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ZÁKLADNÍ PROCESNÍ VÝCHODISKA 

Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem rozhodlo dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), dne 19. 11. 2018 usnesením č. 9/2018 o pořízení 

nového územního plánu.  

Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem zároveň tímto usnesením dne jmenovalo určeným zastupitelem ve 

smyslu § 47 odst. 1 stavebního zákona Pavla Novotného, starostu obce.  

Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem dne 16. 11. 2020 schválilo usnesením č. 5/2020 dle § 6 odst. 6 písm. b) 

stavebního zákona příkazní smlouvu s Mgr. Jindřichem Felcmanem, Ph.D., osobou oprávněnou k výkonu územně 

plánovací činnosti ve smyslu § 24 odst. 1 stavebního zákona. Předmětem této příkazní smlouvy je zajištění činností 

pořizovatele nového územního plánu.  

 

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 na základní koncepci rozvoje území obce 

P01 V rámci nastavení základní koncepce rozvoje území obce respektovat principy udržitelného rozvoje území 

upřesněné v Republikových prioritách územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

zakotvených v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a v Prioritách územního plánování 

kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území zakotvených v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. 

P02 Obec Jindřichovice pod Smrkem rozvíjet i nadále jako primárně obytnou obec. Obytnou funkci doplnit 

především rozvojem ekonomických aktivit lokálního významu – služeb, drobných řemeslných provozů, 

extenzivního zemědělství, extenzivního cestovního ruchu apod. Rozvojem těchto ekonomických aktivit 

neohrozit v měřítku obce podmínky pro kvalitní bydlení. 

P03 Rozsah rozvoje obytné funkce a navazujících obslužných funkcí odvozovat od postavení obce v sídelní 

struktuře: 

- dle sídelní struktury stanovené v ZÚR LK je obec zařazená mezi tzv. ostatní nestřediskové obce, návrhem 

rozvoje obytné funkce a navazujících obslužných funkcí tedy neohrozit postavení příslušného spádového 

centra osídlení (Nové Město pod Smrkem); [čl. Z52 ZÚR LK] 

- vycházet ze stávajícího počtu obyvatel (637 dle průběžné evidence ČSÚ ke dni 1. 1. 2020) a tomu 

odpovídajícímu potenciálu udržitelného provozu pouze základního občanského vybavení, bez reálné 

ambice význam obce v tomto ohledu významně povýšit; 

- čelit stárnutí obyvatelstva obce a odchodu mladých lidí, které je typickým jevem u venkovských obcích 

v periferních oblastech, vytvořením podmínek pro bydlení primárně určeného právě potomkům místních 

obyvatel; 

- zohlednit výraznou pozitivní image obce zvyšující atraktivitu obce pro migranty hledající nové bydlení 

v mimořádně přírodně a krajinářsky hodnotném venkovském prostoru obce s rozvinutým komunitním 

životem; 
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- zohlednit trend odpadu vyššího podílu bytů do režimu druhého bydlení a rekreace, který odpovídá obcím 

ve venkovských periferních oblastech s kvalitním krajinným zázemím. 

P04 Zohlednit zařazení obce do venkovské sídelní struktury vytvořením podmínek v území pro splnění 

následujících úkolů stanovených v ZÚR LK: 

- vytvořit podmínky pro rozvoj spolkového života vymezením dostatečného množství ploch s odpovídajícím 

způsobem využití (občanské vybavení, veřejná prostranství, sport apod.); 

- chránit stávající zařízení veřejného občanského vybavení jakožto základní podmínku pro udržení kvality 

života v obci; 

- vytvořit podmínky pro rozvoj ekologických forem zemědělského hospodaření a pro provádění péče 

o krajinu umožňující hospodaření v krajině s vysokou ekologickou stabilitou a intenzivním zastoupením 

ekologických funkcí. [čl. Z54 ZÚR LK] 

P05 Zohlednit zařazení obce do Specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko vytvořením podmínek v území pro splnění 

následujících úkolů stanovených v ZÚR LK: 

- využívat přírodní hodnoty pro rozvoj šetrných forem cestovního ruchu, a to především významné 

krajinářské hodnoty území obce a vazbu na Jizerské hory; [čl. Z10 ZÚR LK] 

- využívat civilizační hodnoty pro rozvoj šetrných forem cestovního ruchu, a to především vazbu na lázeňský 

areál v Lázních Libverda a areál terénní cyklistiky Singltrek pod Smrkem; [čl. Z10 ZÚR LK] 

