
NÁVRH 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

O VYDÁNÍ  
ZMĚNY Č. 15 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO 

ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU  
 
 
         Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, 

§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“), 

§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve spojení 

s ustanovením § 188 odst.3 a 4 stavebního zákona  

 
 

v y d á v á 
 

 
tuto Změnu č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválenou usne-
sením Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou č. ……, ze dne ……. . 
 
1. Nově se vymezují tyto funkční plochy: 
    a) plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské – označené v této změně „Z15.1, 

Z15.2, Z15.3, Z15.4, Z15.5, Z15.6“ 
    b) plochy obytné zástavby středopodlažní – označené v této změně „Z15.7“ 
    c) plochy občanské vybavenosti a nevýrobních služeb - označené v této změně „Z15.8“ 
    d) plochy komerční, výrobních služeb, výroby drobné - čisté - označené v této změně 

„Z15.9“ 
 
2. Pro funkční plochy v lokalitách Změny č.15 bude povolována výstavba v souladu s regula-

tivy funkčního a prostorového uspořádání území stanovenými ve Vyhlášce č.19/98/208/MZ 
(s odkazem na Závaznou část ÚPNSÚ Hrádek NN.), kde jsou vymezeny kategorie ploch s 
rozdílným způsobem využití (funkční využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního 
a prostorového uspořádání území a doplněnými Vyhláškami č.4/2004 (s odkazem na zá-
vaznou část Změny č.4 ÚPNSÚ Hrádek NN.) č.3/2005 (s odkazem na závaznou část Změ-
ny č.11 ÚPNSÚ Hrádek NN.), č.5/2005 (s odkazem na závaznou část Změny č.3 ÚPNSÚ 
Hrádek NN.), dále doplněnými OOP Změny č.10 (č.j. 09/312/08/ZM, nabytí účinnosti 
18.12.2008) a Změny č.12. (č.j.6/323/ZM/10, nabytí účinnosti 27.7.2010). 

 
3. Článek 2 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 

Hrádek nad Nisou se doplňuje takto: 
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Lokality Změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou (dále jen Změ-
na č.15) se vymezují na správním území města Hrádek nad Nisou na katastrálních územích: 

katastrální území   označení lokalit 
Hrádek nad Nisou   Z15.7, Z15.8 
Václavice u Hrádku nad Nisou  Z15.1, Z15.2, Z15.4 
Dolní Sedlo    Z15.5, Z15.6 
Loučná    Z15.3 
Oldřichov na Hranicích Z15.9 

  
4. Článek 5 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 

Hrádek nad Nisou se doplňuje takto: 
Zastavitelné plochy se rozšiřují o plochy lokalit Z15.1, Z15.2, Z15.9. 
Lokality Z15.3, Z15.4, Z15.5, Z15.6, Z15.7, Z15.8 jsou situovány v zastavěném území ja-

ko plochy zastavěné - stabilizované (stav) a Změnou č.15 se mění pouze kategorie funkčního 
využití ploch v těchto lokalitách. 

Lokalita Z15.7 byla v ÚPNSÚ Hrádek NN vymezena jako přestavbová plocha (návrh) – 
plocha občanské vybavenosti a nevýrobních služeb (lokalita č.107). Změnou č.15 se pouze 
mění v rámci zastavěných a zastavitelných ploch kategorie navrženého funkčního využití 
plochy této lokality. 

Způsob využití území se mění v rozsahu vymezených ploch lokalit Změny č.15 následov-
ně: 

Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské se vymezují v lokalitách Z15.1, Z15.2,   
Z15.3, Z15.4., Z15.5, Z15.6. 
Plochy obytné zástavby středopodlažní se vymezují v lokalitě Z15.7. 
Plochy občanské vybavenosti a nevýrobních služeb se vymezují v lokalitě Z15.8. 
Plochy komerční, výrobních služeb, výroby drobné - čisté se vymezují v lokalitě Z15.9. 
Funkční využití ploch Změny č.15 je znázorněno na výřezech z výkresů ÚPNSÚ Hrádek 

NN č.2 – Plán využití ploch (1:5000), č.1 Zájmové území (1:10000).   
 

