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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

19. 11. 2018 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Lubomír LEŽOVIČ, Luboš MAUER, Vojtěch KOPECKÝ, Milan ŘEHOŘ, Martin 
VONDRÁČEK, Jiří ZEZULKA, Ing. Petr PÁVEK. 

Omluven:  Michal KRAUSE 

Přítomni:  7 hostů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) Územní plán obce  
3) Různé  

 

Ověřovatelé zápisu: Lubomír Ležovič, Milan Řehoř    Pověřen zápisem: Otto Novotný  

1). Úvod, zahájení, kontrola plnění usnesení, schválení programu.  

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. Navrhl zařadit do programu jednání informaci, 
o plánované výstavbě cyklostezky směrem na hraniční přechod.   

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

      hlasování: 8 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato)  

  

2). Územní plán obce 

Starosta představil Ing. Žaludu z projekční kanceláře, který představil, jak funguje územní plán a co vše obnáší. UP 
dává obci do ruky nástroj, který lze koordinovat její rozvoj. Obec nemá územní plán a nyní rozhoduje pouze 
stavební úřad o možnosti stavby v mantinelech stavebního zákona a vymezeného územního rozhodnutí, 
zastavěné území obce. Zastupitelstvo je v pozici účastníka při územním řízení, obec má postavení účastníka 
stavebního řízení. Pokud existuje územní plán, tak obec tímto usměrňuje, co vše a kde lze stavět a kde ne. 
Příkladem je územní plán Pertoltic jako modelový příklad. Zastupitelstvo je tím vrcholným orgánem, který stanoví 
směr rozvoje obce na řadu let a limituje tak to, co se na území obce může konat v horizontu příštích let.  
 
Starosta - vznesl dotaz na způsoby tvorby územního plánu, jakým způsobem se čerpají podklady. 
 
Ing. Žaluda odpovídá, že pořizovatelem je Měú Frýdlant. Požadavky obce a vlastníků půdy jsou podkladem pro 
tvorbu územního plánu.  V limitech stavebního zákona a představ obce v souladu s budoucími záměry. Obec, si 
stanoví co nechce, aby na dotčených pozemcích vzniklo, nebo umožní žádoucí rozvoj. Kromě těchto podkladů do 
hry vstupují i požadavky veřejnosti. Zastupitelstvo koordinuje představy a přenáší to jednak na pořizovatele 
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územního plánu, tak i projektanty. Územní plán lze chápat jako informace vlastníkům. Územní plán je podkladem 
pro rozhodování pro dané území.  
 
Zastupitel Ing. Pávek – je odpůrce ÚP pro obec Jindřichovice p. Sm. Má pocit, že si od toho starosta a ostatní 
slibují věci, které jim ÚP nemůže dát. ÚP je regulativ, pokud se jej podaří schválit tak má institut opatření obecné 
povahy. Samospráva je v roli navrhovatele, ne rozhodovatele. Obec projde při jeho pořizování martiriem  úředních 
procesů. V současné době je vysoká ochrana zemědělské půdy. Územní plán je pro obec zbytečný. Dále vyjádřil 
plno argumentace proti jeho pořízení.   
 
Ing. Žaluda – Jedná se o věc, kterou musí obec zvážit, jestli chce nechat rozhodovat státní správu, nebo si sama 
stanoví směr rozvoje, který je pro stavební úřad závazný. Pokud není územní plán, tak obec nemá možnost 
zásadněji ovlivňovat záměry vlastníků půdy, nejsou-li v rozporu se stavebním zákonem. Nejsou-li ÚP stanoveny 
požadavky obce na budoucí stavebníky, pak nemá obec žádný nástroj, jak mu v jejich záměrech zabránit jsou-li 
v souladu se stavebním zákonem ať budou jakékoliv. V případě že obec má ÚP, tak prostřednictvím plánu dokáže 
ovlivnit kde v konkrétním území jaké stavby a kde mohou stát. Prostřednictvím územního plánu má obec tuto 
jedinečnou možnost. ÚP je výsledkem vyjednávání obce a státních institucí při jeho pořizování. 
 
Starosta - obec chce ochránit vodní plochy, mokřady atd. aby mělo možnosti povolit výstavbu v místech, kde 
neohrozí např. vodní prameny atd. Úkolem je maximální ochrana vodních zdrojů a zemědělské půdy a pozemků 
plnících funkci lesa a biotopů. Termín pro podání podnětů do zadání územního plánu obce Jindřichovice pod 
Smrkem  je 31. března 2019.  Podněty je nejlépe podat přímo zpracovateli územního plánu, MěÚ Frýdlant, úřad 
územního plánování, nebo lze i na obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem.    
 
V okamžiku kdy obec rozhodne o pořízení a zpracovateli, bude toto oznámeno usnesením ZO. Nebylo upřeno 
nikomu se vyjádřit k územnímu plánu. Veřejnost je spolutvůrcem územního plánu.  
 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem rozhodlo dle § 44, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů o pořízení územního plánu Jindřichovice 
pod Smrkem.  

      hlasování: 5 – 1 – 1   

                                                                                     (usnesení bylo přijato)  

 
 

 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem rozhodlo, že určeným zastupitelem (dle § 43 – § 57) 
byl zvolen Pavel Novotný, starosta obce.  
 

hlasování: 8 – 0 – 0         

 (usnesení bylo přijato)  
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č.   183/2006   

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádost o pořizení územně plánovací 

dokumentace - Územní plán Jindřichovice pod Smrkem Městským úřadem Frýdlant, tj. úřadem územního 

plánování, dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon).    

 

hlasování: 8 – 0 – 0     

           (usnesení bylo přijato)   
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8). Různé 

 
Záměr vybudování cyklostezky v Jindřichovicích pod Smrkem na silnici III. třídy (parcela p.č. 1597 v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem) v úseku od křižovatky u bývalé celnice ke státní hranici. Cyklostezka bude vybudována 
organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje a následně bude převedena do majetku obce Jindřichovice pod 
Smrkem. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem, schvaluje záměr vybudování cyklostezky 
v Jindřichovicích pod Smrkem na silnici III. třídy (parcela p.č. 1597 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem) v úseku od 
křižovatky u bývalé celnice ke státní hranici. Cyklostezka bude vybudována organizací Krajská správa silnic 
Libereckého kraje a následně bude převedena do majetku obce Jindřichovice pod Smrkem. 
 

hlasování: 8 – 0 – 0     

           (usnesení bylo přijato)   

 
 

 
 

                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 18:35 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Milan Řehoř   _______________________________   

 

  Lubomír Ležovič  _______________________________   

 

   


