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OPATYENÍ OBECNÉ POVAHY 

�.1/2022 

VYDÁNÍ ZM�NY .1A ÚZEMNÍHO PLÁNU 
HRÁDEK NAD NISOU 

 

 

Zastupitelstvo m�sta Hrádek nad Nisou pZíslubné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
�. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Zádu (stavební zákon), ve znění pozdějbích 
pZedpisů (dále jen „stavební zákon“) za pou~ití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 

6 stavebního zákona, dále § 13 vyhlábky �. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací �innosti, ve znění 
pozdějbích změn a § 171 a následujících zákona �. 500/2004 Sb., správní Zád, ve znění 
pozdějbích pZedpisů (dále jen „správní Zád“)  
 

 

VYDÁVÁ 
 

ZM�NU .1A ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NAD NISOU  
 

schválený usnesením Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou �. 08/136/ZM ze dne 

22.09.2022 

 

 

 
obsahující projednanou územně plánovací dokumentaci: 
- Textovou a grafickou �ást výroku Zm�ny �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou, která je 

zpracována v rozsahu daném pZílohou �. 7 bod. I. vyhlábky �. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací �innosti, ve 
znění pozdějbích pZedpisů, která je nedílnou sou�ástí tohoto opatZení obecné povahy jako pZíloha 
�. 1 

 

- Textovou �ást Odůvodn�ní Zm�ny �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou, která je 
zpracována v rozsahu daném pZílohou �. 7 bod. II vyhlábky �. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací �innosti, ve 
znění pozdějbích pZedpisů, která je nedílnou sou�ástí tohoto opatZení obecné povahy jako pZíloha 
�. 2 
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Odůvodn�ní 
 

 

I. Postup pZi poZízení Zm�ny �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou: 

 

PZedn�: 
Územní plán Hrádek nad Nisou (dále té~ ÚP) byl vydán usnesením Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou �. 04/081/ZM/20 ze dne 24. 06. 2020. 

Změna �.1A územního plánu Hrádek nad Nisou byla vyvolána z vlastního podnětu. 

Obsah“ Změny �. 1 Územního plánu Hrádek nad Nisou byl zpracován odborem stavebním a ~ivotního 
prostZedí Městského úZadu Hrádek nad Nisou a byl schválen usnesením �. 11/223/ZM/21 dne 24. 11. 

2021 spole�ně s poZízením Změny �. 1 zkráceným postupem Zastupitelstvem města Hrádek n/N. 

Na základě znalostí zpracovatele získaných v průběhu rozpracování Změny �. 1 bylo usouzeno, ~e Zady 
podnětů zaZazených do „Obsahu“ vytváZí potenciální riziko dlouhodobého projednávání Změny �.1A, 
�ím~ ohro~uje v�asné dokon�ení změny pro ú�ely revitalizace areálu BEKON. 

Z tohoto důvodu bylo pZistoupeno k rozdělení Změny �. 1 na Změnu �.1A, která bezodkladně vyZebí 
úpravy ÚP spojené s realizovatelností revitalizace areálu BEKON vázané na evropské dotace, a 

zpracovanou Změnu �.1B která bude Zebit soubě~ně ostatní podněty. 

V souvislosti s tím byl rovně~ rozdělen „Obsah“ Změny �. 1, k oddělenému a upZesněnému „Obsahu 
Změny �.1A získána pZíslubná stanoviska DO ke zkrácenému postupu poZizování podle SZ a zpracování 
Změny �.1A zkráceným postupem v�. upraveného “Obsahu“ schváleno Zastupitelstvem města Hrádek 
nad Nisou usnesením �.08/086/ZM/22 dne 25. 5. 2022. 

„Obsah“ Změny �.1A po úpravě zahrnuje jediný po~adavek na specifikaci prostorového regulativu pro 
plochu P16 nově vymezenou do samostatné zóny prostorového uspoZádání. Tento po~adavek je beze 
zbytku naplněn. 
 

PoZizovatel zajistil dle § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Změny �.1A územního 
plánu Hrádek nad Nisou, Zhotovitelem dokumentace návrhu Změna �.1A územního plánu Hrádek 
nad Nisou je Ing. arch. JiZí Plabil, Fu�íkova 137/10, 460 01 Liberec 5.  
 

 

VeZejné projednání návrhu Zm�ny �. 1 Územního plánu Hrádek: 

 

PoZizovatel oznámil na základě zpracovaného návrhu Změny �.1A Územního plánu Hrádek nad 
Nisou datum, místo a �as konání veZejného projednání oznámení bylo doru�eno veZejnou vyhlábkou 
ze dne 1. 6. 2022 �. j.: OS}P-3574/2022-PES, která byla vyvěbena na úZední desce MěÚ Hrádek nad 
Nisou a dále byla zveZejněna způsobem umo~ňující dálkový pZístup ode dne 01. 06. 2022. 