5. Článek 8 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou se doplňuje takto: 

Všechny lokality Změny č.15 budou dopravně napojeny na stávající komunikační síť. 
 
6. Článek 9 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 

Hrádek nad Nisou se doplňuje takto: 
Do vybudování systému veřejné kanalizace povolovat rozvoj zástavby na zastavěných a 

zastavitelných plochách s využitím dočasného individuálního řešení likvidace odpadních 
vod, jehož přípustnost resp. podmínky určí příslušný vodohospodářský orgán; po vybudová-
ní veřejné kanalizace individuální čištění nahradit napojením na tuto kanalizaci. 

Likvidace dešťových vod tam, kde to dovolují lokální poměry, podložní poměry a stupeň 
případného znečištění těchto vod, bude řešena především jejich vsakováním do terénu v 
místě spadu. Ostatní čisté dešťové vody budou po zpomalení jejich odtoku sváděny do stáva-
jících povrchových sběračů v místech přirozených příkopů nebo do dešťové kanalizace a 
svedeny do vodotečí. Srážkové vody z parkovacích a manipulačních ploch s možností kon-
taminace ropnými produkty budou zachyceny a předčištěny v odlučovačích ropných látek 
před jejich další likvidací nebo odvedením. 

 
7. Článek 10 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 

Hrádek nad Nisou se doplňuje takto: 
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V širších souvislostech s lokalitami Změny č.15 se detailně upřesňují prvky ÚSES, mění 
se jejich označení i biogeografický význam: 

- biocentrum 1215 místního významu, funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označeno BCLF1)  
- biocentrum 1216 místního významu, zčásti funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označeno 

BCLN2), zčásti navržené k založení na orné půdě  
- biocentrum 494 místního významu, funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označeno BCLF4), 

vložené v trase biokoridoru RK638 regionálního významu  
- biocentrum 1212 místního významu, funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označeno 

BCLF19)  
- biocentrum BCLF místního významu, funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označeno BCLF)  
- biocentrum 1246 místního významu, funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označeno 

BCLF26)  
- biocentrum 1250 místního významu, funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označeno 

BCLF28)  
- tři biocentra místního významu, funkční na území CHKO Lužické hory (v ÚPNSÚ 

Hrádek NN. označeny BCLF)  
- ruší se v ÚPNSÚ Hrádek NN. navržené biocentrum BCLN3  
- ruší se v ÚPNSÚ Hrádek NN. navržené biocentrum BCLF18 
- mimo výřez mapy se ruší v ÚPNSÚ Hrádek NN. biocentrum BCLF25, které je nahra-

zenou dle KOPK LK nově vymezeným biocentrem 1245  
- biokoridor 1215/1216 (v ÚPNSÚ Hrádek NN. část BKRF1) funkční, mění se jeho bio-

geografický význam z regionálního na místní  
- biokoridor 1216/0 (v ÚPNSÚ Hrádek NN. část BKRF1) funkční, mění se jeho biogeo-

grafický význam z regionálního na místní  
- biokoridor 0/494 (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označen jako část BKRF1) funkční, regio-

nálního významu  
- biokoridor 1212/BCLF (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označen BKLF4) funkční, místního vý-

znamu  
- biokoridor 1244/1246 místního významu, část funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označen 

BKLF12), místního významu, část nefunkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označen BKLF11)  
- biokoridor 1245/1246 místního významu, část funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označen 

BKLF14), místního významu, část nefunkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označen BKLN)  
- biokoridor 1247/1250  místního významu, funkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označen 

BKLF16)  
- biokoridor 1250/1252 místního významu, nefunkční (v ÚPNSÚ Hrádek NN. označen 

BKLF21)  
- dva biokoridory místního významu na území CHKO Lužické hory, funkční (v ÚPNSÚ 

