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Základní informace 

 
 

 
Schválení pořízení Změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou 
 
Pořízení Změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou bylo schváleno 
Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 19.5.2010 usnesením č. 5/262/ZM/10.  
 
Pořizovatel změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
 
Městský úřad Hrádek nad Nisou, příslušný podle § 6 odst.2 a v souladu s § 24 odst.1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Určený zastupitel 
 
Petr Kudláček – byl určen usnesením č. 5/262/ZM/10 Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou 
ze dne 19.5.2010. 
 
 
Důvody pro pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
 
Město Hrádek nad Nisou má pro své území platný Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou, který byl schválen zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 27.1. 1998. 
Důvodem pořízení změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou jsou 
požadavky na nové plochy určené k zastavění, na změnu využití ploch oproti dosud platnému 
územnímu plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
Plochy, tvořící předmět změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou jsou 
vhodnými plochami, které je možno organicky začlenit do struktury zástavby obce. Nové 
plochy navrhované touto změnou, jsou určeny pro bydlení a pro občanskou vybavenost, 
vycházejí z návrhů vlastníků pozemků a města Hrádek nad Nisou. Navrženou změnou 
nedochází k zásadní změně koncepce platného Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou. 
 
 
Podklady pro zpracování zadání změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek 
nad Nisou 
 

- Politika územního rozvoje České republiky  
- Zadání zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
- Územně analytické podklady ORP Liberec 
- Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 –2020 (Krajský úřad Libereckého kraje) 
- Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 (Krajský úřad Libereckého kraje) 
- doplňující průzkum území pořizovatele 
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měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
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a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních 
vztahů 

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, projednané vládou České 
republiky a schválené usnesením vlády č. 929 dne 20. 7. 2009, nebudou Změnou č.15 
územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou dotčeny. 

Zvláštní požadavky vyplývající z širších vztahů v území pro Změnu č.15 územního plánu 
sídelního útvaru Hrádek nad Nisou nevyplývají, stejně tak tato změna nemá vliv na koncepční 
rozvojové dokumenty kraje ani na územně plánovací dokumentaci kraje.  

 
Projektant změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou dále přihlédne   
zejména k: 

- Průzkumům a rozborům zpracovaným pro ÚP VÚC Libereckého kraje 
(Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Příkop 8, 602 00 Brno) 

- Strategii rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 (Krajský úřad Libereckého kraje) 
- Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 (Krajský úřad Libereckého kraje) 
- Dále je třeba sledovat soulad s ZÚR LK, jehož aktualizované zadání bylo schváleno 

zastupitelstvem LK v prosinci 2006 
 

 
b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

 
Pro pořízení změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou nevyplývají 
z ÚAP ORP Liberec žádné specifické požadavky. 

 
 

c) Požadavky na rozvoj území obce 
Požadavky pro rozvoj obce vyvolávají potřebu nových ploch určených k zastavění a změnu 
využití ploch. 

Hlavním záměrem Změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou je řešení 
návrhu nových lokalit pro bydlení – plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské, obytné 
zástavby nízkopodlažní městské, obytné zástavby středopodlažní a plochy pro občanskou 
vybavenost a nevýrobní služby. 

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou řeší u 6 ploch pouze změnu 
funkčního využití, které byly vymezeny v územním plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
již jako plochy zastavitelné.  

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou vymezuje pouze 3 nové 
zastavitelné plochy. 

Změna nevyvolává speciální požadavky na řešení vyplývající z demografických, sociálních a 
ekonomických údajů obce a výhledů, nárůst počtu obyvatel je v souladu s trendem žádoucího 
posílení funkce trvalého bydlení v území. 

Řešením změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou dojde k vytvoření 
podmínek pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální 
soudržnosti a kvalitních životních podmínek. 
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Z  podnětu města a na návrh fyzických osob, které mají vlastnická nebo obdobná práva 
k pozemkům na území obce jsou navrhovány do ploch s různým funkčním využitím – 
následující plochy: 

 

 
 

plocha Kat.území 

Plochy dle 
platného 

územního plánu 
sídelního 
útvaru 

Navrhované 
plochy Poznámky 

Z 15. 1 Václavice u Hrádku 
nad Nisou 

sadů a zahrad, luk 
a pastvin  

obytné 
zástavby 

nízkopodlažní 
venkovské 

 