K veZejnému projednání pZizval poZizovatel jednotlivě Město Hrádek nad Nisou, dot�ené orgány, 
krajský úZad a sousední obce. Sou�asně v oznámení poZizovatel pou�il ve smyslu: 
Dle § 55b odst. 2 stavebního zákona: Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 19. 

7. 2022 včetně, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. O této skutečnosti musí být dotčené osoby poučeny. 
Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené 
orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření 
k vyhodnocení vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. 
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Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona: Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 
Dle § 52 odst. 4 stavebního zákona: Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se 
nepřihlíží. 
Lhůta k uplatnění pZipomínek, námitek dot�ených osob a stanovisek dot�ených orgánů uplynula 
dnem 19. 07. 2022. 

Ve spolupráci s ur�eným zastupitelem poZizovatel v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 stavebního 
zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny �. 1 Územního plánu Hrádek nad Nisou a 

vypracoval zápis z veZejného projednání. Vzhledem ke skute�nosti, ~e poZizovatel neobdr~el ~ádné 
námitky ani pZipomínky, nebyl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách ani návrh vypoZádání 
pZipomínek.  
Na základě výsledků veZejného projednání návrhu Změny �. 1 Územního plánu Hrádek nad Nisou 
byl Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona 
pZedlo~en návrh na vydání Změny �. 1 Územního plánu Hrádek nad Nisou s jeho odůvodněním.  
 

 

Posouzení návrhu Zm�ny �. 1 Územního plánu Hrádek nad Nisou krajským úZadem: 
 

Krajský úZad Libereckého kraje, vydal souhlasné stanovisko zn. OÚPSY 161/2022-OÚP 

�.j. KULK 68481/2022-OÚP KULK 52752/2022 dne 14.09.2022, dle ust § 55b odst. 4 stavebního 
zákona a sou�asně potvrdil, ~e lze pokra�ovat v Zízení o vydání Změny �. 1A Územního plánu Hrádek 
nad Nisou. 

 

II. Vyhodnocení souladu Návrhu Zm�ny �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou s politikou 

územního rozvoje a územn� plánovací dokumentací vydanou krajem   
 

V souladu s ust. § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona poZizovatel pZezkoumal a vyhodnotil soulad 
návrhu územního plánu: 
 

1) s Politikou územního rozvoje R  
 

PoZizovatel ÚPD pZezkoumal soulad Návrhu Změny �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou s 

nadZazenou dokumentací v rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona a konstatuje, ~e je 
zpracován v souladu s dokumentem Politika územního rozvoje R (Úplné znění závazné od 
01.09.2021) 

 

 Politika územního rozvoje R ve znění aktualizace �. 1 byla schválena usnesením vlády R �. 
276 ze dne 15.4.2015. Z důvodu naléhavého veZejného zájmu poZídilo MMR R na základě § 
35 odst. 5 stavebního zákona Aktualizaci �. 2 PÚR R, která byla schválena dne 2. záZí 2019 
usnesením vlády �. 629. Dále z důvodu naléhavého veZejného zájmu poZídilo MMR R na 
základě § 35 odst. 5 stavebního zákona Aktualizaci �. 3 PÚR R, která byla schválena dne 2. 
záZí 2019 usnesením vlády �. 630. Aktualizace �. 2 a �. 3 PÚR R se nijak netýkaly území 
Libereckého kraje. Dále z důvodu naléhavého veZejného zájmu poZídilo MMR R na základě § 
35 odst. 5 stavebního zákona Aktualizaci �. 5 PÚR R, která byla schválena dne 17. srpna 2020 

usnesením vlády �. 833. PZedmětem této aktualizace bylo doplnění �l. 205 týkajícího se vodního 
díla Kryry, Senomaty, aanov a dalbích opatZení v rámci komplexního Zebení sucha v oblasti 
Rakovnicka. Tato aktualizace se nijak netýkala území Libereckého kraje.  
12. 7. 2021 Vláda R svým usnesením �. 618 schválila Aktualizaci �. 4 PÚR R. Hlavním 
důvodem pro poZízení Aktualizace �. 4 PÚR R byla skute�nost, ~e od schválení pZedchozí 
„Zádné“ Aktualizace �. 1 PÚR R vládou v dubnu 2015 (UV �. 276/2015) uběhlo ji~ několik let, 