Hrádek NN. označeny BKLF)  
- ruší se biokoridor SZ od v ÚPNSÚ Hrádek NN. vymezeného biocentra BCLF18 a bio-

koridor v trase Lužické Nisy J od vodní nádrže Kristýna  
Bude realizována nefunkční část biocentra 1216 na orné půdě, vč. vyhotovení projekto-

vé dokumentace. 
Budou založeny nefunkční části biokoridorů 1244/1246, 1245/1246, 1250/1252 a ne-

funkční část biocentra 1216 na orné půdě vždy včetně vyhotovení projektové dokumentace. 
 
8. Článek 11 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 

Hrádek nad Nisou se doplňuje takto: 
Doplňují se zvláštní požadavky - regulativy pro dílčí lokality Změny č.15 následovně: 
V lokalitách Z15.1, Z15.4, Z15.5 se připouští výstavba max. 1 objektu pro bydlení. 
V lokalitě Z15.6 se připouští výstavba max. 2 objektů pro bydlení. 
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V lokalitách Z15.5 a Z15.6 může výměra pozemku přesáhnout 1000 m2. 
V lokalitách Z15.2, Z15.4, Z15.5, Z15.6, Z15.7 při umisťování staveb pro bydlení bude v 

rámci územních řízení nutné prokázat dodržování hygienických limitů hluku v budoucích 
chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích chráněných venkovních prostorech. 

 
9. Článek 12 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 

Hrádek nad Nisou se doplňuje takto: 
Změnou č.15 se ruší vymezení veřejně prospěšné stavby: 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY BYDLENÍ A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 
107 školy, centrum turistického ruchu 

 
10. Součástí změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou je textová a gra-

fická část:  
Textová část Návrhu Změny č.15 obsahuje 5 stran textu. 
Grafická část Návrhu Změny č.15 obsahuje 5 ks výřezů o velikosti A4 z příslušných vý-

kresů ÚPNSÚ Hrádek NN v měřítkách 1:5000 a 1:10000 a 2 ks A4 legend.   
 
Textová i grafická část je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílo-
hu.   
 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
 
I. Postup při pořizování změny územního plánu sídelního útvaru 
 
       Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo dne 19. května 2010 usnesením č. 
5/262/ZM/10 pořízení Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a dále 
byl usnesením Zastupitelstva č. 5/262/ZM/10 ze dne 19. května 2010 schválen určený zastupi-
tel Petr Kudláček.  
               
       Městským úřadem Hrádek nad Nisou (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 2 a v souladu s § 24 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) Změnu č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou byl ve spolupráci 
s určeným zastupitelem zpracován Návrh Zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útva-
ru Hrádek nad Nisou dle náležitostí stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací do-
kumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 
Sb.“).  
      Pořizovatel v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal Návrh Zadání Změny č.15 
Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou dotčeným orgánům, sousedním obcím a 
Krajskému úřadu Libereckého kraje pro uplatnění podnětů a požadavků k Návrhu Zadání 
Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a zároveň zajistil zveřejnění 
Návrhu Zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a jeho vysta-
vení k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Hrádek nad Nisou po dobu 30 
dnů  s oznámením o projednání Návrhu Zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou. 
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil požadavky, podněty a při-
pomínky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě k Návrhu Zadání Změny č.15 Územního 
plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a na jejich základě upravil Návrh Zadání Změny 
č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. 

 Dotčenými orgány nebyly ve stanoviscích k Návrhu Zadání Změny č.15 Územního plá-
nu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou uplatněny požadavky na posouzení Změny č.15 Územ-
ního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou z hlediska vlivu na životní prostředí nebo ev-
ropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. Dotčenými orgány dále nebylo požadováno zpra-
cování Konceptu Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou ověřujícího 
variantní řešení. 

Upravené Zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou bylo 
dle § 47 odst. 5 stavebního zákona schváleno Zastupitelstvem města dne 2. března  2011 usne-
sením č. 2/45/ZM/11. 