- důsledně prověřit především dopravní vazby na území sousedního Polska a tím navyšovat především 

kapacitu území pro rozvoj šetrných forem cestovního ruchu. [čl. Z11 ZÚR LK] 

P06 Respektovat stávající sídelní strukturu obce Jindřichovice pod Smrkem, jejímž jádrem a těžištěm bude i nadále 

sídlo Jindřichovice pod Smrkem: 

- rozvoj zástavby usměrnit primárně do sídla Jindřichovice pod Smrkem, s cílem dlouhodobé stabilizace sídla 

Jindřichovice pod Smrkem jako jádra sídelní struktury obce; sídlo Jindřichovice pod Smrkem přitom rozvíjet 

jako správní, kulturní a společenské středisko celé obce, s koncentrací aktivit a zařízení občanského 

vybavení sloužících celé obci, všem jejím obyvatelům, jakož i návštěvníkům obce; 

- v sídlech Dětřichovec a Na Zámečku připustit pouze dílčí plošný rozvoj sestávající z využití proluk a 

pozemků přímo navazujících na stávající zastavěné území; 

- na území obce nezakládat žádná nová prostorově oddělená sídla. [čl. Z54 ZÚR LK] 

A.2 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území obce 

P07 Důsledně chránit lesy na území obce. Vyvarovat se přitom záborům lesa, jakož i návrhu rozvoje zástavby 

k okrajům lesa, s výjimkou případných dílčích záborů odloučených enkláv lesa v blízkosti zástavby. 

P08 Chránit údolní nivy vodních toků před zástavbou, orbou a jiným nevhodným hospodařením a využitím. 

Vytvářet podmínky pro dosažení maximální možné retenční kapacity údolních niv. [čl. 25 PÚR ČR, čl. Z48 ZÚR 

LK] 

P09 Zachovat rozmanitou krajinnou mozaiku na území obce, chránit alespoň ty nejvýznamnější remízy a meze 

v zemědělské krajině, tyto ekologicky stabilní prvky v zemědělské krajině dále rozvíjet do uceleného spojitého 

systému. Tím zároveň zvyšovat ekologickou stabilitu zemědělské krajiny i zvyšovat potenciál volné krajiny 

jakožto prostoru pro extenzivní formy každodenní rekreace spojené zejména s pěším a cyklistickým pohybem. 

[čl. 14a PÚR ČR] 

P10 Identifikovat na území stavby s kulturně-historickou hodnotou, prostorovou regulací ploch zajistit ochranu 

těchto hodnot, plošnou regulací umožnit pouze funkce, které se nebudou dostávat s formou staveb do střetu, 

prostorovou regulací ploch v okolí staveb zajistit, aby nedošlo k narušení významných pohledů na tyto stavby: 

- nemovité kulturní památky: kostel Nejsvětější trojice, bývalá škola č. p. 82, zřícenina kostela sv. Jakuba; 
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- architektonicky významné stavby: vily vystavěné v secesním stylu, budova obecního úřadu a knihovny, 

budova ZŠ a MŠ. [čl. 14 PÚR ČR, čl. Z49 ZÚR LK] 

P11 Identifikovat na území urbanistické soubory s kulturně-historickou hodnotou, prostorovou regulací ploch 

zajistit ochranu těchto hodnot: 

- soubory dělnických domků s jednotným architektonickým řešením (např. č. p. 327, 328, 340 ad., č. p. 332, 

337, 373 ad., apod.). [čl. 14 PÚR ČR, čl. Z50 ZÚR LK] 

P12 Stávající stavby a areály základního občanského vybavení (zejména ZŠ a MŠ a obecní úřad s knihovnou 

a poštou) chránit jako civilizační hodnoty území obce, které zajišťují adekvátní kvalitu života v obci, posilují její 

soběstačnost a redukují pravidelné dojíždění do sousedních obcí. [čl. Z54 ZÚR LK] 

P13 Respektovat a v souvislosti s návrhem rozvoje zástavby dále rozvíjet stávající systémy technické infrastruktury 

na území obce, které zajišťují vysokou kvalitu života a životního prostředí obyvatel obce. [čl. 28 PÚR ČR] 

A.3 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 

P14 Na celém území obce prověřit stávající využití zastavěného území, prověřit možnosti zastavění a intenzifikace 

proluk. Tím předcházet záborům volné krajiny. [čl. 38 b) PÚR, čl. Z10 – úkoly, písm. d) ZÚR LK] 

P15 Navrhnout základní principy uspořádání prostoru v centrální části obce sestávající z areálů školy, obecního 

úřadu, hřiště, navazujících veřejných prostranství a místních komunikací a výrobního areálu v sousedství (dále 

jen „Areál Unitex“), nyní ve vlastnictví obce; s vedením obce zkonzultovat již zpracované studie uspořádání 

prostoru a do řešení územního plánu zahrnout aktuálně preferované řešení.  