Z 15. 2 Václavice u Hrádku 
nad Nisou 

veřejné, ochranné 
a doprovodné 

zeleně 

obytné 
zástavby 

nízkopodlažní 
venkovské 

 

Z 15. 3 Loučná zemědělské 
živočišné výroby 

obytné 
zástavby 

nízkopodlažní 
venkovské 

 

Z 15. 4 Václavice u Hrádku 
nad Nisou 

občanské 
vybavenosti a 
nevýrobních 

služeb 

obytné 
zástavby 

nízkopodlažní 
venkovské 

 

Z 15. 5 Dolní Sedlo sportu a 
tělovýchovy 

obytné 
zástavby 

nízkopodlažní 
venkovské 

 

Z 15. 6 Dolní Sedlo sportu a 
tělovýchovy 

obytné 
zástavby 

nízkopodlažní 
městské 

 

Z 15. 7 Hrádek nad Nisou 

občanské 
vybavenosti a 
nevýrobních 

služeb 

obytná 
zástavba 

středopodlažní 
 

Z 15. 8 Hrádek nad Nisou 
obytné zástavby 
nízkopodlažní 

městské 

občanské 
vybavenosti a 
nevýrobních 

služeb 

 

Z 15. 9 Oldřichov na Hranicích 
veřejné ochranné 

a doprovodné 
zeleně 

servisní zóna  
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Řešení Změny č. 15 vyvolá změnu vymezení zastavitelných ploch v grafické části 
územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. Dle § 189 odst.1 stavebního zákona 
bude v rámci Změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
aktualizováno zastavěné území. 

 

 
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou 

koncepci a koncepci uspořádání krajiny) 
 

Ve změně č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou bude respektováno stávající 
prostorové uspořádání zástavby. Nové rozvojové lokality navazují na zastavěné území obce a 
dále je využito proluk v zastavěném území. Vymezení zastavitelných ploch dle urbanistické 
koncepce platného územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou je směrováno do 
sousedství stávající zástavby mimo území volné krajiny s vazbou zejména na ochranu 
krajinného rázu území a ochranu ZPF. 

 
Uspořádání a ochrana krajiny (část území je v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory)  je 
jednou ze základních přírodních hodnot území. Stávající koncepce uspořádání krajiny se 
změnou č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou nemění. Při návrhu nových 
ploch ve volné krajině je nutné respektovat přírodní hodnoty území, vytvořit podmínky pro 
jejich ochranu a rozvoj a posilovat ekologickou stabilitu území a ochranu přírody. 

 
 
 
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE DOPRAVY 

 

Dosavadní koncepce dopravy zakotvená v územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
bude ve Změně č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou v zásadních rysech 
zachována. Zastavitelné plochy změn budou napojeny na stávající komunikace. 
Projektant bude v Návrhu změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
respektovat Normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. třídy, kterou schválilo 
zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č.46/04/ZK ze dne 16.3.2004.  

V dopravní části budou posouzeny parametry komunikační sítě vzhledem ke kapacitě provozu 
– stávající stav s výhledem rozvoje motorizace a navýšení vzhledem k navrhované změně. 
Rozsah posouzení je k základní komunikační síti (ověření rezervy kapacity) nebo jinou 
komunikaci s dostatečnou kapacitní rezervou. 

 

 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
 
Koncepce obsažená ve schváleném územním plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou není 
změnou dotčena. 
Způsob zásobování energiemi pro území Změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek 
nad Nisou bude v rámci této změny řešen v návaznosti na koncepci řešení energetiky a spojů 
stanovenou územním plánem sídelního útvaru Hrádek nad Nisou.  
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Řešení odkanalizování a zásobování vodou bude rovněž řešeno v rámci Změny č.15 územního 
plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou s návazností na koncepci stanovenou územním 
plánem sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. Navržené lokality budou napojeny na stávající 
inženýrské sítě, které budou prodlouženy.  
 
V grafické části budou zakreslena ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení, 
budou-li tato zařízení umístěna v řešeném území. 

 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 
Koncepce občanského vybavení obsažená ve schváleném územním plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou není změnou dotčena. 

 

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 

Je nutné změnou nenarušit stávající hodnoty území. Navrhované změny se nedotýkají 
jednotlivých památkově chráněných objektů a nově navrhované plochy se nacházejí mimo 
vyhlášenou městskou památkovou zónu. Navrhované změny respektují urbanistickou koncepci 
stanovenou v územním plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. 
        