 
Na základě schváleného Zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek 

nad Nisou projektant pro Město Hrádek nad Nisou zpracoval Návrh Změny č.15 Územního 
plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona oznámil termín společného jednání na den 12. května  2011 oznámením 
č.j. OSZP 2885/2011-UP-179/2011/ra městu Hrádek nad Nisou, jednotlivě dotčeným orgá-
nům, Krajskému úřadu Libereckého kraje a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovi-
sek a připomínek ve lhůtě 30 dnů od termínu společného jednání. 
        Po uplynutí této lhůty pořizovatel předložil Návrh Změny č.15 Územního plánu sídelní-
ho útvaru Hrádek nad Nisou a zprávu o jeho projednání Krajskému úřadu Libereckého kraje k 
posouzení v souladu s § 51 stavebního zákona a ten vydal souhlasné stanovisko. 
       Na základě uplatněných stanovisek byl Návrh Změny č.15 Územního plánu sídelního 
útvaru Hrádek nad Nisou upraven. 
       Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 
správního řádu nebyly při projednávání Návrhu Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou řešeny. 
 
       Následně bylo pořizovatelem oznámeno konání veřejného projednání návrhu Změny č. 
15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou  podle § 52 odst. 1 stavebního zákona 
na den 10. října 2011. 
 
 
II. Textová část odůvodnění Změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrá-

dek nad Nisou 
 

Textová část odůvodnění Změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
v rozsahu podle přílohy č.7 části II. vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způ-
sobu evidence územně plánovací činnosti obsahuje: 

 
A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

A.1. Vyhodnocení širších vztahů 
A.2. Vyhodnocení souladu s  PÚR a ÚPD vydanou krajem 
 

B. Údaje o splnění zadání 
B.1. Údaje o zadání 
B.2. Údaje o splnění zadání 
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C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

C.1. Vyhodnocení  účelného  využití  zastavěného  území  a  potřeby  vymezení 
zastavitelných ploch 

C.2. Odůvodnění koncepce rozvoje území obce 
C.3. Odůvodnění urbanistické koncepce 
C.4. Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 
C.5. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 
C.6. Odůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
C.7. Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 
C.8. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv, etapizace 

 
D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
 
E. Vyhodnocení důsledků řešení na ZPF a PUPFL 
 
F. Údaje o počtu listů a výkresů odůvodnění Změny č.15  
 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu.   
 
 
 
III. Grafická část odůvodnění Změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru 

Hrádek nad Nisou  
 
Grafickou část odůvodnění Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
tvoří tyto výkresy: 
 
6 ks výřezů z výkresu zemědělského půdního fondu o velikosti A4 v měřítku 1:5000 a 1 ks 
A4 příslušné legendy. 
 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu.       
 
  
    
IV. Náležitosti dle ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona 
 
a) Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou   
    krajem 
      

Politika územního rozvoje České republiky (dále jenom „PÚR ČR“), kterou schválila vlá-
da České republiky dne 20.7. 2009 usnesením č. 929 je nástroj územního plánování, který 
určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolu územního plánování v republikových, přes 
hraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a 
určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. PÚR ČR poskytuje rámec 
pro konsensuální rozvoj a zhodnocování území ČR (dále jen „územní rozvoj“). 
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Změna č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou je v souladu s ná-
vrhem PÚR ČR: 
 
- vyváženým návrhem ploch vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel v řešeném území, 
- minimálním zásahem do zastavěného území chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Tímto 
zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury řešeného území, struktury osídlení a jedineč-
nost krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 
- při stanovování funkčního využití území a ploch byla zvážena jak ochrana přírody, tak i 
hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. Byla hledána vyvážená řešení ve spolupráci s 
místní samosprávou a dalšími uživateli území. 
- stanovením podmínek změny ve využití ploch stanovuje podmínky pro hospodárné využívá-
ní zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. 
 