Stránka 4 z 12 

a bylo tedy nutné reagovat na nové skute�nosti jak v rámci územně plánovací �innosti krajů, tak 
i v rámci �inností ministerstev a jiných ústZedních správních úZadů. 
Aktualizace �. 4 PÚR R zásadně nemění koncep�ní zaměZení platné PÚR R. PZedmětem 
Aktualizace �. 4 PÚR R jsou úpravy stávajících kapitol ve smyslu doplnění, pZípadně 
zpZesnění, resp. vypubtění textů, a tomu odpovídající úpravy a doplnění pZíslubných schémat. 
PrověZovány byly republikové priority územního plánování pro zajibtění udr~itelného rozvoje 
území s ohledem na jejich rozsah, konkrétnost a aktuálnost a relevanci v praxi územního 
plánování. lánky týkající se rozvojových oblastí a rozvojových os byly pouze formálně 
upraveny, ~ádné nebyly zrubeny. V pZípadě specifických oblastí byly provedeny dva zásadní 
zásahy, tj. byly doplněny dvě nové oblasti: SOB8 - Sokolovsko a SOB9 - Specifická oblast, ve 
které se projevuje aktuální problém ohro~ení území suchem. Obě se netýkají území ORP 
Liberec. U dopravních rozvojových záměrů bylo zavedeno nové sjednocené ozna�ení, tj. u 
záměrů silni�ní dopravy ozna�ení „SDx“, u záměrů ~elezni�ní dopravy ozna�ení „}Dx“. 
Následně MMR R zajistilo vyhotovení a zveZejnění úplného znění PÚR R závazného od 
1.9.2021 (dále jen PÚR R). 
Republikové priority územního plánování stanovené v PÚR R byly v ÚP Hrádek n/N v míZe 
odpovídající úrovni územnímu plánu naplňovány ve vbech jeho �ástech od stanovení koncepce 
rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot, pZes urbanistickou koncepci obsahující vymezení 
ploch s rozdílným způsobem vyu~ití a stanovením podmínek jejich vyu~ití, stanovení koncepce 
uspoZádání krajiny a její ochrany v�etně vymezení územního systému ekologické stability, 
stanovení koncepce dopravní a technické infrastruktury a~ po stanovení veZejně prospěbných 
staveb, veZejně prospěbných opatZení a vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
Změna �.1A je změnou jednoduchou, týkající se pouze vy�lenění plochy pZestavby P16 
(polyfunk�ní areál „BEKON“) do samostatné zóny prostorového uspoZádání a zvýbení max. 
výbky zástavby v této zóně. Proto není Změna �. 1A posuzována v celém spektru republikových 
priorit územního plánování, proto~e se jejich pZedmětu nedotýká. Cílem Změny �.1A je vytvoZit 
územní podmínky pro pZestavbu bývalého výrobního areálu v centru města Hrádek n/N v 
souladu se zpracovanou podrobnějbí dokumentací pZi zachování rázu urbanistické struktury 
území, respektování architektonických a kulturních hodnot území, co~ je v souladu s prioritou 

(14) PÚR R. Změna �.1A je v souladu s aktualizovanými republikovými prioritami a 
po~adavky na územní plánování, stanovenými v PÚR R pro zajibtění udr~itelného rozvoje 
území. 
Správní území obce Hrádek nad Nisou je sou�ástí rozvojové oblasti OB7 Liberec. Změna �.1A 
nemá vliv na v PÚR R stanovené úkoly pro územní plánování pro tuto rozvojovou oblast. PZes 
území obce Hrádek nad Nisou nejsou vedeny navrhované koridory dopravní a technické 
infrastruktury mezinárodního a republikového významu. 
 

 

