 10. 2009  

1.4. návrh doplněn dne (pod č.j.) 14. 6. 2013 
 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Hejnice 

 Parcelní číslo st. 265,  360/1, 363, 366, 367/1, 367/2, 1283
 

 Druh pozemku Trvalý travní porost (TTP) - BPEJ 85500 - 1852m
2
 (II.); ostatní plocha - 

512m
2
; zbořeniště - 251m

2 

 Další specifikace Celková výměra p.p.č. 265 činí 251m
2
, celková výměra p.p.č. 360/1 činí 

18914m
2 
(z hlediska změny je požadováno vynětí cca 310m

2
), celková 

výměra p.p.č. 363 činí 512m
2
, celková výměra p.p.č. 366 činí 334m

2
, 

celková výměra p.p.č. 367/1 činí 172m
2
, celková výměra p.p.č. 367/2 činí 

877m
2
 celková výměra p.p.č. 1283 činí159 m

2
,  

 Funkce dle platného ÚPNSÚ 

Hejnice, vč. schválených změn 

Louky 

2.2. Požadavek na změnu Plochy bydlení 
 

3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 

3.1. Vlastnictví pozemku ano (požadované parcely) 

ne - p.p.č. 1283/1(Jan Kozák, Byškovická 546, 27711 Neratovice) 

ne - p.p.č. 266 (Pozemkový úřad) 

3.2. Investiční záměr Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů  

3.3. Ostatní – způsob úhrady Navrhovatel bere na vědomí, že po něm může město Hejnice, po schválení 

ÚP, požadovat úhradu adekvátní části nákladů vynaložených na jeho 

pořízení 
 

4. Další doklady 

4.1. Studie ne 

4.1. Situační nákres snímek pozemkové mapy 

4.2. Předběžná stanoviska DO ne 

4.3. Jiné / 
 

5. Stanovisko pořizovatele  

5.1. Stanovisko pořizovatele Předmětná plocha sice leží v přímé návaznosti na plochy bydlení, 

z hlediska dostupnosti však není přímo napojená na místí síť komunikací 

ve vlastnictví obce. 

Uvedené pozemky jsou přístupné pouze přes pozemek p.č.1282/1, ve 

vlastnictví soukromé osoby. Dále z hlediska ÚP bez připomínek. 

Z hlediska limitů využití území: 

Uvedená plocha se nachází ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti Jizerské 

hory, z části (tj., cca 1850m2) na plochách ochrany ZPF II. stupně. 

Z hlediska územního plánu: 

Z hlediska ucelenosti plochy doporučujeme projednat současně s plochou 

parcel p.č. 266 a p.p.č. 365 

Nutno zajistit a doložit dopravní přístup na pozemky 
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Krajský úřad Libereckého kraje uplatnil dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k 
návrhu Zadání Územního plánu Hejnice požadavky odborných složek dotčeného orgánu dne 29.6.2015 pod č.j. 
46223/2015:  

Jedním z požadavků byla i ochrana zemědělského půdního fondu. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

KU LK, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 13 odst. 
1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně ZPF“), příslušný podle § 17a písmene a) zákona o ochraně ZPF, k návrhu Zadání ÚP Hejnice uplatňuje následující 
vyjádření: 

1) Při navrhování změn funkčního využití ploch ZPF na plochy zastavitelné postupovat v souladu s 
ustanovením § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Nenavrhovat taková řešení, která jsou v rozporu se zásadami ochrany ZPF 
uvedenými v § 4 zákona o ochraně ZPF. Pro nezemědělské účely je třeba přednostně využívat nezemědělskou půdu, 
zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území, nezastavěné plochy stavebních pozemků mimo 
toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Zemědělskou půdu lze odnímat pouze v 
nezbytných případech, a to za předpokladu, že bude co nejméně narušena organizace a obhospodařování zemědělského 
půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. Dále je nutné pro 
navrhované záměry odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. Výše uvedené je v souladu s 
ustanovením § 4 zákona o ochraně ZPF. 

2) Nenavrhovat zastavitelné plochy bez návaznosti na stávající zástavbu, čestní síť a technickou 
infrastrukturu, do volné krajiny. 

3) Při řešení návrhu rozvoje obce posuzovat zemědělský půdní fond jako jednu z hlavních složek životního 
prostředí, nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu, který je základním přírodním bohatstvím 
naší země. 

4) Při navrhování změn funkčního využití ploch ZPF ve prospěch ploch zastavitelných (zejména ploch pro 
bydlení) vzít v úvahu, jak jsou využity plochy schválené v doposud platném územním plánu, u ploch pro bydlení zohlednit 
současné využití stávajícího bytového fondu. 

5) Zvážit nutnost převodu ploch schválených v doposud platné územně plánovací dokumentaci, které 
nejsou dlouhodobě využité pro navržené funkce, do nového územního plánu, a to zejména pokud lze z hlediska zájmů 
ochrany ZPF navrhnout výhodnější řešení nových ploch (z hlediska návaznosti na zástavbu, sítě, dotčení půdy s nižší 
ochranou atp.). Proto je nezbytné vyhodnotit a zdůvodnit jak zastavitelné plochy nově navrhované, tak i plochy přebírané 
(nerealizované lokality) ze stávající platné územně plánovací dokumentace včetně změn. Pokud budou přebírané plochy, ke 
kterým byl v minulosti vydán souhlas dle ustanovení § 5 odstavce 2 zákona o ochraně ZPF, upřednostňovány před plochami 
nově navrhovanými, je nutné tento požadavek v návrhu územního plánu zvýraznit a odůvodnit. 

6) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Výše uvedené je v souladu s ustanovením § 4 
odstavce 3 zákona o ochraně ZPF. Toto ustanovení se dle ustanovení § 4 odstavce 4 zákona o ochraně ZPF nepoužije při 
posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud nedojde ke změně jejich určení. 

7) V případě návrhu ploch k zalesnění tyto navrhnout na půdách extrémních vlastností (svah, zamokření, 
kamenitost, apod.), navazujících na pozemky lesní. Návrhy těchto ploch nenarušovat uspořádání ZPF v daném řešeném 
území. 
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8) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení územního plánu provést způsobem 
uvedeným v Metodickém doporučení odboru územního plánování MMR a odboru horninového a půdního prostředí MŽP z 
července 2011 (Věstník MŽP - září 2011, částka 8-9). Zařazení půd do tříd ochrany provést podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o 
stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

9) Návrhy změn funkčního využití ploch ZPF v textové části odůvodnění řádně zdůvodnit.  

Odůvodnění: 

V předložené dokumentaci návrhu Zadání ÚP Hejnice jsou požadavky vyplývající ze zájmů ochrany ZPF obsaženy jen 
částečně. Orgán ochrany ZPF proto vyjmenovává požadavky vyplývající ze zákona o ochraně ZPF a z II. článku 
metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. j. OOLP/1067/96, podle kterých bude dokumentaci ÚP 
posuzovat. 

 

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí uplatnil požadavky na obsah dokumentace ÚP 
Hejnice dne 2.7.2015 pod č.j. MUF 1464/2015/OSUZP/3/Bu a to vydáním koordinovaného stanoviska, jehož součástí byla 
i ochrana dotčeného veřejného zájmu chráněných vodním zákonem: 

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem /Ing. Hudousková/: 

Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 104 
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1, v souvislosti s §18 odst. 1  

dne: 29. 6. 2015 

K předloženému materiálu nejsou z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem zásadní připomínky. 

Jedná se o území s výrazným ohrožením záplavami, proto je nutné vytvářet v území podmínky pro preventivní 
ochranu obyvatelstva před záplavami s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Vymezovat zastavitelné plochy v 
záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu je možné pouze ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. Dále je třeba vymezit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod, připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, podporovat 
zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku (vytváření podmínek pro likvidaci, zadržování 
a případné využívání srážkových vod včetně posílení retenční schopnosti krajiny), územně chránit plochy pro retenční 
nádrže, které zachytí přívalový dešťový přítok z okolních svahů, případně vytipovat plochy pro další nádrže. 

V záplavovém území je třeba zabránit další urbanizaci a tyto prostory údolních niv uvolňovat, zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a ploch určených k řízeným 
rozlivům povodní.  

Podél vodních toků je třeba zajistit prostupnost, nepovolovat zde nevhodné činnosti a úpravy a navrhnout 
revitalizaci problémových úseků vodních toků.  

 

Vyjádření správce Povodí Labe, státního podniku (výňatek)  k návrhu zadání územního plánu Hejnice ze dne 3.8.2015 pod 
č.j. PVZ/15/17247/Va/0: 

Řešeným územím protékají významný vodní tok Smědá (IDVT 10100084) a drobné toky (IDVT 10184720, 
10184738, 10184796, 10184797 a 10184798) ve správě Povodí Labe, státního podniku. 

Dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) může správce významného 
vodního toku Smědá užívat pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 8 m od břehové čáry a drobného vodního toku v 
šířce 6 m od břehové čáry pro správu a údržbu vodního toku. 

Záplavové území Smědé bylo stanoveno dopisem OÚ Liberec pod č.j. RŽP/2/3388/00/Hd-231.2 ze dne 7.12.2000. 
Vymezenou hranici Q100 je třeba v rámci rozvojových aktivit obce respektovat. 

Hranici záplavového území je třeba zapracovat do výkresové části územně plánovací dokumentace a informace o 
něm uvést též v části textové. 