 
Vyhodnocení souladu Změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje dosud nebyly krajským zastupitelstvem vy-
dány, zatím jsou ve fázi návrhu. Změna č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou je zpracována v souladu s návrhem zásad územního rozvoje Libereckého kraje. 

 
         
b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování 
 

Navržená změna nemá podstatný vliv na rozvoj obce. Při řešení změn je respektována ur-
banisticko-historická struktura obce a její přírodní zázemí dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Změna č.15 Územního plánu sídelní-
ho útvaru Hrádek nad Nisou nevyvolává požadavky na základní koncepci veřejné infrastruk-
tury. Navržené lokality jsou dobře dopravně napojitelné, technická infrastruktura bude zajiš-
těna prodloužením stávajících sítí a novými přípojkami. 
 
 
c) Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
 

Změna č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou je zpracována dle zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a příslušných prová-
děcích vyhlášek zvl. vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plá-
novací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací dokumentace, vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  
 

d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů                       
podle zvláštních právních předpisů 

V rámci společného jednání o Návrhu Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek 
nad Nisou byla pořizovatelem vyhodnocena následující stanoviska dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů:  
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Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, 
Souhrnné stanovisko vedené pod č.j.: MML/ZP/Pi/068047/11-SZ 068047/11 ze dne 6. 6. 
2011. 
Krajský úřad Libereckého kraje, 
Koordinované stanovisko vedené pod zn. OÚPSŘ/336/2010/OÚP ze dne 9. června 2011. 
 
Na základě uplatněných stanovisek byl Návrh Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou upraven. 
V rámci společného jednání o Návrhu Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek 
nad Nisou byla v zákonném termínu uplatněna další stanoviska dotčených orgánů – Minister-
stva  průmyslu a obchodu, Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Hasičského zá-
chranného sboru Libereckého kraje, Obvodního Báňského úřadu v Liberci, Centrumu doprav-
ního výzkumu, v.v.i., která neobsahovala žádné požadavky ani připomínky. 
 
Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 
správního řádu nebyly při projednávání Návrhu Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou řešeny. 
Pořizovatel vyhodnotil, že na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů je Návrh 
Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů. 
 

e) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  
Řešení Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou reflektuje zájmy 

obyvatel obce a požadavky na dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj. Je respektováno 
Zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. Udržitelný rozvoj je 
vyjádřen stabilitou rozvojových záměrů s šetrným využíváním územních zdrojů (zábor ZPF) a 
respektem k přírodním a kulturním hodnotám území obce. 
V zadání Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou nebylo požadováno 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 

f) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivu na životní prostředí se sdělením, jak 
bylo zohledněno 
Krajský úřad ve svém stanovisku k návrhu zadání  neuplatnil požadavek na posouzení 

Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou z hlediska vlivu na životní 
prostředí a dále bylo zhodnoceno, že navržená Změna č.15 Územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 
významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. 

 

g) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Na základě výsledků, které byly provedeny při zpracování návrhu zadání Změny č. 15 Územ-
ního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, vyhodnocení hustoty zástavby, poměru zasta-
věných stavebních pozemků k celkové ploše zastavěného území lze konstatovat, že zastavěné 
území je účelně využito. Nezastavěné plochy, na kterých jsou vymezeny plochy zeleně tvoří 
kostru návrhu sídelní zeleně a lze je vyhodnotit, jako účelné využití zastavěného území. Vy-
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hodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je zpracováno v textové části odůvodnění 
Změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a to v kapitole C1 „ vyhod-
nocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch“.  

  
 
V. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
Bude doplněno po veřejném projednání Návrhu Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou. 
 
 
VI. Vyhodnocení připomínek 
 
Bude doplněno po veřejném projednání Návrhu Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou. 
 
 

 
Poučení: 

Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu účinnosti pat-
náctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání tohoto opatření obecné po-
vahy oznamuje. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u 
správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu. 

 
 
 
……………………….                                                                         ……………………… 
    Josef Horinka                                                                                           Martin Půta 
 místostarosta města    starosta města 
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