P16 Navrhnout nové využití pro Areál Unitex, a to na základě konzultací s vedením obce a aktuálních rozvojových 

záměrů; plošné a prostorové uspořádání navrhnout spíše liberálně, aby zůstalo otevřené pro umístění 

rozmanitého výčtu staveb a aktivit a tím byla zvýšena šance revitalizace tohoto areálu charakteru brownfields. 

Zamezit umístění staveb pro kapacitní výrobu a skladování generující vyšší zátěž nákladní automobilovou 

dopravou. Respektovat stávající využití části areálu pro drobnou nerušící výrobu, a dále odpadové a energetické 

hospodářství obce. [čl. 19 PÚR, čl. P26 ZÚR LK] 

P17 Respektovat převažující venkovský charakter zástavby v obci, prostorovou regulaci pro stabilizované plochy, 

plochy přestavby i zastavitelné plochy pro bydlení, smíšené obytné využití, občanské vybavení i výrobu nastavit 

tak, aby zástavba využívala alespoň základní prvky odpovídající venkovskému charakteru zástavby, popř. tyto 

prvky parafrázovala v soudobém kontextu; jako základní prvky definující venkovský charakter zástavby 

uvažovat tvary střech a půdorysný tvar staveb odpovídající tradiční venkovské zástavbě. [čl. 14 PÚR ČR, čl. P27 

ZÚR LK] 

P18 Prostorová regulace tvaru zastřešení bude využívat prvky regulačního plánu; regulace nastaví základní 

požadavek na tvar střech vylučující zcela městské architektonické formy staveb. 

P19 Prostorová regulace nastaví podmínky minimální velikosti stavebních pozemků pro rodinné domy; výchozí 

hodnotou pro rozsáhlejší rozvojové plochy na okrajích sídla bude 1 200 m2, pro menší plochy v těsné vazbě na 

zastavěné stavební pozemky a proluky bude výchozí hodnotou 800 m2.  

P20 Plošný rozvoj sídla navrhovat přednostně v prolukách, na pozemcích navazujících na zastavěné území, 

u existujících místních komunikací a sítí technické infrastruktury; tím maximálně efektivně využívat 

nezastavěné území a stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  

P21 Plošný rozvoj sídla navrhovat přednostně do lokalit v dostupnosti základního veřejného občanského vybavení 

a veřejných prostranství, ať již existujících nebo navrhovaných. Přitom respektovat Standardy dostupnosti 

veřejné infrastruktury (Maier a kol. 2016, aktual. 2020). 
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P22 Odloučené usedlosti nacházející se v odstupu od souvisle zastavěného území přednostně stabilizovat, 

v odůvodněných případech umožnit dílčí plošný rozvoj na základě specifických podnětů ze strany majitelů 

těchto usedlostí, nicméně systematicky plošný rozvoj na tyto usedlosti nenavazovat. 

P23 Plošnou a prostorovou regulací ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných na celém území obce vytvořit 

podmínky pro rozvoj ekonomických a zemědělských aktivit slučitelných s bydlením, které jsou charakteristické 

pro venkovská sídla – drobné zemědělství, drobná nerušící řemeslná výroba, opravárenství, služby a obchody 

apod. 

P24 Na celém území obce umožnit rozvoj šetrných forem cestovního ruchu, respektovat trendy ve venkovských 

periferních oblastech, kdy jsou stavby pro trvalé bydlení konvertovány na objekty individuální či komerční 

rekreace; nepřipustit nicméně umísťování chat nevhodných pro dlouhodobější přebývání, popř. rozvoj 

chatových osad. 