Dne 16.12.2015 pod usn.č. 175/2015 bylo Zastupitelstvem města Hejnice schváleno upravené Zadání ÚP Hejnice. 
Schválené Zadání ÚP Hejnice bylo pro projektanta výchozím podkladem pro zpracování Návrhu územního plánu Hejnice. 

Návrh územního plánu Hejnice pro společné jednání byl projektovou kanceláří ŽALUDA předán na odbor 
stavebního úřadu a ŽP MěÚ Frýdlant dne 4.10.2016. 

Dne 10.10.2016 pod č.j. PDMUFT 23383/2016 bylo oznámeno konání společného jednání o návrhu územního 
plánu Hejnice. 

Návrh územního plánu Hejnice vymezil zastavitelné plochy bydlení Z 21 pro vlastníka pozemků pana Jaroslava Janatu. 

Vlastnictví pozemků: Jaroslav Janata, Zátiší 249, 463 62 Hejnice. 
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p.p.č. 360/4, k.ú. Hejnice o celkové výměře 2556 m2 je v katastru vedený jako trvalý travní porost,  

p.p.č. 362/1, k.ú. Hejnice o celkové výměře 181 m2 je v katastru vedený jako ostatní plocha-neplodná půda, 

p.p.č. 363, k.ú. Hejnice o celkové výměře 427 m2 je v katastru vedený jako ostatní plocha-jiná plocha, 

p.p.č. 365, k.ú. Hejnice o celkové výměře 132 m2 je v katastru vedený jako trvalý travní porost 

p.p.č. 366, k.ú. Hejnice o celkové výměře 323 m2 je v katastru vedený jako trvalý travní porost 

p.p.č. 1283, k.ú. Hejnice o celkové výměře 130 m2 je v katastru vedený jako trvalý travní porost 

p.p.č. 360/1, k.ú. Hejnice o celkové výměře 18790 m2 je v katastru vedený jako trvalý travní porost 

p.p.č. 367/2, k.ú. Hejnice o celkové výměře 890 m2 je v katastru vedený jako trvalý travní porost 

p.p.č. 367/1, k.ú. Hejnice o celkové výměře 190 m2 je v katastru vedený jako trvalý travní porost 

st.265, k.ú. Hejnice o celkové výměře 253 m2 je v katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště 

st. 266, k.ú. Hejnice o celkové výměře 31 m2 je v katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště 

Vlastnictví pozemku: Jan Kozák, Byškovická 546, 27711 Neratovice 

p.p.č. 441, k.ú. Hejnice o celkové výměře 488 m2 je v katastru vedený jako trvalý travní porost. 

Navržená plocha Z 21 Návrhu územního plánu Hejnice ke společnému projednání byla vymezena na p.p.č. část 360/4, 
362/1, 363, 365, 366, 1283, část 360/1, 367/2, 367/1, st.265, st. 266, 441, v k.ú. Hejnice. Část p.p.č. 360/1, k.ú. Frýdlant 
byla redukována, neboť zasahovala do navrhovanému koridoru protipovodňových opatření.  

 

Krajský úřad Libereckého kraje uplatnil dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k 
Návrhu územního plánu Hejnice (společné jednání) požadavky odborných složek dotčeného orgánu dne 30.11.2016 pod 
č.j. OÚPSŘ/170/2015/OÚP, KULK/84243/2016/OÚP:  

Jedním z požadavků byla i ochrana zemědělského půdního fondu. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

Z 21-plocha pro bydlení. Orgán ochrany ZPF požaduje plochu z dokumentace územního plánu vypustit. 

Odůvodnění: Plochou pro bydlení je dotčena zemědělská půda s BPEJ 85500, u které je stanovena II. Třída ochrany 
dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, v platném znění. Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze 
zemědělskou půdu II. třídy odejmout v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Tohoto ustanovení se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné 
územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nedojde ke změně jejího využití. V daném 
případě se jedná o nový návrh a veřejný zájem prokázán nebyl. 

 

Na základě koordinovaného stanoviska KULK/84243/2015/OÚP ze dne 30.11.2016 vydaného po společném 
jednání Krajským úřadem Libereckého kraje (KULK) k návrhu územního plánu Hejnice svolal pořizovatel územního plánu na 
den 26.1.2017 jednání ve věci řešení  uplatněných požadavků orgánu ochrany ZPF k uvedené dokumentaci. Součástí tohoto 
jednání byla i plocha pro bydlení Z21. 

V rámci jednání bylo dohodnuto následující: 

Dokumentace návrhu ÚP Hejnice bude z hlediska požadavku orgánu ochrany ZPF KULK, na základě pokynů 
pořizovatele upravena následujícím způsobem: 

V rámci jednání bylo dohodnuto následující: 

Jednotlivé, níže uvedené požadavky byly v rámci jednání prověřeny, posouzeny a navržené řešení bylo projednáno 
s pořizovatelem, určeným zastupitelem a projektantem ÚPD. Dokumentace návrhu ÚP Hejnice bude z hlediska požadavku 
orgánu ochrany ZPF, na základě jednání upravena následujícím způsobem: 

Požadavek dotčeného orgánu ochrany ZPF: 

Z21 - plocha pro bydlení. Orgán ochrany ZPF požaduje plochu z dokumentace územního plánu vypustit.  

Odůvodnění: Plochou pro bydlení je dotčena zemědělská půda s BPEJ 85500, které je stanovena II. třída ochrany 
dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, v platném znění. Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze 
zemědělskou půdu II. třídy odejmout v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Tohoto ustanovení se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné 
územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nedojde ke změně jejího využití. V daném 
případě se jedná o nový návrh a veřejný zájem prokázán nebyl. 
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Dohoda po projednání:  

Plocha lokality Z21 (BI) byla vymezena na základě požadavku vlastníka uvedeného pozemku. Po projednání 
bude plocha lokality Z21 na základě zdůvodněného požadavku dotčeného orgánu redukována na plochu zbořeniště. 
Bude prověřena část parcely s ohledem na regulativy ÚP. 

 

Plocha Z21 Návrhu územního plánu Hejnice k veřejnému projednání byla redukována dle požadavku orgánu 
ochrany ZPF pouze na plochu zbořeniště (viz výše uvedený výřez –modře ohraničený zákres na ploše Z 21 s označením BI. 

Pořizovatel posoudil dané záměry z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 stavebního zákona, 
kde hodnotil zejména vliv rozvojové plochy na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území s ohledem na stávající charakter 
území. Cílem a úkolem územního plánování je učinit takové kroky, které dalším vývojem nezhorší či nenaruší stávající 
charakter území, jeho krajinný ráz a hodnoty, tj. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jeho totožnosti. 

Jak již bylo uvedeno, plochou pro bydlení je dotčena zemědělská půda s BPEJ 85500, u které je stanovena II. třída 
ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, v platném znění. Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze 
zemědělskou půdu II. třídy odejmout v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Tohoto ustanovení se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné 
územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nedojde ke změně jejího využití. V daném 
případě se jedná o nový návrh a veřejný zájem prokázán nebyl. Z tohoto důvodu byla plocha lokality Z21 na základě 
zdůvodněného požadavku dotčeného orgánu redukována na plochu zbořeniště.  

K tvrzení pana Jaroslava Janaty, bytem: Zátiší 249, 463 62 Hejnice–přesné znění ….„V tomto případě jde však o 
využití stavební proluky získané zbořením přežilých budov a zařízení“… úřad územního plánování sděluje: 

Definice pojmu „proluka“  

Pojem „proluka“ je terminus technicus běžně užívaný nejen odbornou, ale též laickou veřejností. V prováděcích 
předpisech ke stavebnímu zákonu je pojem „proluka“ užíván s cílem umožnit doplnění stávající souvislé zástavby vhodnou 
stavbou při respektování všech urbanistických a architektonických zásad a zároveň zajistit vhodné podmínky pro vnitřní 
prostředí staveb (např. denní osvětlení a proslunění), a to jak staveb pro bydlení, tak i staveb nebytových. Přestože je pojem 
„proluka“ užíván v předpisech stavebního práva, stavební zákon jej nedefinuje.  

Definici lze nalézt ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy 2, v české technické normě ČSN 73 4301 – 
Obytné budovy nebo v Naučném slovníku architektury (SNTL 1961) od Doc. Ing. Arch. Dr. Bohuslava Syrového:  

• Čl. 3 odst. 1 písm. l) vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy2:  

„Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je 
určen k zastavění; v zástavbě rodinných domů se prolukou rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků 
stávajících rodinných domů včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě rodinným domem.“  

• ČSN 73 4301 – Obytné budovy – Poznámka k čl. 4.3.4.:  

„Prolukou se rozumí dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je určen k zastavění. Pro 
nezastavěné nároží (např. při blokové zástavbě) lze použít termín rohová proluka.“  

• Doc. Ing. Arch. Dr. Bohuslav Syrový – Architektura – Naučný slovník (SNTL 1961): „Proluka – nezastavěné místo 
vzniklé vybouráním některé části v souvislém zastavění nebo ponecháním volné parcely v zastavěné řadě.“  

V případě plochy Z21 se nejedná o nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je určen k zastavění a 
ani se nejedná o nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů včetně volného pozemku na 
nároží ulic, určený k zástavbě rodinným domem. Plocha Z 21 není tudíž stavební prolukou. 