2) s požadavky ÚPD vydané krajem - Zásady územního rozvoje Libereckého kraje: 
 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) vydal Liberecký kraj dne 21.12.2011 s 
nabytím ú�innosti dne 22.1.2012 – o vydání rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením 
�.466/11/ZK. 
V letech 2014 – 2021 byl poZizován návrh Aktualizace �.1 ZÚR LK, který byl 30.3.2021 vydán 
zastupitelstvem Libereckého kraje. Aktualizace �.1 ZÚR LK byla po jejím vydání doru�ena spolu s 
úplným zněním ZÚR LK veZejnou vyhlábkou a dne 27. 4. 2021 nabyla ú�innosti.  
Změna �.1A je změnou jednoduchou, týkající se pouze vy�lenění plochy pZestavby P16 (polyfunk�ní 
areál „BEKON“) do samostatné zóny prostorového uspoZádání a zvýbení max. výbky zástavby v této 
zóně. 
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Ve Změně �.1A jsou pZiměZeně jejímu obsahu zohledněny zejména krajské priority územního 
plánování: 
ad P1 Změna �.1A zachovává urbanistickou strukturu území, nemění celkovou koncepci rozvoje 
obce Hrádek n/N ani urbanistickou koncepci ani nedojde k narubení městské urbanistické struktury 
v centru města. 
ad P4 Hrádek n/N je sou�ástí rozvojové oblasti OB7 Liberec. Změnou �.1A jsou vytváZeny územní 
pZedpoklady zejména pro posílení rozvoje obytných a obslu~ných funkcí na plochách smíbených 
obytných – v centrech měst. 
ad P7 Změna �.1A vytváZí územní podmínky pro optimálnějbí nové vyu~ití opubtěného výrobního 
areálu. Zastavěné území bude vyu~ito hospodárněji. 
ad P8 Změna �.1A neovlivní charakter krajiny, krajinný ráz, ani nesní~í biologickou rozmanitost a 
ekostabiliza�ní funkci krajiny. Jsou respektovány zájmy ochrany pZírody (plocha není v kontaktu s 
~ádným ZCHÚ). 
Hrádek n/N je sou�ástí rozvojové oblasti republikového významu OB7 Liberec, kde v ZÚR LK je 
obec vymezena jako sou�ást zóny pro pZednostní umisťování ekonomických aktivit. Změna �.1A v 
souladu se ZÚR LK obecně stanovenými kritérii a podmínkami pro rozhodování a vytváZí územní 
rozvojové pZedpoklady pro optimálnějbí vyu~ití plochy pZestavby P16 (SC) zvýbením výbky zástavby 
v této plobe. Změna �.1A respektuje vhodný záměr na revitalizaci a nové vyu~ití brownfields a 
vytváZí územní podmínky pro zvýbení u~itné hodnoty pZedmětného území. Navr~ené zvýbení max. 
výbky zástavby negativně neovlivní urbanistické a architektonické hodnoty území. Nové nároky na 
zastavitelné plochy se Změnou �.1A neuplatňují. 
PZes Hrádek n/N je také směZována rozvojová osa OS3 Praha – Turnov – Liberec – Bílý Kostel n/N 
– Hrádek n/N – hranice R / Německo/Polsko, kde se úkoly pro územní plánování vztahují zejména 
k posílení propojení rozvojové oblasti Liberec s Prahou a sousedními státy. Změna �.1A nemění 
celkovou koncepci ani koncepci rozvoje dopravní infrastruktury stanovenou v ÚP Hrádek n/N, která 
je s výbe uvedeným po~adavkem v souladu. 
Změna �.1A nezasahuje do vymezeného koridoru územní rezervy D02R pro výhledové zkapacitnění 
silnice I/35, úsek Bílý Kostel n/N – Hrádek n/N – hranice R/Polsko. Koridor územní rezervy je 
vymezen v ÚP Hrádek n/N. 
Změna �.1A nezasahuje do vymezeného koridoru D28 pro optimalizaci ~elezni�ní trati, úsek Liberec 

– Chrastava – Hrádek n/N – hranice R/Polsko. Sou�asně je respektován koridor pro projekt 
spole�ného vyu~ití ~elezni�ních a tramvajových tratí, který je veden po stejné ~elezni�ní trati. 
Koridor je vymezen v ÚP Hrádek n/N. Plochy dopravy ~elezni�ní nejsou Změnou �.1A dot�eny. 
V ÚP Hrádek n/N vymezený systém ÚSES není Změnou �.1A měněn ani doplňován. Systém ÚSES 
byl upZesněn v ÚP Hrádek n/N, kde byla vymezena regionální biocentra RC143, RC1273, RC1790, 
regionální biokoridor RK638 a nadregionální biokoridory K19MB a K34B v�etně vlo~ených 
biocenter lokálního (místního) významu. 
V ÚP Hrádek n/N jsou respektovány MTK Lu~ická Nisa (D40) a Nová HZebenovka (D42) a jsou 
stanoveny zásady rozvoje pěbí a cyklistické dopravy. Změnou �.1A se tato koncepce nemění. 
Mimo výbe uvedeného jsou ve Změně �.1A zohledněny dalbí zásady územního rozvoje vymezené 
pro celé území Libereckého kraje zabývající se zejména upZesněním podmínek ochrany a rozvoje 
pZírodních, kulturních a civiliza�ních hodnot území.  
Koncepce Změny �.1A je v souladu se ZÚR LK. Soulad s ÚPD Libereckého kraje bude nadále 
sledován. 
Komplexní prověZení souladu ÚP Hrádek n/N se ZÚR LK bude sou�ástí soubě~ně poZizované Změny 
�.1B ÚP Hrádek n/N. 
 

III. Vyhodnocení s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastav�ného území,  

 

PoZizovatel pZezkoumal návrh Změny �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou, zejména vzhledem 
k ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona, a konstatuje, ~e je v souladu s cíli a úkoly územního 
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plánování, tj. s vytvoZením vztahu podmínek pro pZíznivé ~ivotní prostZedí, pro hospodáZský rozvoj 
a pro soudr~nost spole�enství obyvatel území.  
Soulad Změny �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou s cíli a úkoly územního plánování je detailně 
popsán v textové �ásti Odůvodnění návrh změny �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou v kapitole 

„G“. 
 