Z pohledu přírodních hodnot území a legislativy ochrany přírody a krajiny je důležitá 
přítomnost území obce v CHKO Lužické hory. 
 
Změna č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou bude respektovat platné právní 
předpisy na ochranu kulturního, architektonického a archeologického dědictví, především 
zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, Úmluvu o architektonickém dědictví Evropy 
přijatou pod č.73/2000 Sb.m.s. a Úmluvu o ochraně archeologického dědictví Evropy přijatou 
pod č. 99/2000 Sb.m.s. 
 
Je třeba minimalizovat zábory zemědělské půdy, která byla podle přílohy Metodického pokynu 
Ministerstva životního prostředí č.j.OOLP/1067/96 zařazena do I. a II. Třídy ochrany. 
Nové rozvojové lokality je třeba navrhovat v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 
4 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. 
    
Návrh změny bude obsahovat vyhodnocení jejího dopadu na ZPF přiměřeně v rozsahu přílohy 
č.3 vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, v platném 
znění. 
Návrh změny bude obsahovat také vyhodnocení jejího dopadu na PUPFL. 
 
 
g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 

asanace 
 
Změna č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou nevymezuje plochy a koridory 
pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, neuplatňuje požadavky na nutné 
asanační zásahy a asanace v řešeném území. Uvedené bude v procesu pořízení změny 
prověřeno. 
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h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (požadavky na 
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany 
před povodněmi a jinými rizikovými p řírodními jevy)  
 
 

Ochrana veřejného zdraví 
Z hlediska požární ochrany nutno respektovat ČSN 73 0802 a zákon č. 133/1985 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 425/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.      
 
Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu 
V řešeném území změny ani v jejím okolí se nenacházejí žádné vojenské objekty a zařízení, ani 
sem nezasahují ochranná pásma vojenských objektů. V oblasti obrany státu a civilní ochrany 
nevyvolává změna žádné požadavky. 
 
Ochrana ložisek nerostných surovin 
Plocha Z 15.3 je vymezena v chráněném ložiskovém území. 
  
Geologická stavba území 
Projednávané plochy změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou do 
poddolovaných území nezasahují. 
 
Chráněné vodohospodářské oblasti, ochrana před povodněmi 
Celé území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská 
křída. Na území obce se nachází ochranná pásma vodních zdrojů.  
Na území obce je stanoveno záplavové území vodního toku Lužická Nisa, které bylo stanoveno 
Okresním úřadem Liberec, referátem životního prostředí dne 8.dubna 1999, č.j.:RŽP/2/193-
C/99-231.9/GFT. Projednávané plochy změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek 
nad Nisou do záplavového území nezasahují. 
 
Ochrana ZPF 
Návrh změny bude obsahovat vyhodnocení jejího dopadu na ZPF přiměřeně v rozsahu přílohy 
č.3 vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, v platném 
znění. 
 
Ochrana PUPFL 
Projednávané plochy změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou nejsou 
navrženy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Plocha Z 15.3 je částečně vymezena v  
ochranném pásmu lesa. 
 

 
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů 

v území 
 
i.1. Střet mezi požadavkem na vymezení zastavitelných ploch a požadavkem na ochranu 
zemědělského půdního fondu řešit v souladu se zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně            
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. 
 
i.2. Plocha Z 15.1 je částečně vymezena v ochranném pásmu VN 35 kV vrchního vedení. Toto 
ochranné pásmo bude v grafické části Návrhu změny zakresleno. 
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i.3. Plocha Z 15.2 sousedí s vodním tokem. 
 
i.4. Plocha Z 15.3 je částečně vymezena v ochranném pásmu lesa. Případné umisťování a 
povolování staveb ve vzdálenosti do 50m od lesa bude podmíněno souhlasem orgánu státní 
správy lesů. Dále je tato plocha vymezena v chráněném ložiskovém území. 
 
i.5. Plocha Z 15.4 je částečně vymezena v ochranném pásmu trafostanice a částečně 
v ochranném pásmu hřbitova. Tato ochranná pásma budou v grafické části Návrhu změny 
zakreslena. 
 