P25 Prověřit následující konkrétní záměry vlastníků pozemků na změny v území (kódovány a zakresleny do 

přiloženého schématu): 

a. Vymezení plochy pro bydlení na pozemku p. č. 306 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem (cca 0,4 ha, 3 RD) – 

schéma 3. 

b. Vymezení plochy pro bydlení v severovýchodní části pozemku p. č. 1183 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem 

(cca 0,2 ha, 1 RD) – schéma 2. 

c. Vymezení plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1317 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem (cca 0,1 ha, 1 RD) – 

schéma 1. 

d. Vymezení plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1274/1 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem (cca 0,2 ha, 1 RD) – 

schéma 1. 

e. Vymezení plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1321 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem (cca 0,3 ha, 2 RD) – 

schéma 1. 

f. Vymezení plochy pro rodinnou farmu (zemědělská výroba a bydlení) na pozemku p. č. 1206 v k. ú. 

Jindřichovice pod Smrkem (cca 0,4 ha, 1 RD/farma) – schéma 2. 

g. Vymezení plochy pro bydlení na severní části pozemku p. č. 1179 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem (cca 0,2 

ha, 1 RD) – schéma 2. 

h. Vymezení plochy pro bydlení na pozemku p. č. 349 v k. ú. Dětřichovec (cca 0,5 ha, 2 RD) – schéma 4. 

i. Stabilizovat plochu pro zemědělskou výrobu, regulací omezit intenzitu zemědělské činnosti tak, aby 

neohrožovala obytné podmínky v obci, připustit omezené umístění staveb pro bydlení (bydlení správce), 

připustit rozvoj cestovního ruchu typu agroturistiky (cca 2,5 ha) – schéma 2. 

j. Vymezit na pozemku p. č. 1435 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, v návaznosti na již existující stavby plochu 

pro rozvoj areálu určeného pro bydlení, vzdělávání a ubytování, zbytek pozemku vymezit jako zahradu (cca 

2 ha) – schéma 3. 

k. Vymezit na pozemcích souvisejících s domem č. p. 289 (pozemky p. č. 374, 1356, 1345, 371) plochu 

umožňující využití pozemků jako zahrady, umožňující umístění staveb pro rekreaci a doplňkových staveb 

pro údržbu pozemku a jeho rekreační využívání (cca 0,9 ha) – schéma 3. 

l. Vymezení plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1307 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem (cca 0,2 ha, 1 RD) – 

schéma 3. 

m. Vymezit plochu pro přiměřený rozvoj areálu LUNARIA, z. s., v návaznosti na stávající stavby, určené pro 

umístění staveb a zařízení pro cestovní ruch, vzdělávání a zemědělství (cca 0,6 ha) – schéma 1. 

n. Vymezení plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1434 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, zamezit přiblížení 

zástavby ke sportovnímu areálu, eliminovat tak střety mezi veřejným využitím areálu a obytnou funkcí 

plochy (cca 0,5 – 1 ha, 3 RD) – schéma 3. 
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o. Vymezení plochy pro bydlení, drobnou řemeslnou výrobu a související zahradu na pozemku p. č. 1153 v k. 

ú. Jindřichovice pod Smrkem (cca 1 ha, 2 RD) – schéma 2. 

p. Vymezení plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1156 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem (cca 0,4 ha, 1 RD) – 

schéma 2. 

q. Vymezení ploch pro zahradu související se stávajícím domem na pozemcích p. č. 1454, 1455, 1456, obnova 

historické parcely na pozemcích p. č. 1378 a 1381, vymezení plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1375, vše 

v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem (cca 0,8 ha, 3 RD) – schéma 3. 

r. Vymezení plochy pro bydlení na pozemcích p. č. 1174 a 1175 (cca 0,5 ha, 2 RD) – schéma 2. 

s. Rozšíření farmy s možností bydlení (cca 0,3 ha, 1 RD) – schéma 5. 

t. Využití proluky pro bydlení na pozemku p. č. 630 (cca 0,2 ha, 2 RD) – schéma 2. 

u. Vymezení plochy pro jednu řadu rodinných domů podél ulice na pozemku p. č. 1301 (cca 0,8 ha, 4 RD) – 

schéma 3. 

Všechny ostatní podněty ke změně územního plánu evidované obcí Jindřichovice pod Smrkem, ve kterých bylo 

požadováno vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, nebyly na základě stanoviska pořizovatele doporučeny 

k individuálnímu prověření.  