Z výše uvedených důvodů nebylo dané námitce vyhověno.  
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17.1 Vyhodnocení připomínek k Návrhu ÚP ke společnému projednání: 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem provedl po projednání vyhodnocení jednotlivých podání z 
hlediska cílů a úkolů územního plánování, přičemž dospěli k následujícím níže uvedeným závěrům:  

Připomínka k návrhu ÚP Hejnice č. 1: 
K návrhu zadání jsme se vyjádřili dopisem č.j. PVZ/15/17247/Va/0 ze dne 3.8.2015, k tomuto dále doplňujeme: 
Řešeným územím protékají - významný vodní tok Smědá (IDVT 10100084, ČHP 2-04-10-0050-0-00) a drobné vodní toky 
(IDVT 10184720, 10184738, 10184796, 10184797 a 10184798) ve správě Povodí Labe, státní podnik. 
Dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), může správce významného vodního 
toku Smědá užívat pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 8 m od břehové čáry a drobných vodních toků v šířce do 
6 m od břehové čáry pro správu a údržbu vodního toku. 
Vodní toky - Malý Sloupský potok (IDVT 10184826), Přítok Malého Sloupského potoka (IDVT 10184844), Sloupský potok 
(IDVT 10184811), Přítok Smědé z Ořešníku (IDVT 10184783), Černý potok (IDVT 10184739) a drobné vodní toky (IDVT 
10184784, 10184789, 10184793, 10184794, 10184795, 10184800, 10184801, 10184823, 10184847, 10391620 a 14001172) 
nepatří do správy Povodí Labe, státní podnik, s řešením vodohospodářské problematiky se proto obraťte přímo na příslušné 
správce vodotečí, kterým jsou Lesy České republiky, s.p. 
Všechny činnosti dotýkající se majetku ve správě Povodí Labe, státní podnik nebo ležící v blízkosti vodních toků v naší správě 
požadujeme již v záměru stavby individuálně projednat s naším podnikem. 
Připomínáme, že odvádění odpadních i dešťových vod musí být v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Libereckého kraje. 
Realizaci nové zástavby podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu s § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). 
V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly 
srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhoršování odtokových poměrů.  
Srážkové vody budou z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovány přímo na pozemcích 
(akumulací – zálivkou, vsakováním) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  
Plochy s novou zástavbou budou řešeny v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami a s ČSN 75 9010 
Vsakovací zařízení srážkových vod. 
Záplavové území Smědé bylo stanoveno dopisem OÚ Liberec pod č.j. RŽP/2/3388/00/Hd-231.2 ze dne 7.12.2000. 
Vymezenou hranici Q100 je třeba v rámci rozvojových aktivit obce respektovat.  
Stanovené záplavové území (ZÚ) a aktivní zónu záplavového území (AZZU) významného vodního toku Smědá je třeba 
v rámci rozvojových aktivit respektovat.  
Navržené zastavitelné plochy budou výše uvedené limity využití území respektovat. V lokalitách Z15 a Z17 (bydlení v 
rodinných domech) bude v průběhu zpracování PD třeba dbát na umístění staveb mimo záplavové území. 
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se 
upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí 
s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění 
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li 
zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve 
znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na 
povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
V aktivní zóně je dále zakázáno: 
těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok 
povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, 
zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 
Znovu upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod. 
Všechny činnosti dotýkající se vodního toku Smědá nebo jeho záplavového území (úpravy koryta, nábřežní zdi, lávky, 
cyklostezky, výsadba břehových porostů, zřizování a případné úpravy biocenter a biokoridorů) požadujeme již v záměru 
stavby individuálně projednat s naším podnikem.  
Omezení pro činnosti v záplavovém území vyplývají z § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Znovu upozorňujeme, že veškeré stavby a činnosti v záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
S jakoukoliv realizací staveb v aktivní zóně záplavového území nesouhlasíme, pokud nesplňují výjimku dle § 67 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 
Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik je součástí procesu plánování ve vodním hospodářství a tyto 
mapy jsou také regulativem v procesu územního plánování. Nová výstavba by neměla být plánována v oblastech s vysokým 
a středním stupněm ohrožení. 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
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Řešené území se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem, kde je v souladu s cíli Plánu pro zvládání 
povodňových rizik (PpZPR) schváleného usnesením vlády ČR v prosinci 2015 třeba zohlednit principy protipovodňové 
prevence v územně plánovacích dokumentacích obcí, zejména nevytvářením nových ploch v nepřijatelném riziku.  
Pro oblasti s významným povodňovým rizikem byly zpracovány mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik, které 
vychází z míry ohrožení území povodňovým nebezpečím a kategorií zranitelnosti (využití) daného území. Přijatelné riziko 
pro jednotlivé kategorie využití území a klasifikace území podle míry povodňového ohrožení je součástí kapitoly 4. Plánu pro 
zvládání povodňových rizik a jsou také součástí Limitů využití území (příručka Limity využití území 4.1.121 Povodňové riziko). 
Tyto principy požadujeme při návrhu nových ploch pro výstavbu a při změnách využití území respektovat.  
Podkladem pro umísťování staveb a využívání území v oblastech s významným povodňovým nebezpečím jsou výstupy z 
vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik zveřejněné na adrese http://cds.chmi.cz/. Mapy povodňového 
ohrožení jsou také součástí územně analytických podkladů na stránkách Povodí Labe, státní podnik www.pla.cz/UAP 
(sledovaný jev č. 119, Pla_id 593). 
V aktivní zóně záplavového území a záplavového území požadujeme konkrétní zásahy dotýkající se toků a břehových 
porostů (zřizování biocenter a biokoridorů v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území, zřizování a rušení cest) 
projednat přímo s naším podnikem. 
Případné dotčení břehu, břehových úprav a břehových porostů bude konzultováno s provozním střediskem Liberec 
(Blahoslavova 505, Liberec 1, 460 01;  485 107 279).  
Ochrana stávajících břehových porostů při stavbě (či případném kácení okolních porostů) bude řešena dle ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích". 
Nesouhlasíme s jakýmkoliv zasypáváním nebo přisypáváním kořenové zóny břehových porostů. 
Podle § 14 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) je třeba povolení vodoprávního 
úřadu k vysazování stromů nebo keřů v záplavovém území v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry. 
Případné navrhované úpravy v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či znemožňovat povinnosti správce toku dle § 47 
vodního zákona. 
Při realizaci výsadeb podél vodotečí ve správě Povodí Labe, státní podnik, požadujeme obecně vysazovat pouze geograficky 
původní druhy dřevin, odpovídající i danému vegetačnímu stupni, a tento záměr individuálně projednat s naším podnikem. 
Navrženou ČOV pro místní část Ferdinandov (plocha Z34) je nutné výškově umístit tak, aby byla zachována její funkce a 
nebyly překročeny stanovené ukazatele znečištění ve vypouštěné vodě při vyšších průtocích.  
V souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, je nutno při posuzování podmínek vypouštění mimo jiné přihlížet k nejlepším dostupným technologiím 
v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie 
zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky 
přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. 
Upozorňujeme, že podle Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní politice Společenství má být dosaženo dobrého stavu 
vodních útvarů povrchových vod. Ke splnění tohoto cíle byly zpracovány a schváleny zastupitelstvy dotčených krajů Plány 
dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, včetně příslušných programů opatření. Konstatujeme, že navazující 
vodní útvar LNO_0280 - Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici je hodnocen jako nevyhovující. 
Dále upozorňujeme na skutečnost, že řešené území zasahuje do CHOPAV Jizerské hory. Dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 
169/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, je vodní tok Smědá v 
tomto úseku vyhlášen lososovou vodou. Do zájmového území zasahuje ochranné pásmo II. stupně vodní nádrže Josefův Důl. 

Vypořádání připomínky č. 1 

Připomínce č. 1 se vyhovuje. 

Odůvodnění:  
Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  

Uvedené připomínky byly vyhodnoceny v rámci vyhodnocení připomínkového řízení v souladu s § 51 odst. 1 SZ:         

Jedná se pouze o upozornění na platné územně plánovací podklady a související právní ustanovení, bez uplatnění 
konkrétních připomínek k projednávané dokumentaci ÚP Hejnice. Všechny uvedené územně plánovací podklady i právní 
ustanovení byly v rámci zpracování dokumentace Návrhu ÚP Hejnice zohledněny. 
 
Připomínka k návrhu ÚP Hejnice č. 2: 
Podal: Národní památkový ústav, územní pracoviště Liberec, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec, v rámci vyjádření č.j. NPÚ-
353/k 80292/2016 ze dne 1.11.2016.  

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 2.11.2016 pod č.j. 25290/2016. 
K návrhu ÚP Hejnice uplatňujeme následující připomínky:                                                             

Z hlediska zájmů památkové péče:                                                                          
a) Plochy změn nezasahují do pozemků a staveb KP a jejich prostředí. 
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b) Z hlediska památkové péče doporučujeme zařadit mezi objekty v památkovém zájmu objekt mateřské školky čp. 463 
v Hejnicích, který svými architektonickými hodnotami odpovídá kulturní památce. 

c) Dále upozorňujeme, že rozvojovými zastavitelnými plochami bydlení na okrajích území Hejnic (jedná se o plochy Z1, 
Z2, Z8 a Z16) a rozvojovými zastavitelnými plochami rekreace ve Ferdinandově dochází k narušení urbanistické 
struktury. Zahuštěním a propojením ploch zástavby dojde ke změně rostlé rozvolněné podhorské zástavby 
charakteristické v Jizerských horách na kompaktní typ města. 