V řešeném území nejsou další známé problémy a střety zájmů, které by bylo nutné ve změně č. 
15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou řešit, nicméně v procesu pořízení změny 
č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou bude jejich existence prověřena a 
případně budou též řešeny. 
 
 
j)  Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce 
v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

 

Obec leží v rozvojové ose republikového významu OS3 –Rozvojová osa Praha – Liberec – 
hranice ČR/ Německo, Polsko (vymezení: obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na 
významné dopravní cesty, tj. silnice R10 a R35. 

 

Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch dle § 55 odst. 3 stavebního zákona: 

 

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou řeší u 6 ploch pouze změnu 
funkčního využití, které byly vymezeny v územním plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
již jako plochy zastavitelné.  

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou vymezuje pouze 3 nové 
zastavitelné plochy a to: 

Z 15.1 – jedná se o vymezení zastavitelné plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské. 
Tato plocha (pozemek st.č.179 v kat. území Václavice u Hrádku nad Nisou) byl do nedávné 
doby využíván k bydlení a zemědělské činnosti, na pozemku se nacházejí části obvodových 
stěn. Dle výpisu z katastru nemovitostí je výše uvedený pozemek veden jako zemědělská 
stavba bez č.p. 

Z 15.2 - jedná se o vymezení zastavitelné plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské. 
Tato plocha tvoří proluku v zastavěném území, navazuje na stávající plochy obytné zástavby 
nízkopodlažní venkovské.   

Obě tyto zastavitelné plochy jsou vymezeny v kat. území Václavice u Hrádku nad Nisou. 

Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské vymezené v územním plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou v kat. území Václavice u Hrádku nad Nisou jsou již ze 70% zastavěny, 20% 
ploch nelze zastavět z důvodu vrchního vedení VN 35 kV. 
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Z 15.9 – jedná se o vymezení zastavitelné plochy servisní zóny. Tato plocha rozšiřuje stávající 
plochu servisní zóny vymezenou v územním plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. 
Vymezením nové plochy dojde ke zlepšení tvaru plochy a tím i její využitelnosti a zlepší i 
podmínky pro územní přípravu této plochy. 

 

 
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo 

prověření změn jejich využití územní studií 
 

Nejsou požadavky na vymezení ploch nebo koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií. Zároveň se připouští možnost jejich návrhu, vyplyne-li toto 
v procesu pořízení změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. V tomto 
případě bude uvedena lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení 
dat o studii do evidence územně plánovací činnosti. 

 
 
l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky 

pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
 

Pořizovatel nepožaduje podmínky pro řešené území stanovovat regulačním plánem. 
 
m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil 
požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní 
prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast 

 
 

S ohledem na předmět řešení změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, 
který je daný tímto návrhem zadání a vzhledem k tomu, že se na řešeném území nenachází 
Evropsky významná lokalita ani ptačí oblast není uplatňován požadavek na vyhodnocení vlivů 
na ŽP. 
 
Pokud dotčený orgán uplatní požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní 
prostředí, bude tento požadavek do zadání doplněn. 

 
 

n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 
variant  

 
Variantní řešení se při zpracování změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou nepředpokládá. Město Hrádek nad Nisou nemá požadavek na zpracování konceptu. 
V případě, že by z projednávání zadání změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek 
nad Nisou vyplynul případný požadavek variantních řešení, bude tento požadavek upřesněn po 
projednání návrhu zadání změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. 
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o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu a na uspořádání 
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy 
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 
Návrh Změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou včetně odůvodnění 
bude zpracován v rozsahu, podrobnostech a se všemi náležitostmi stanovenými zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
Grafická část návrhu Změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou bude 
zpracována jako samostatné výřezy z výkresů územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou se zakreslením navrhovaných změn v měřítku 1: 5000. 
Grafická část odůvodnění změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou bude 
obsahovat výkres předpokládaných záborů půdního fondu včetně vyznačení BPEJ a 
jednotlivých tříd ochrany  a pozemků určených k plnění funkci lesa. 
Koordinační výkres není potřeba zpracovat, protože vzhledem k malým nově vymezeným 
plochám by byl pouhou formalitou. Výkres širších vztahů není též třeba zpracovat, jelikož jeho 
podoba nebude výše uvedenou změnou č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou dotčena. 
 
 
Dokumentace Změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou bude předána ve 
čtyřech kompletních vyhotoveních grafické i textové části. 
 