 

IV. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád�cích právních 
pZedpisů 

 

Návrh Změny �.1A je zpracován a projednáván v souladu s ustanoveními zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním Zádu a pZílohou �.7 vyhlábky �. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
�innosti a vyhlábky �.501/2006 Sb., o obecných po~adavcích na vyu~ívání území – v~dy v jejich 
aktuálním znění. 

 

V. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních pZedpisů a se stanovisky dot�ených 
orgánů podle zvláštních právních pZedpisů, popZípad� s výsledkem Zešení rozporů. 

 

Vyhodnocení stanovisek dot�ených orgánů a krajského úZadu dle § 53 stavebního zákona. 
Návrh Změny �.1A Územního plánu Hrádek nad Nisou byl projednán s dot�enými orgány 
chránícími zájmy podle zvlábtních právních pZedpisů a dle jejich uplatněných stanovisek byl nále~itě 
upraven. Provedené změny nezpůsobily podstatnou úpravu projektové dokumentace Změny �.1A 
Hrádek nad Nisou.  Rozpory, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 stavebního zákona a ve smyslu 
ustanovení § 136, odst. 6 správního Zádu, pZi projednávání návrhu změny územního plánu nebyly 
Zebeny.  

 

Návrh Změny �.1A Územního plánu Hrádek nad Nisou byl zaslán jednotlivě dot�eným orgánům. 

 

Vbechna vyjádZení, stanoviska a ostatní doklady z veZejného projednání jsou ulo~ena v dokladové 

�ásti spisové dokumentace procesu poZizování Změny �.1A Územního plánu Hrádek nad Nisou, 

ulo~ené u poZizovatele.  
  

Vyhodnocení stanovisek krajského úZadu a dot�ených orgánů uplatn�ných k Návrhu Zm�ny 
�.1A Územního plánu Hrádek nad Nisou k veZejnému projednání, která obsahovala 
požadavky na úpravu projektové dokumentace Zm�ny �.1A Hrádek nad Nisou.: 

 

V.1. Koordinované stanovisko odborných slo~ek dot�eného orgánu Krajského úZadu Libereckého 
kraje dle § 55b odst. 2 stavebního zákona �.j. OÚPSY/161/2022/OÚP KULK 52752/2022 – OÚP 
ze dne 14.07.2022 obsahuje:  

1) zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i ve zn�ní pozd�jších zm�n a dopln�ní:  
KÚ LK, odbor kultury, památkové pé�e a cestovního ruchu podle § 28 odst. 2 písm. c) zákona �. 
20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve znění pozdějbích změn a doplnění (dále jen „památkový 
zákon“) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková 
zóna nebo nemovitá národní kulturní památka.  

Na území města Hrádek nad Nisou se nachází nemovitá památková zóna Hrádek nad Nisou 
prohlábená vyhlábkou Ministerstva kultury �. 108/2003 Sb., o prohlábení území s historickým 
prostZedím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a ur�ování podmínek pro jejich 
ochranu, ze dne 1. dubna 2003. Návrh Změny �. 1A ÚP Hrádek nad Nisou se nenachází na území 
městské památkové zóny Hrádek nad Nisou, proto nejsme dot�eným orgánem. Dot�eným orgánem 
je obecní úZad obce s rozbíZenou působností Magistrát města Liberec.  
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Upozorňujeme, ~e textová �ást a odůvodnění Návrhu Změny �. 1A ÚP Hrádek nad Nisou nejsou v 
souladu s územně analytickými podklady. Na plobe P16 se nachází architektonicky cenné stavby 
pZádelna s tkalcovnou, vně ji~ní hranice plochy P16 se nachází nemovitá kulturní památka vila 
Hermanna Schuberta, zapsaná v ÚstZedním seznamu kulturních památek R pod r. �.: 105834 a 
vyzna�ená jako nemovitá kulturní památka v územně analytických podkladech.  

2) zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� pZírody a krajiny, v platném zn�ní:  
KÚ LK, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, jako pZíslubný orgán ochrany pZírody, pZíslubný 
dle § 77a odst. 4 písm. z) zákona �. 114/1992 Sb., o ochraně pZírody a krajiny, ve znění pozdějbích 
pZedpisů (dále jen „zákon“), k vydání stanoviska z hlediska dot�ených zájmů ochrany pZírody a 
krajiny dle tého~ zákona, nemá k Návrhu 1A. zm�ny ÚP Hrádek nad Nisou ~ádné pZipomínky.  
Odůvodnění:  
Návrhem 1A. změny ÚP Hrádek nad Nisou nejsou dot�eny ~ádné zájmy ochrany pZírody a krajiny 
v kompetenci KÚ LK.  

3) zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského půdního fondu, ve zn�ní pozd�jších 
pZedpisů:  
KÚ LK, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ochrany ZPF“) podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona �. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějbích pZedpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), 
pZíslubný podle § 17a písmene a) zákona o ochraně ZPF, uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona o 
ochraně ZPF k Návrhu Změny �.1A ÚP Hrádek nad Nisou, k dokumentaci, která je ur�ena pro 
veZejné projednání, stanovisko:  

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou k Návrhu Změny �.1A ÚP Hrádek nad 
Nisou ~ádné pZipomínky a se Změnou �.1A lze souhlasit.  

Odůvodnění:  
Dokumentace Změny �.1A ÚP Hrádek nad Nisou Zebí úpravy ÚP spojené s realizovatelností 
revitalizace areálu „BEKON“. Hlavní podstatou Změny �.1A je vy�lenění samostatné zóny 
prostorového uspoZádání ze zóny centra města pro polyfunk�ní areál „BEKON“ (P16), v ní~ je 
maximální výbka zástavby navýbena z 4/15 na 6/21 za ú�elem dosa~ení souladu se zpracovanou 
podrobnou dokumentací. Záměr je umístěn v zastavěném území města, nezasahuje do ploch 
nezastavitelných, neproniká do volné krajiny.  

K uvedeným změnám orgán ochrany ZPF neuplatňuje pZipomínky a s provedenými změnami lze 
z hlediska ochrany ZPF souhlasit.  

Pou�ení:  
Na Zízení podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se nevztahují obecné pZedpisy o správním Zízení. 
Stanovisko uplatněné k územně plánovací dokumentaci není rozhodnutím, proto se proti němu 
nelze odvolat. Tento souhlas nenahrazuje stanovisko nebo závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF 
k odnětí zemědělské půdy pro konkrétní výstavbu.  

4) zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostZedí a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostZedí), ve zn�ní pozd�jších 
pZedpisů:  
KÚ LK, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství (dále jen „krajský úZad“), jako dot�ený orgán podle 
§ 22 odst. d) zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ~ivotní prostZedí, ve znění pozdějbích 
pZedpisů (dále jen „zákon“) uplatňuje toto stanovisko:  



Stránka 8 z 12 

Krajský úZad nemá z hlediska posuzování vlivů na ~ivotní prostZedí k Návrhu Zm�ny �.1A ÚP 
Hrádek nad Nisou (pZedlo~enému k veZejnému projednání konanému dne 12. 7. 2022) žádné 
pZipomínky. 

Odůvodnění:  
K navrhovanému obsahu Změny �.1A ÚP Hrádek nad Nisou bylo vydáno stanovisko �. j. KULK 
33500/2022 ze dne 10. 5. 2022, v něm~ nebyl uplatněn po~adavek na zpracování komplexního 
vyhodnocení vlivů na ~ivotní prostZedí. PZedlo~ený návrh k veZejnému projednání je v souladu s 
po~adavky uvedenými ve stanovisku, neobsahuje tedy ~ádné nové podněty, které by umo~nily 
umístění záměrů uvedených v pZíloze �. 1 zákona o posuzování vlivů a které by vyvolaly nutnost 
zpracování dokumentace SEA. Vliv na soustavu Natura 2000 byl vylou�en.  

5) zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákonů, ve zn�ní pozd�jších pZedpisů:  
Dle § 106 odst. 2 zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějbích pZedpisů, je pZíslubným k uplatnění stanoviska obecní úZad obce s rozbíZenou 
působností, tedy Magistrát města Liberec.  

6) zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákonů, ve zn�ní pozd�jších 
pZedpisů:  
Návrh Změny �.1A ÚP Hrádek nad Nisou se netýká zájmů státní správy lesů.  

7) zákona �. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve zn�ní pozd�jších pZedpisů:    
Ve smyslu § 49 odst. 2 zákona �. 224/2015 Sb., o prevenci záva~ných havárií, ve znění pozdějbích 
pZedpisů (dále zákon), se Návrh Změny �.1A ÚP Hrádek nad Nisou nedotýká zájmů chráněných 
tímto zákonem.  

Odůvodnění:  
PZedlo~ený návrh změny územního plánu nenavrhuje ~ádné funk�ní vyu~ití podléhající posouzení 
dle tohoto zákona.  