 
Podání splňuje veškeré náležitosti podání připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 

Vypořádání připomínky č. 2 

Připomínce č. 2 se nevyhovuje (viz zdůvodnění v textu). 

Odůvodnění:  
Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  

Uvedené připomínky byly vyhodnoceny v rámci vyhodnocení připomínkového řízení v souladu s § 51 odst. 1 SZ:    

Ada) Jedná se pouze o konstatování. Bez uplatnění konkrétních požadavků.  
Adb) Připomínce nebylo vyhověno. Objekt bude případně vymezen v rámci aktualizace ÚAP. Uvedené připomínky byly 
dohodnuty s orgánem památkové péče MěÚ Frýdlant, (viz stanovisko MUF 3277/2016/OSUZP/So-5 ze dne 24.11.2016) tj., 
jedná se o podpodrobnost územního plánu, která byla ošetřena v rámci aktualizace Územně analytických podkladů ORP FDL 
2016. Soupis historicky a architektonicky hodnotných staveb celého Frýdlantska zpracovaný pracovníky NPÚ, ú.o.p.Liberec, 
byl v rámci úplné aktualizace ÚAP 2016 zapracován.  

Adc) Připomínce nebylo vyhověno. Uvedené připomínky byly dohodnuty s orgánem památkové péče MěÚ Frýdlant (viz 
stanovisko MUF 3277/2016/OSUZP/So-5 ze dne 24.11.2016) 
 Výše uvedené plochy, které byly rozporované v písemném vyjádření Národního památkového ústavu jsou navrženy 
projektanty v souladu s kapitolou P27, na straně 16, kde je uvedeno, cituji : „ Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 
jeho historie a tradice. Dbát na vyváženost všech třech pilířů udržitelného rozvoje území a nepřipustit snížení jedinečných 
hodnot území: 
- ve stanovených případech cíleně chránit místa nebo krajinné celky zvláštního zájmu (legislativně zajištěná zvláštní 

ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území), 
- zvláštní pozornost věnovat obnově venkovské krajiny vč. charakteru životních podmínek s důrazem na zachování 

objektů i souborů lidové architektury v celkové krajinné kompozici, 
- objektivně rozlišovat případy, kdy je důležitější vhodný tvůrčí rozvoj a obnova krajiny než zachování stávající situace, 
- při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 

hospodářského rozvoje území. 
Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy v 
území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na 
krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky 
využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují hodnotu území spočívající v harmonickém uspořádání 
přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými stavebními zásahy. V souladu s principy udržitelného 
rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně ochranu hodnot 
území“, konec citace.  
 
Připomínka k návrhu ÚP Hejnice č. 3: 
Podal: RWE a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, v rámci vyjádření zn. 5001408929 ze dne 11.11.2016.  

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 18.11.2016 pod č.j. 26733/2016. 
K návrhu ÚP Hejnice neuplatňuje připomínky, pouze ve svém vyjádření konstatuje, že v územním plánu požaduje: 
- respektovat stávající plynárenská zařízení, vč. jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákona č. 458/200 

Sb.,                                            
- zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP.                                                              
Podání splňuje veškeré náležitosti podání připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 

Vypořádání připomínky č. 3 

Připomínce č. 3 se vyhovuje. 

Odůvodnění:  
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Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  

Jedná se pouze o informativní výčet požadavků  - dané informace budou prověřeny v rámci úpravy Návrhu územního plánu 
Hejnice pro veřejné projednání. 
 
Připomínka k návrhu ÚP Hejnice č. 4: 
Podali:  paní Jana Šorfová, adresou: Hejnice 543, 463 62 Hejnice 
 pan Jozef Pientak, adresou: Hejnice 543, 463 62 Hejnice 

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 14.11.2016 pod č.j. 26378/2016. 
Dotčené pozemky: p.p.č. 774/9, 774/10, 926, 1010, 1303, 1304, 1305 v k.ú. Hejnice. 
Uvedené plochy jsou ve vlastnictví žadatelů.  
Odůvodnění připomínky: 
Žádáme o přehodnocení části ÚP a zařazení plochy parcel p.č. 774/9, 774/10, 926, 1010, 1303, 1304, 1305 v k.ú. Hejnice do 
funkce bydlení v rodinných domech. 
Připomínka nebyla blíže zdůvodněna. 

(Identita autora podpisu) Podepsali paní Šorfová Jana a pan Jozef Pientak. 
Podání splňuje veškeré náležitosti podání připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 

Vypořádání připomínky č. 4 

Připomínce č. 4 se vyhovuje (viz zdůvodnění v textu). 

Odůvodnění:  
Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná plochy  pozemků p.č. p.č. 774/9, 774/10, 926, 
1010, 1303, 1304, 1305 v k.ú. Hejnice, které jsou vymezeny v ÚP Hejnice v „plochách občanského využití“, jelikož se dle 
předešlého ÚP jednalo o součást stavových ploch areálu fotbalového hřiště, ve vlastnictví FK Hejnice, z.s. Uvedená plocha je 
v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha - jiná plocha (774/10) ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha 
(p.p.č. 774/9) a zastavěná plocha nádvoří.  

Pořizovatel posoudil daný záměr z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 stavebního zákona, kde 
hodnotil zejména vliv rozvojové plochy na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území s ohledem na stávající charakter 
území.  

Výsledky projednání: 

Na základě projednání bylo připomínce vyhověno. Parcely jsou umístěny na obvodu sportovního areálu, v dosahu 
přístupové komunikace. Dotčené parcely budou vymezeny jako stabilizovaná plocha bydlení - v rodinných domech - 
městské a příměstské (BI).  

Hromadná připomínka k návrhu ÚP Hejnice č. 5: 
Podáno prostřednictvím kontaktní osoby: pana Ing. Františka Muzikáře, adresou: Hejnice 58, 463 62 Hejnice. 

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 16.11.2016 pod č.j. 26648/2016. 
Dotčený pozemek: p.p.č. 936/3 v k.ú.  Hejnice. Uvedená plocha p.č. 936/3 je ve vlastnictví Města Hejnice.   
Odůvodnění připomínky: 

Podáváme tímto připomínky k návrhu ÚP Hejnice, konkrétně nesouhlasné stanovisko ke změně charakteru p.p.č. 936/3 o 
výměře 24302m2 na obytnou plochu určenou k zástavbě.                                                   Odůvodnění: Uvedená plocha p.p. 
byla před r. 1945 zamokřená louka s vodními zdroji pro přilehlé zemědělské usedlosti, stejně jako vedlejší p.p. 1004/1, kde 
byl zdroj vody pro klášter (přívodní litinové potrubí). Po roce 1945 (přibližně v r. 1958) byl proveden pokus o odvodnění p.p. 
936/3 pomocí meliorace, který byl neúspěšný a parcela nebyla hospodářsky využita až do současné doby. Na uvedeném 
pozemku po 60 letech vznikl mokřad - přirozený biotop s významným účinkem na mikroklima, vsakování srážkové vody a s 
výskytem vzácné i chráněné flory a fauny (obojživelnící a mokřadní druhy ptactva). Před 15 lety byly na parcele vysázeny 
jilmy. Žádáme o provedení posouzení významu mokřadu na p.p.č. 936/3 z hlediska ochrany přírody a krajiny ČR příslušnými 
orgány (AOPK, CHKO). Do vyřízení naší žádosti se změnou územního plánu a likvidaci mokřadu na p.p.č. 936/3 
nesouhlasíme.  

(Identita autora podpisu) Podepsali:  
- Ing. František Muzikář Drapák, bytem: Hejnice 58, 463 62 Hejnice 
- Dušan David, bytem: Hejnice 151, 463 62 Hejnice 
- Ladislav Prokeš, bytem: Hejnice 218, 463 62 Hejnice 
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- Sabina Kremlíková, bytem: Hejnice 63, 463 62 Hejnice 
- Rudolf Ponc, bytem: Hejnice 257, 463 62 Hejnice 
- Petr Soukup, bytem: Hejnice 56, 463 62 Hejnice 
- Kristýna Housová, bytem: Hejnice 246, 463 62 Hejnice 

Podání splňuje veškeré náležitosti podání připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 

Vypořádání připomínky č. 5 

Připomínce č. 5 se nevyhovuje. 

Odůvodnění:  
Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o pozemek p.č. 936/3 v k.ú. Hejnice o celkové 
výměře 24302m

2
, který je vymezen jako území mezi místními komunikacemi. Uvedená plocha je v katastru nemovitostí 

vedena jako trvalý travní porost.  
Pořizovatel dále k pozemku uvádí, že z hlediska dopravního napojení je uvedený pozemek p.č. 936/3 v k.ú. Hejnice 
přístupný z uvedené místních komunikací (p.p.č. 937/35, 1259/1 a 1322/1), ve vlastnictví Města Hejnice.  
Pořizovatel v rámci projednání vyhodnotil uplatněný požadavek z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 
stavebního zákona, kde hodnotil zejména vliv rozvojové plochy na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území s ohledem 
na stávající charakter území.  