8) zákona �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákonů, ve zn�ní 
pozd�jších pZedpisů:  
KÚ LK, jako věcně a místně pZíslubný orgán ochrany ovzdubí (dále jen „orgán ochrany ovzdubí“) 
podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona �. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdubí, ve znění 
pozdějbích pZedpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzdubí“), ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2  písm. 
a) zákona o ochraně ovzdubí, vydává v pZedmětné věci následující stanovisko:  
Orgán ochrany ovzdubí neuplatňuje pZipomínky k pZedlo~enému Návrhu Změny �.1A ÚP Hrádek 
nad Nisou.  

  

Odůvodnění:  
Orgán ochrany ovzdubí konstatuje, ~e pZedmětný návrh neobsahuje skute�nosti �i údaje, které by 
byly v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o ochraně ovzdubí a pZedpisy vydanými k jeho 
provedení.  

9) zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších pZedpisů:  

Krajský úZad Libereckého kraje, odbor silni�ního hospodáZství (dále jen „KÚ LK, OSH“), pZíslubný 
podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějbích pZedpisů (dále jen „zákon“), obdr~el ~ádost o uplatnění stanoviska k Návrhu Změny 
�.1A ÚP Hrádek nad Nisou k veZejnému projednání.  

KÚ LK, OSH dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona souhlasí s Návrhem Změny �.1A ÚP Hrádek nad 
Nisou pro veZejné projednání.  
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10) zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Zádu (dále jen stavební zákon):  
KÚ LK, odbor územního plánování a stavebního Zádu, jako nadZízený orgán upozorňuje, ~e 
stanovisko z hledisek zajibtění koordinace vyu~ívání území s ohledem na birbí územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
dle § 55b odst. 4 stavebního zákona vydá ve lhůtě 30 dnů poté, co od poZizovatele obdr~í kopie 
stanovisek, pZipomínek a výsledků konzultací k návrhu pZedmětné dokumentace.  
 

 

Vyhodnocení poZizovatelem: 
 

Uplatněná upozornění v bodě 1 bere poZizovatel na vědomí a v plném rozsahu respektuje.  
 

V.2. Stanovisko odborných slo~ek dot�eného orgánu Krajského úZadu Libereckého kraje dle § 55b 
odst. 2 stavebního zákona sp. zn. 138167-1322-OÚZ-PHA, 21721/2022-1322-142 ze dne 13. 07. 

2022 obsahuje:  

K navr~eným díl�ím změnám změny �. 1A územního plánu Hrádek nad Nisou nemáme 
pZipomínek, navrhované funk�ní vyu~ití díl�ích změn nenarubí veZejný zájem na zajibtění 
obrany a bezpe�nosti státu.  
  

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:  

podle zákona �. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany R a zákona �. 127/2005 o elektronických 

komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním Zádu) – viz  ÚAP – jev 82a. V pZípadě kolize mů~e být výstavba 
omezena.   

Ministerstvo obrany po~aduje respektovat výbe uvedené vymezené území a zapracovat do textové 
�ásti návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvlábtní zájmy Ministerstva obrany a do 
grafické �ásti - koordina�ního výkresu.  

  

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování ní~e 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona �. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).   Na celém 
správním území umístit a povolit ní~e uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska  Ministerstva 

obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálni�ní sítě a vbech silnic I. a  II. tZídy 

- výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. tZídy a místních komunikací v blízkosti vojenských  
areálů, objektů důle~itých pro obranu státu a vojenských újezdů  

- výstavba a rekonstrukce ~elezni�ních tratí a jejich objektů  
- výstavba vodních nádr~í (rybníky, pZehrady)   
- umístění staveb a zaZízení vysokých 75 m a více nad terénem,  
- umístění staveb a zaZízení vysokých 30 m a více na pZirozených  nebo umělých vyvýbeninách, 

které vy�nívají 75 m a výbe nad okolní krajinu  
- umístění zaZízení, která mohou ohrozit bezpe�nost letového provozu, nebo rubit funkci leteckých 

palubních pZístrojů a leteckých zabezpe�ovacích zaZízení, zejména zaZízení průmyslových 
závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zaZízení, větrné elektrárny a 
vysílací stanice  

- vebkerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví R, v pZíslubnosti 
hospodaZit s majetkem státu Ministerstva obrany  
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Ministerstvo obrany po~aduje respektovat výbe uvedené vymezené území a zapracovat je do textové 
�ásti návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvlábtní zájmy Ministerstva obrany. Do 
grafické �ásti pod legendu koordina�ního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných 
druhů staveb“.  
  

Odůvodnění:   
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajibťování obrany 
R a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdr~ení oznámení poZizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výbe uvedeného návrhu z pozice 
dot�eného orgánu.  
  

Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úZadu 
územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.  
  