Výsledky projednání: 
Zastavitelnost dané plochy byla stanovena již v platném ÚPNSÚ Hejnice z roku 1998 (vymezení plochy občanského 
vybavení) - stavební využití parcely je tedy z pohledu územního plánování dlouhodobě sledováno a deklarováno platnou 
územně plánovací dokumentací. V rámci Návrhu ÚP Hejnice byla na základě požadavku samosprávy města Hejnice (žádost 
č. 45 schválená Zastupitelstvem města usnesením č. 40/2015 a evidovaná v Odůvodnění ÚP Hejnice v Příloze č. 3 - Tabulka 
vyhodnocení požadavků na změny využití území) v rozsahu dotčené parcely vymezena zastavitelná plocha bydlení (Z8). 
Důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz Odůvodnění ÚP 
Hejnice, kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Plocha představuje cca 15 % z celkové rozlohy 
zastavitelných ploch bydlení, tvoří tedy významný podíl v rámci plánovaného rozvoje bydlení na území města. Její stavební 
využití je navíc podpořeno tím, že je parcela v majetku města.  
Plocha je vymezena z důvodu jednoznačné vhodnosti rozvoje bydlení ve městě - ze tří stran je obklopena postupně se 
zahušťující zástavbou novějších RD, je výborně dopravně dostupná (stávající komunikace jsou vedeny téměř po celém 
obvodu plochy), nachází se v pěší dostupnosti do centra města, v dosahu všech sítí technické infrastruktury. Plocha je 
vymezena převážně na půdách V. třídy ochrany ZPF, bez zásadního vlivu na kvalitní půdy v území, a zasahuje pouze do 
nejnižší - IV. zóny CHKO. V širším pohledu doplňuje rozsáhlou urbanistickou proluku, přispívá k ucelení okraje města a 
dotvoření kompaktního urbanistického tvaru sídla.  
Jedná se o jednu z nejvhodnějších ploch na území města pro rozvoj obytné zástavby, a to zejména z důvodu návaznosti na 
stávající zástavbu, napojení na veřejnou infrastrukturu, blízkost centrální části města a minimalizaci zásahů do volné krajiny 
(v porovnání s jinými možnými variantami rozvoje).  

Z hlediska zmiňovaného mokřadu pouze uvádíme, že byla uvedená rozvojová lokalita v rámci procesu projednání 
posuzována orgánem ochrany přírody a krajiny, v tomto případě AOPK ČR (Správa CHKO Jizerské hory), která v rámci 
lokality neshledala žádné skutečnosti, která by bránily jejímu vymezení v ÚP. Dále v této souvislosti uvádíme, že bude 
předmětné území (plocha Z8) podrobně prověřeno územní studií (ÚS X3).  
 
řipomínka k návrhu ÚP Hejnice č. 6: 
Podala: Petra Hánová, Ferdinandov 174, 463 62 Hejnice 

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 12.4.2017 pod č.j. 9440/2017 (tj. po uplynutí zákonného 
termínu). 
Dotčený pozemek: p.p.č. 896/1 v k.ú.  Hejnice. Paní Petra Hánová, jako podavatel připomínky není vlastníkem uvedené 
parcely.  

Odůvodnění připomínky: 
Uvedená připomínka je rozsáhlého znění. Z tohoto důvodu nebude řešena opisem, ale bude tvořit přílohu této písemnosti. 

(Identita autora podpisu) Podepsala paní Petra Hánová. 
Při prověření bylo zjištěno, že podání nesplňuje veškeré náležitosti podání připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 

Vypořádání připomínky č. 6 

Připomínce č. 6 se vyhovuje (viz zdůvodnění v textu). 

Odůvodnění:  
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Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  
Přesto, že je tato písemnost nadepsána jako „Námitka proti změně územního plánu“, ze zákonného hlediska se dle výše 
uvedeného ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona jedná o „připomínku k Návrhu ÚP pro společné jednání“ a jako 
taková tak bude dále posuzována. 
Podání připomínky nebylo provedeno v zákonem stanoveném termínu (tj. do 28.11.2016), bylo podáno s cca 5ti měsíčním 
zpožděním. Na základě posouzení však dospěl pořizovatel k závěru, že předmětné podání může splňovat jisté prvky 
připomínky, neboť jej podal vlastník sousedního pozemku a jako takový může být dotčen řešením Návrhu Územního plánu 
Hejnice. Proto pořizovatel územního plánu tuto připomínku prověřil níže uvedeným způsobem.  

Dotčená parcela byla na základě požadavku vlastníka (žádost č. 54 evidovaná v Odůvodnění ÚP Hejnice v Příloze č. 3 - 
Tabulka vyhodnocení požadavků na změny využití území) vymezena z části jako zastavitelná plocha - lokalita Z38 v Návrhu 
ÚP Hejnice pro společné jednání.  

Zastavitelná plocha Z38 byla dále projednána na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány v rámci závazných 
stanovisek a poté na základě výsledků dohodovacího jednání s dotčenými orgány na úseku ochrany ZPF a ochrany přírody a 
krajiny v celém rozsahu z dokumentace ÚP vypuštěna. Tato úprava se promítne do upravené dokumentace ÚP Hejnice pro 
veřejné projednání. Z tohoto důvodu nejsou připomínky podrobněji zkoumány a jsou v tuto chvíli v zásadě bezpředmětné.  

Připomínka k návrhu ÚP Hejnice č. 7: 
Podali: Ing. Julius a Lenka Stehlíkovi, Ferdinandov 51, 463 62 Hejnice 

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 13.4.2017 pod č.j. 9595/2017 (tj. po uplynutí zákonného 
termínu). 
Dotčený pozemek: p.p.č. 896/1 v k.ú.  Hejnice. Manželé Stehlíkovi, jako podavatelé připomínky nejsou vlastníky uvedené 
parcely.  

Odůvodnění připomínky: 
Uvedená připomínka je rozsáhlého znění. Z tohoto důvodu nebude řešena opisem, ale bude tvořit přílohu této písemnosti. 

(Identita autora podpisu) Podepsali Ing. Julius a Lenka Stehlíkovi. 
Při prověření bylo zjištěno, že podání nesplňuje veškeré náležitosti podání připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 

Vypořádání připomínky č. 7 

Připomínce č. 7 se vyhovuje (viz zdůvodnění v textu). 

Odůvodnění:  
Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  
Přesto, že je tato písemnost nadepsána jako „Námitka proti změně územního plánu Hejnice - Ferdinandov “, ze zákonného 
hlediska se dle výše uvedeného ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona jedná o „připomínku k Návrhu ÚP pro společné 
jednání“ a jako taková tak bude dále posuzována. 
Podání připomínky nebylo provedeno v zákonem stanoveném termínu (tj. do 28.11.2016), bylo podáno s cca 5ti měsíčním 
zpožděním. Na základě posouzení však dospěl pořizovatel k závěru, že předmětné podání může splňovat jisté prvky 
připomínky, neboť jej podal vlastník sousedního pozemku a jako takový může být dotčen řešením Návrhu Územního plánu 
Hejnice. Proto pořizovatel územního plánu tuto připomínku prověřil níže uvedeným způsobem.  

Dotčená parcela byla na základě požadavku vlastníka (žádost č. 54 evidovaná v Odůvodnění ÚP Hejnice v Příloze č. 3 - 
Tabulka vyhodnocení požadavků na změny využití území) vymezena z části jako zastavitelná plocha - lokalita Z38 v Návrhu 
ÚP Hejnice pro společné jednání.  

Zastavitelná plocha Z38 byla dále projednána na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány v rámci závazných 
stanovisek a poté na základě výsledků dohodovacího jednání s dotčenými orgány na úseku ochrany ZPF a ochrany přírody a 
krajiny v celém rozsahu z dokumentace ÚP vypuštěna. Tato úprava se promítne do upravené dokumentace ÚP Hejnice pro 
veřejné projednání. Z tohoto důvodu nejsou připomínky podrobněji zkoumány a jsou v tuto chvíli v zásadě bezpředmětné.  

Připomínka k návrhu ÚP Hejnice č. 8: 
Podal: Robert Fitzner, Ratajská 1274, Újezd u Prahy, 190 16 Praha 9 

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 19.4.2017 pod č.j. 9823/2017 (tj. po uplynutí zákonného 
termínu). 
Dotčený pozemek: p.p.č. 896/1 v k.ú.  Hejnice. Pan Robert Fitzner, jako podavatel připomínky není vlastníkem uvedené 
parcely.  

Odůvodnění připomínky: 
Uvedená připomínka je rozsáhlého znění. Z tohoto důvodu nebude řešena opisem, ale bude tvořit přílohu této písemnosti. 
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(Identita autora podpisu) Podepsal pan Robert Fitzner. 
Při prověření bylo zjištěno, že podání nesplňuje veškeré náležitosti podání připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 

Vypořádání připomínky č. 8 

Připomínce č. 8 se vyhovuje (viz zdůvodnění v textu). 

Odůvodnění:  
Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  
Přesto, že je tato písemnost nadepsána jako „Námitka proti změně územního plánu“, ze zákonného hlediska se dle výše 
uvedeného ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona jedná o „připomínku k Návrhu ÚP pro společné jednání“ a jako 
taková tak bude dále posuzována. 
Podání připomínky nebylo provedeno v zákonem stanoveném termínu (tj. do 28.11.2016), bylo podáno s cca 5ti měsíčním 
zpožděním. Na základě posouzení však dospěl pořizovatel k závěru, že předmětné podání může splňovat jisté prvky 
připomínky, neboť jej podal vlastník sousedního pozemku a jako takový může být dotčen řešením Návrhu Územního plánu 
Hejnice. Proto pořizovatel územního plánu tuto připomínku prověřil níže uvedeným způsobem.  

Dotčená parcela byla na základě požadavku vlastníka (žádost č. 54 evidovaná v Odůvodnění ÚP Hejnice v Příloze č. 3 - 
Tabulka vyhodnocení požadavků na změny využití území) vymezena z části jako zastavitelná plocha - lokalita Z38 v Návrhu 
ÚP Hejnice pro společné jednání.  

Zastavitelná plocha Z38 byla dále projednána na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány v rámci závazných 
stanovisek a poté na základě výsledků dohodovacího jednání s dotčenými orgány na úseku ochrany ZPF a ochrany přírody a 
krajiny v celém rozsahu z dokumentace ÚP vypuštěna. Tato úprava se promítne do upravené dokumentace ÚP Hejnice pro 
veřejné projednání. Z tohoto důvodu nejsou připomínky podrobněji zkoumány a jsou v tuto chvíli v zásadě bezpředmětné.  

Závěr projednání: 
Na základě výše uvedených skutečností bude dokumentace Návrhu ÚP Hejnice pro veřejné projednání upravena. 

17.2 Vyhodnocení připomínek k Návrhu ÚP pro veřejné projednání 

K Návrhu Územního plánu Hejnice k  veřejnému projednání nebyly uplatněny žádné připomínky, které by si 
z hlediska stavebního zákona vyžádaly vyhodnocení. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BJ   bytová jednotka 
BPEJ    bonitované půdně ekologické jednotky 
ČOV    čistírna odpadních vod 
ČR    Česká republika 
ČSN   česká technická norma 
ČSÚ   Český statistický úřad 
DN   Jmenovitá světlost 
CHOPAV   chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k. ú.   katastrální území 
LBC   lokální biocentrum 
LBK   lokální biokoridor 
LK   Liberecký kraj 
LVS   lesní vegetační stupeň 
NRBC   nadregionální biocentrum 
OP   ochranné pásmo 
ORP   obec s rozšířenou působností 
PLO   přírodní lesní oblast 
PRVK LK   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje 
PUPFL   pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR   Politika územního rozvoje České republiky 
RBC   regionální biocentrum 
RBK   regionální biokoridor 
RD   rodinný dům 
RKS   radiokomunikační středisko 
RS   regulační stanice 
RSS   radiové směrové spoje 
RURÚ   rozbor udržitelného rozvoje území 
SAS ČR   Státní archeologický seznam České republiky 
SO ORP   správní obvod obce s rozšířenou působností 
STL   středotlaký (plynovod) 
SWOT   analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
ÚAN   území s archeologickými nálezy 
ÚAP   územně analytické podklady 
ÚP   územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚPN SÚ   územní plán sídelního útvaru 
ÚS   územní studie 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VKP   významný krajinný prvek 
vn   vysoké napětí 
vvn   velmi vysoké napětí 
VPO   veřejně prospěšná opatření 
VPS   veřejně prospěšné stavby 
VTL   vysokotlaký (plynovod) 
zvn   zvláště vysoké napětí 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZÚR LK   Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
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orná půda chmelnice vinice zahrady
ovocné 

sady

trvalé 

travní 

porosty

I. II. III. IV. V.

Z1 1 BI 5,3071 0,177 5,1301 0,105 5,2021

Z4 2 BI 0,5464 0,5464 0,5464

Z7 - BI 0

Z8 3 BI 2,8076 0,1427 2,6649 0,4993 0,0072 2,3011

Z9 4 BI 0,237 0,0958 0,1412 0,237

Z10 5 BI 0,1687 0,1687 0,0074 0,1613

Z11 6 BI 0,1524 0,1524 0,1524

Z12 7 BI 0,09 0,09 0,09

Z13 8 BI 1,0554 1,0554 0,7732 0,2822 0,7687

Z14 - BI

Z15 9 BI 0,2932 0,2932 0,0363 0,2569

Z16 10 BI 1,8473 1,7378 0,1095 1,8473

Z17 11 BI 0,0731 0,0731 0,0731 Hejnice

Z18 - BI

13 0,0024 0,0024 0,0024

14 0,0199 0,0199 0,0001 0,0198

Z22 15 BI 0,5489 0,5489 0,533 0,0159

Z23 16 BI 0,8157 0,8157 0,5131 0,3026

Z24 17 BI 0,4706 0,4706 0,4706

Z26 18 BI 0,1438 0,1438 0,1438

P1 - BI

P2 - BI

P3 - BI

P4 - BI

∑ 14,5795 3,2087 0 0 0 0 11,3708 4,2786 0,3681 6,6744 0,0072 3,2512 0,7687

Z25 - RI Hejnice

∑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z39 - OV Hejnice

P6 - OM Hejnice

∑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLOCHY BYDLENÍ

Investice 

do půdy 

(ha)

Katastrální území

Z21 BI

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Ozn. 

plochy 

Způsob 

využití 

plochy

Celkový 

zábor ZPF 

(ha)

Číslo 

záboru

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

PLOCHY REKREACE

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ŽALUDA, projektová kancelář 1



Odůvodnění územního plánu Hejnice příloha 2

orná půda chmelnice vinice zahrady
ovocné 

sady

trvalé 

travní 

porosty

I. II. III. IV. V.

PLOCHY BYDLENÍ

Investice 

do půdy 

(ha)

Katastrální území

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Ozn. 

plochy 

Způsob 

využití 

plochy

Celkový 

zábor ZPF 

(ha)

Číslo 

záboru

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Z2 - ZV

Z3 19 PV 0,0495 0,0495 0,0495

Z40 20 PV 0,1324 0,1324 0,1324 Hejnice

∑ 0,1819 0 0 0 0 0 0,1819 0 0 0,0495 0,1324 0 0

Z5 23 SM 0,3035 0,3035 0,2896 0,0139

Z6 24 SM 0,2879 0,2879 0,1859 0,102

Z27 25 SR 0,0563 0,0563 0,0563

Z28 26 SR 0,0969 0,0969 0,0969

Z29 27 SR 0,1623 0,1623 0,0325 0,1298

Z30 28 SR 0,4895 0,4895 0,4895

Z31 29 SR 0,3225 0,3225 0,3225

Z32 30 SR 0,2846 0,2846 0,2846 Hejnice

Z33 31 SR 0,1141 0,1141 0,0871 0,027

Z35 32 SR 0,3268 0,032 0,2948 0,0114 0,3154

Z41 36 SR 0,4828 0,4828 0,0039 0,4789

Z44 - SR

P5 37 SR 0,2395 0,2395 0,2395

∑ 3,1667 0 0 0 0,1943 0 2,9724 0,4755 0 1,3149 1,1226 0,2537 0

P7 - DS Hejnice

P8 41 DS 0,2035 0,2035 0,2035

∑ 0,2035 0 0 0 0,2035 0 0 0 0 0 0,2035 0 0

Z34 38 TI 0,2081 0,2081 0,1639 0,0442 Hejnice

∑ 0,2081 0 0 0 0 0 0,2081 0,1639 0 0,0442 0 0 0

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

ŽALUDA, projektová kancelář 2



Odůvodnění územního plánu Hejnice příloha 2

orná půda chmelnice vinice zahrady
ovocné 

sady

trvalé 

travní 

porosty

I. II. III. IV. V.

PLOCHY BYDLENÍ

Investice 

do půdy 

(ha)

Katastrální území

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Ozn. 

plochy 

Způsob 

využití 

plochy

Celkový 

zábor ZPF 

(ha)

Číslo 

záboru

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

39 0,3169 0,3169 0,3169 0,2228 Hejnice

40 0,3445 0,3445 0,3445 0,0856 Hejnice

∑ 0,6614 0,6614 0 0 0 0 0 0,6614 0 0 0 0 0,3084

∑ 19,0011 3,8701 0 0 0,3978 0 14,7332 5,5794 0,3681 8,083 1,4657 3,5049 1,0771

PLOCHY VÝROBNÍ A SKLADOVÁNÍ

Z19 VL

ŽALUDA, projektová kancelář 3
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Odůvodnění územního plánu Hejnice příloha 3

č. vl.pozemků / navrhovatel, adresa k. ú. číslo parcelní ze dne doplněno dne
požadavek na 

změnu
záměr usnesení ZM způsob zohlednění v Návrhu ÚP

1 Jaroslav Janata, Zátiší 249, 463 62 Hejnice Hejnice
363, 366, 1283, 367/1, 

367/2, st. 265, 360/1
7.10.2009 14.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 45/2015

vymezení zastavitelné plochy bydlení Z21 Pozn.: Vymezení plochy bylo 

redukováno na základě stanoviska KÚLK, OŽPZ, čj. 

KULK/84243/2015/OÚP, uplatněného ve společném jednání o Návrhu ÚP 

Hejnice. 

2 Miloš Lorenc, Hejnice 485,  463 62 Hejnice 1321/3 3.3.2010
24.9.2012; 

14.6.2013
plochy bydlení výstavba rodinného domu

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 46/2015
vymezení zastavitelné plochy bydlení Z7

3 Václav Odehnal, 463 31 Oldřichov v Hájích Hejnice 932/1, 932/5
152/2010/51 

8.3.2010
 26.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů

ZAMÍTNUTO                    

usn. ZM č. 47/2015
NE

4 Petra a Václav Peškovi, 463 62 Hejnice 611 - podmínka ÚS Hejnice 1734/2 26.4.2010 17.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 48/2015

vymezení zastavitelné plochy bydlení Z1 s podmínkou zpracování územní 

studie X1

5 Vratislav a Eva Vajnerovi, Hejnice 110, 463 62 Hejnice - redukce Hejnice 836/1
646/2010/SÚ 

19.7.2010
13.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu

SCHVÁLENO - část                      

usn. ZM č. 49/2015

část - vymezení zastavitelné plochy bydlení Z4 (redukce požadované 

plochy zhruba v rozsahu OP nadzemního vedení, pro vytvoření jednořadé 

zástavby podél stávající komunikace - ulice Luční) Pozn.: Vymezení plochy 

bylo redukováno na základě stanoviska KÚLK, OŽPZ, čj. 