Ministerstvo obrany ~ádá poZizovatele o vypoZádání uplatněné pZipomínky ve smyslu dopracování 
vymezených území Ministerstva obrany do pZíslubných �ástí ÚPD. Jedná se o deklaraci stávajících 
strategicky důle~itých limitů v území v �ásti Odůvodnění, která je uplatněna ve veZejném zájmu na 
zajibtění obrany a bezpe�nosti státu a neovlivňuje urbanistickou koncepci pZedlo~ené ÚPD obce.   
 

Vyhodnocení poZizovatelem: 
 

PoZizovatel ve spolupráci s pověZeným zastupitelem a projektantem vyhodnotili obsah stanoviska a 
po~adavky ze stanoviska ve smyslu dopracování vymezených území Ministerstva obrany do 
pZíslubných �ástí ÚPD budou doplněny do Změny �.1A ÚP Hrádek nad Nisou, do 

relevantních �ástí které se změnou mění. Stanovisku se vyhovuje v plném rozsahu.  
 

 

VI. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v�etn� výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostZedí 
Vů�i pZedmětu Zebení Změny �.1A Hrádek nad Nisou nebyl uplatněn po~adavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů na udr~itelný rozvoj území v�. vyhodnocení vlivů na }P. Vyhodnocení vlivů na 
udr~itelný rozvoj území ani vyhodnocení vlivů na ~ivotní prostZedí nebylo zpracováno. 
 

 

VII. Komplexní zdůvodn�ní pZijatého Zešení  
 

PZijatá Zebení a jejich komplexní zdůvodnění jsou podrobně rozebrána v pZíloze �. 2 OOP tj. v textové 
�ásti Změny �. - Změny �.1A Hrádek nad Nisou Odůvodnění (kapitola C). 

 

 

VIII. Vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území a vyhodnocení potZeby vymezení 
zastavitelných ploch  

 

PoZizovatel vyhodnotil vyu~ití zastavitelných návrhových ploch pro bydlení vzhledem k datu 
schválení územního plánu (2020) jako minimální, neopravňující k návrhu nových zastavitelných 
ploch. 

Změnou �.1A specifikované prostorové regulativy pro nově vymezenou samostatnou zónu 
prostorového uspoZádání areálu „BEKON“ (P16) nemají vliv na vymezení nových zastavitelných 
ploch pro bydlení. 
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Návrh nových zastavitelných ploch pro bydlení oddělený do Změny �.1B bude doprovázen 
vyZazením adekvátního rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení z koncepce platného ÚP. 
 

 

IX. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodn�ní 
 

Námitky k návrhu Změny �.1A Územního plánu Hrádek nad Nisou ve veZejném projednání nebyly 
uplatněny. Rozhodnutí o námitkách nebylo vypracováno. 
 

X. Vyhodnocení pZipomínek 

 

PZipomínky k návrhu Změny �.1A Územního plánu Hrádek nad Nisou ve veZejném projednání 
nebyly uplatněny. VypoZádání pZipomínek nebylo vypracováno. 
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P o u � e n í: 
 

Do opatZení obecné povahy a jeho odůvodnění mů~e dle § 173 správního Zádu ka~dý nahlédnout u 
správního orgánu, který opatZení obecné povahy vydal. 
 

Proti Změně �.1A Územního plánu Hrádek nad Nisou vydané formou opatZení obecné povahy nelze 
podat opravný prostZedek (§ 173 odst. 2 správního Zádu). 
 

 

 

PZílohy opatZení obecné povahy: 

 

PZíloha �. 1 – Změna �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou (textová a grafická �ást) 

 

PZíloha �. 2 - Změna �. 1A Územního plánu Hrádek nad Nisou - odůvodnění (textová �ást) 
 

PZíloha �. 3 – Úplné znění Územního plánu hrádek nad Nisou po změně �.1A 

 

PZílohy �. 1,2 a �. 3 jsou pZístupné na adrese: https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=2469-
5206 
 

 

 

Vydalo Zastupitelstvo m�sta Hrádek nad Nisou dne ................ usnesení bod �. .......................... 
 

Nabytí ú�innosti dne............................ 

 

Pou�ení  
OpatZení obecné povahy nabývá ú�innosti patnáctým dnem po dni vyvěbení veZejné vyhlábky, 
kterou se vydání tohoto opatZení obecné povahy oznamuje.  
Do opatZení obecné povahy a jeho odůvodnění mů~e ka~dý nahlédnout u správního orgánu, 
který opatZení obecné povahy vydal.  

Dle ustanovení § 172 odst. 5 správního Zádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani 
podat rozklad.  

Proti opatZení obecné povahy nelze podat opravný prostZedek podle ustanovení § 173 odst. 2 
správního Zádu. 
 

 

 

 Mgr. Josef Horinka Pavel Farský 

 starosta města místostarosta města 

https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=2469-5206
https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=2469-5206