KULK/84243/2015/OÚP, uplatněného ve společném jednání o Návrhu ÚP 

Hejnice. 

6 Dalibor a Zdeňka Horáčkovi, Na Komořsku 2475/2a, Praha 4 Hejnice 905/8 (905/9, st. 1058) 24.1.2011
14.3.2012; 

22.5.2013
plochy bydlení výstavba rodinného domu

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 50/2015
část - vymezení plochy přestavby smíšené obytné P5

7 Petr Koudelka, Šimůnkova 1604/9, 182 00 Praha Hejnice 905/6 (905/7) 24.1.2011
13.6.2012; 

14.6.2013
plochy bydlení výstavba rodinného domu

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 51/2015
vymezení plochy přestavby smíšené obytné P5

8
Ing. Ludvík Gondkovský, Skřivánek 565, 463 62 Hejnice - 

podmínka ÚS
Hejnice 1723/1 21.2.2011

28.3.2012; 

19.6.2013
plochy bydlení výstavba rodinného domu

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 52/2015

vymezení zastavitelné plochy bydlení Z1 s podmínkou zpracování územní 

studie X1

9
Jan Markvart, Ferdinandov 626, Hejnice,  Lenka Štorkánová - 

redukce (příloha č. 2)
Hejnice 975/1 28.2.2011

28.3.2012; 

29.5.2013
plochy bydlení výstavba rodinného domu

SCHVÁLENO - část                      

usn. ZM č. 53/2015
část - vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z44

10 Miluše Böhmová, Komunardů 57, Praha 7 Hejnice 3629 3.8.2011
22.6.2012; 

5.6.2013
plochy bydlení výstavba rodinného domu

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 54/2015
vymezení stabilizované plochy bydlení

11 Jaroslav Janata, Zátiší 249, 463 62 Hejnice Hejnice
543, 1110/1, 1111, 1113, 

1142/1, 1188/1, 1200/1

1009/2011 

21.9.2011
14.6.2013

plochy sportu a 

rekreace

sportovní a rekreační plochy-

výstavba rekr. obj.

ZAMÍTNUTO                    

usn. ZM č. 98/2015
NE

12 Jaroslav Akrman, Jizerská 253, 463 62 Hejnice Hejnice 702/2
SÚ-464/2012 

14.5.2012
17.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů

ZAMÍTNUTO                    

usn. ZM č. 55/2015
NE

13 LUISE s.r.o., Penzion Hubert, Raspenava 72, 464 01 Hejnice 2677/9 9.7.2012 21.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu
ZAMÍTNUTO                    

usn. ZM č. 56/2015
NE

14 Martin Malinský, Skřivánek 70, 463 62 Hejnice - podmínka ÚS Hejnice
1722/2, 1722/5, 1734/1, 

1734/5, 1720/3, 

SÚ-905/2012 

6.8.2012
14.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů

vymezení zastavitelné plochy bydlení Z1 s podmínkou zpracování územní 

studie X1

15 Michaela Malinská, Skřivánek 70, 463 62 Hejnice - podmínka ÚS Hejnice 1722/4, 1734/6
SÚ-904/2012 

6.8.2012
14.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu

vymezení zastavitelné plochy bydlení Z1 s podmínkou zpracování územní 

studie X1

16
Miroslav a Jaroslava  Petříčkovi, Ferdinandov 678, 463 62 

Hejnice
Hejnice 901/7

SÚ-944/2012 

16.8.2012
14.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu

ZAMÍTNUTO                    

usn. ZM č. 58/2015
NE

17 Erika a  Karel Jandovi, Sídliště 535, 463 62 Hejnice Hejnice 1198/2 24.9.2012 17.6.2013 plochy bydlení k výstavbě rodinného domu
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 59/2015
část - vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z29

18a Ing. Jan Chytil, U Kanálky 1417/1, 120 00 Praha-Vinohrady Hejnice 334/1, 336/1, 336/2, 336/6 24.9.2012 17.6.2013 plochy bydlení k výstavbě rodinných domů
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 60/2015
vymezení zastavitelné plochy bydlení Z14

18b
Ing. Jan Chytil, U Kanálky 1417/1, 120 00 Praha-Vinohrady - 

redukce
Hejnice 749/4, (749/1 - ne) 24.9.2012 17.6.2013 plochy bydlení k výstavbě rodinných domů

SCHVÁLENO - část                      

usn. ZM č. 99/2015

část - vymezení zastavitelné plochy bydlení Z13 s podmínkou zpracování 

územní studie X2

19
Římskokatolická farnost Hejnice, Fučíkova 637, 463 61 

Raspenava
Hejnice st.170 24.9.2012 6.6.2013 plochy bydlení pohřebiště pro duchovní

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 61/2015

vymezení stabilizované plochy občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury (umožňující umístění záměru)

20 Karel Šulc, Skřivánek 562, 463 62 Hejnice Hejnice
752/8, 

752/13,777/5,777/2
26.9.2012 19.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 100/2015
část - vymezení plochy přestavby pro bydlení P4

21
Libor Juklíček, Hejnice 630 ; Saša Humpoláková, Skřivánek 78,                                    

- podmínka ÚS
Hejnice 1720/1, 803/8, 1720/4 26.9.2012 30.5.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 62/2015

vymezení zastavitelné plochy bydlení Z1 s podmínkou zpracování územní 

studie X1

22a Jiří a Vladana Leitnerovi, Jizerská 352, 463 62 Hejnice Hejnice 463/1, 1395, 26.9.2012 27.5.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 63/2015
vymezení zastavitelné plochy bydlení Z16

22b Jiří a Vladana Leitnerovi, Jizerská 352, 463 62 Hejnice Hejnice 702/7, 702/6, 26.9.2012 27.5.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů
ZAMÍTNUTO                    

usn. ZM č. 63/2015
NE

23 Vlastimil Heller, Lázně Libverda 123, 463 62 Hejnice Hejnice 777/4 26.9.2012 12.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 101/2015

NE (zachování a návrh na revitalizaci zeleně pro doplnění rekreačního 

zázemí města v sousedství sportovního areálu)

24 Roman Formánek, Hejnice 598, 463 62 Hejnice Hejnice 79/1 26.9 17.6 plochy bydlení výstavba rodinného domu
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 64/2015
část - vymezení stabilizované plochy smíšené obytné

25 Pavel Koutný, Luční 737, 464 01 Raspenava Hejnice
st. 459, p.p.č. 752/5, 

752/14, 752/7, 752/9
26.9.2012 17.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 102/2015
část - vymezení plochy přestavby pro bydlení P4

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 57/2015

ŽALUDA, projektová kancelář 1



Odůvodnění územního plánu Hejnice příloha 3

č. vl.pozemků / navrhovatel, adresa k. ú. číslo parcelní ze dne doplněno dne
požadavek na 

změnu
záměr usnesení ZM způsob zohlednění v Návrhu ÚP

26 Jan a Jaroslava Rödelovi, Vzdušná 59/3, 460 01 Liberec Hejnice část 573/15, část 573/13 26.9.2012 13.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 65/2015

část - vymezení stabilizované plochy bydlení, část - vymezení zastavitelné 

plochy bydlení Z20 Pozn.: Vymezení zastavitelné plochy bylo zrušeno na 

základě stanoviska KÚLK, OŽPZ, čj. KULK/84243/2015/OÚP, uplatněného 

ve společném jednání o Návrhu ÚP Hejnice. 

27 Petr a Jana Beranovi, Luční 694, 463 61 Raspenava Hejnice 874 26.9.2012 10.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 66/2015

část - vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z33 Pozn.: Vymezení 

plochy bylo redukováno na základě stanoviska KÚLK, OŽPZ, čj. 

KULK/84243/2015/OÚP, uplatněného ve společném jednání o Návrhu ÚP 

Hejnice. 

28 Karel a Marcela Šulcovi, Skřivánek 562, 463 62 Hejnice Hejnice 84/1 26.9.2012 16.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 67/2015
vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z5

29 Zdeněk Svoboda, Hejnice 585, 463 62 Hejnice Hejnice 487/2 27.9.2012 12.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 68/2015
část - vymezení zastavitelné plochy bydlení Z17

30 Ing. René  Svoboda, Hejnice 585, 463 62 Hejnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hejnice 3119/1 27.9.2012 12.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinného domu
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 69/2015

část - vymezení zastavitelných ploch Z36, Z37 Pozn.: Vymezení 

zastavitelné plochy bylo zrušeno na základě stanoviska AOPK ČR (Správy 

CHKO Jizerské hory) čj. SR/0542/JH/2015-14 uplatněného ve společném 

jednání o Návrhu ÚP Hejnice. 

31 Karel Sádovský, Ferdinandov 461. Karel Sádovský, Ferd. 319 Hejnice 910 20.12.2012 17.6.2013 plochy bydlení
výstavba rodinného domu 

nebo doplňkové stavby k RD

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 70/2015
vymezení stabilizované plochy smíšené obytné

32
Zdeněk Polívka, Hejnice 583, 463 62 Hejnice - redukce dle 

usnesení - příloha č. 3
Hejnice 1185/4 20.12.2012 12.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů

SCHVÁLENO - část                      

usn. ZM č. 71/2015
část - vymezení zastavitelné plochy bydlení Z24

33 Jiří Jelínek, Jizerská 175, 463 62 Hejnice Hejnice 1161/2 29.5.2013 plochy bydlení

plochy pro obytné domy/ 

zemědělské využití - stavba 

rybníka

ZAMÍTNUTO                    

usn. ZM č. 72/2015
NE

34
DOLPEK a.s. Velešínská 659, 199 00 Praha 18 - Letňany  - 

redukce dle usnesení
Hejnice 749/3 17.6.2013 plochy bydlení výstavba rodinných domů

SCHVÁLENO - část                      

usn. ZM č. 103/2015

část - vymezení zastavitelné plochy bydlení Z13 s podmínkou zpracování 

územní studie X2

35 Tomáš Filipi, P. Bezruče 224, 463 62 Hejnice Hejnice st. 851 17.6.2013

plochy občanské 

vybavenosti, příp. 

plochy bydlení

služby - (záměčnická dílna)
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 73/2015

NE (vymezení stabilizované plochy občanského vybavení - sportu - 

zachování stávajícího areálu s vyloučením výrobních aktivit, s cílem zajistit 

kvalitní prostředí pro sportovní a rekreační aktivity ve městě)

36 Agentura ochrany PK, Správa CHKO Jizerské hory Hejnice 953/8, 953/20, 953/22 24.6.2013
plochy občanské 

vybavenosti

vybudování informačního 

střediska

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 74/2015
vymezení zastavitelné plochy občanského vybavení Z39

37 Ladislav a Jiřina  Škarýdovi, Lázeňská 504, 463 62 Hejnice Hejnice st.1117, 803/9
1091/2013 

28.8.2013

plochy občanské 

vybavenosti, příp. 

plochy bydlení

bydlení a obchod
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 75/2015
vymezení plochy přestavby pro bydlení P2

38 Tomáš Hradil, Jizerská 338, 463 62 Hejnice Hejnice 12/3.
1107/2013 

2.9.2013
plochy bydlení

obytné plochy, rod. domy  - 

doplňkové stavby k RD

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 76/2015
vymezení stabilizované plochy smíšené obytné

39 Dalibor Zlámal, Hejnice 616, 463 62 Hejnice Hejnice 1104/26
SÚ-149/2014 

29.1.2014

rychlerostoucí 

dřeviny

výsadba japonských topolů - 

palivové dřevo pro svou 

potřebu

ZAMÍTNUTO                    

usn. ZM č. 104/2015
NE

40 SETRA spol. s r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno Hejnice
495/1, 495/2, 321, 322/1, 

322/2, 329,

SÚ-676/2014 

15.4.2014
plochy bydlení

komerční výstavba objektů 

pro bydlení a občanské 

vybavení

ZAMÍTNUTO                    

usn. ZM č. 77/2015
NE

41 Peter Wiliam Harold Kennedy, Zátiší 606, 463 62 Hejnice Hejnice
st. 1137,1227, p.č.1159/1, 

1159/3
15.5.2014 plochy bydlení

penzion se zázemím pro 

sezónní rekreaci a 

restaurační zařízení

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 78/2015

část - vymezení stabilizované plochy smíšené obytné, část - vymezení 

zastavitelné plochy smíšené obytné Z27 Pozn.: Vymezení zastavitelné 

plochy bylo redukováno na základě stanoviska AOPK ČR (Správy CHKO 

Jizerské hory) čj. SR/0542/JH/2015-14 uplatněného ve společném jednání 

o Návrhu ÚP Hejnice. 

42 Pavel Mičunovič, Luhová 102, 463 61 Raspenava Hejnice 3132/1 2.6.2014 plochy bydlení výstavba rodinného domu
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 79/2015
část - vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z35 

43 Město Hejnice - příloha č. 1 Hejnice 905/1 plochy bydlení výstavba bydlení
SCHVÁLENO - část                      

usn. ZM č. 38/2015

vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z41 Pozn.: Vymezení plochy 

bylo redukováno na základě stanoviska KÚLK, OŽPZ, čj. 

KULK/84243/2015/OÚP, uplatněného ve společném jednání o Návrhu ÚP 

Hejnice. 

44 Město Hejnice Hejnice 3093/1, 3093/2 plochy bydlení výstavba bydlení
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 39/2015
část - vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z35 

45 Město Hejnice Hejnice 936/1, 936/3, 936/10 plochy bydlení
výstavba bydlení - smíšená 

zástavba

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 40/2015

vymezení zastavitelné plochy bydlení Z8 s podmínkou zpracování územní 

studie X3
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č. vl.pozemků / navrhovatel, adresa k. ú. číslo parcelní ze dne doplněno dne
požadavek na 

změnu
záměr usnesení ZM způsob zohlednění v Návrhu ÚP

46 Město Hejnice Hejnice 168/1, 168/22 plochy bydlení výstavba bydlení
SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 41/2015
vymezení plochy přestavby pro bydlení P3

47 Město Hejnice Hejnice 749/2
plochy bydlení 

(obytné plochy)
výstavba bydlení

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 97/2015

vymezení zastavitelné plochy bydlení Z13 s podmínkou zpracování územní 

studie X2

48 Město Hejnice Hejnice 114/3, 119/1
plochy komunikace, 

parkovací plochy
komunikace, parkoviště

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 42/2015
vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z6

49 Město Hejnice Hejnice 793/13
plochy komunikace, 

parkovací plochy
komunikace, parkoviště

SCHVÁLENO                     

usn. ZM č. 43/2015
vymezení stabilizované plochy bydlení (umožňující umístění záměru)

50 Město Hejnice Hejnice 801/3 (801/7 - ne) plochy zeleně
plochy zeleně                               

zahrady, zahrádky

SCHVÁLENO - část                      

usn. ZM č. 44/2015
vymezení stabilizované plochy veřejné zeleně (801/3)

51 Bohuslav Nový Hejnice 793/33; část 791/3
SÚ-1071/2015 

17.6.2015 
plochy bydlení výstavba rodinného domu

NE (parcela 793/33 je zahrnuta do stabilizovaných ploch bydlení 

hromadného; parcela 791/3 zasahuje mimo urbanizované území do volné 

krajiny – je ponechána v plochách NS (plochy smíšené nezastavěného 

území – zemědělské, přírodní); hranice zastavěného území v prostoru 

východně od Lázeňské ulice je zachována a doplněna jakou souvislá hrana 

mezi zástavbou a volnou krajinou; jejím narušením by mohlo dojít 

k dalšímu rozvoji zástavby východně, což je nežádoucí s ohledem na 

ochranu nezastavěného území a na množství vhodnějších ploch pro 

výstavbu na území města)

52 Petra Rybová Hejnice 905/7
SÚ-1474/2015 

31.8.2015
plochy bydlení vymezení plochy přestavby smíšené obytné P5

53 Helena Maděrová Hejnice st.p. 1099; p.č. 888/2
SÚ-2106/2015 

30.11.2015
plochy bydlení vymezení stabilizované plochy smíšené obytné

54 Jana Kosková a Karl De Bruyne Hejnice
316/1; 463/4; 896/2; 896/1 

– část; 865/1 - část

SÚ-2195/2015 

16.12.2015
plochy bydlení výstavba rodinných domů

část - vymezení stabilizované plochy smíšené obytné a plochy bydlení, část 

- vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z38 Pozn.: Vymezení 

zastavitelné plochy bylo zrušeno na základě stanoviska AOPK ČR (Správy 

CHKO Jizerské hory) čj. SR/0542/JH/2015-14 uplatněného ve společném 

jednání o Návrhu ÚP Hejnice. 

55 Jaroslav Palarec Hejnice
1078/2 – část o výměře cca 

4 m2

SÚ-2197/2015 

16.12.2015
plochy bydlení

tato část je zastavěna 

pergolou
vymezení zastavitelné plochy bydlení Z12

56 Radek Zápotocký Hejnice 2695/3
SÚ-353/2016 

23.2.2016

občanská 

vybavenost

část - vymezení stabilizované plochy smíšené obytné (umožňující realizaci 

záměru)

57 Město Hejnice Hejnice 224

SÚ-

276/2016/KK 

12.2.2016

bydlení – přístup k budoucím 

RD na pozemku 227/1
vymezení stabilizované plochy bydlení 

58 SINDIBÁD cestovní kancelář, s.r.o. Hejnice část pozemku 1078/2
SÚ-714/2016 

14.4.2016
plochy bydlení bydlení – rodinný domek

NE (jedná o další rozšiřování zástavby do volné krajiny, a to v místech, kde 

stavební rozvoj ohraničuje ochranné pásmo vedení; na území města jsou 

pro rozvoj bydlení upřednostněny vhodnější lokality)

59 Tomáš Hradil Hejnice 965/1
SÚ-737/2016 

18.4.2016
plochy bydlení

výstavba menšího 

rekreačního domku nebo 

chatky, event.. doplňková 

stavba k RD na protějším 

pozemku st. p. č. 394 (např. 

garáž)

vymezení stabilizované plochy smíšené obytné (umožňující umístění 

záměru)
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