Další podněty, které se netýkaly vymezování nových zastavitelných ploch, budou prověřeny komplexně v rámci ostatních 

požadavků zakotvených v tomto zadání.  

 

Schéma 1 – západ  
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Schéma 2 – střed 

 

Schéma 3 – východ 
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Schéma 4 – sever 

 

Schéma 5 – Dětřichovec 

 

Všechna schémata: podklad ortofoto snímek Seznam.cz, katastrální mapa ČÚZK.  
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A.4 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 

veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

A.4.1 Požadavky na rozvoj dopravní infrastruktury 

P26 Vymezit plochy dopravy silniční pro hlavní průtah obce, silnice III. třídy III/2915 a III/29110, v zastavěném území 

obce v takové šířce, aby bylo umožněno výhledové doplnění chodníků, a to primárně rozvojem stávajícího 

chodníku na pozemcích p. č. 696, 695 a 645 směrem ke středu obce alespoň ke křížení silnice III/2915 k můstku 

přes Jindřichovický potok. 

P27 Ke všem nově vymezeným zastavitelným plochám či plochám přestavby prověřit možnosti dopravního 

napojení pro motorovou dopravu; v případě nutnosti doplnit stávající síť místních komunikací vymezit 

konkrétní plochy veřejných prostranství. 

P28 Připravit podmínky v území na umístění železniční zastávky U Dubu (na pozemcích p. č. 495/4 a 497/3). 

P29 Připravit podmínky v území na umístění autobusových zastávek v Jindřichovicích pod Smrkem (na pozemcích 

p. č. 366, 367 a 1559) a v Dětřichovci (na pozemcích p. č. 106 a 108). 

P30 Navrhnout doplnění a zokruhování sítě polních a lesních cest okolo sídel Jindřichovice pod Smrkem 

a Dětřichovec a vytvořit tak podmínky pro optimální propojení sídel obce mezi sebou i propojení se sídly 

sousedních obcí pro nemotorovou dopravu; vycházet přitom primárně cest navržených v rámci provedených 

komplexních pozemkových úprav katastrálního území Jindřichovice pod Smrkem. 

P31 Vymezit cyklostezku na pozemku zaniklé železnice směrem do Polska, na sídlo Wolimierz. [čl. Z11 ZÚR LK, 

čl. C25 KRCRJH] 

P32 Prověřit obnovu zaniklých cest, popř. doplnění nových cest propojujících území obce s polským územím, 

především severním směrem na sídla Miloszow, Swiecie a východním směrem na sídlo Pobiedna. [čl. Z11 ZÚR 

LK] 

P33 V rámci plošné regulace pozemků určených pro plnění funkce lesa zohlednit existenci areálu terénní cyklistiky 

Singltrek pod Smrkem, umožnit jeho dílčí rozvoj, prověřit posílení vazby tohoto areálu na sídlo Jindřichovice 

pod Smrkem doplněním napojovací cyklotrasy. [čl. C25 KRCRJH] 

P34 Vymezit pěší a cyklistickou trasu odpovídající záměru KRCRJH P18 Vyhlídková trasa Frýdlant – Dolní Řasnice po 

hřebeni mezi údolím říčky Řasnice a Arnoltického potoka. [čl. P18 KRCRJH] 

P35 Vymezit trasu vhodnou mimo jiné i pro hipoturistiku odpovídající záměru KRCRJH H03 Místní hipostezky v okolí 

Jindřichovic pod Smrkem. [čl. P18 KRCRJH] 

P36 V rámci plošné regulace pozemků určených pro plnění funkce lesa a dalších ploch ve volné krajině umožnit 

rozvoj příměstského areálu pro běžecké lyžování, dle záměru KRCRJH B02 Rozšíření příměstského běžkařského 

areálu v Novém Městě pod Smrkem. [čl. B02 KRCRJH] 

A.4.2 Požadavky na rozvoj technické infrastruktury 

P37 Zachovat stávající koncepci zásobování vodou spočívající v decentralizovaném zásobování území 

z individuálních, popř. skupinových zdrojů vody. Zajistit ochranu zdrojů vody nacházejících se mimo pozemky 

rodinných domů včetně přivaděčů vody z těchto zdrojů (jejich konkrétní umístění bude upřesněno vedením 

obce). 

P38 Ochránit systém centrálního zásobování vodou obsluhujícího střed sídla, a to konkrétně bytové domy č. p. 1, 

3, 10 a 11 a sousední zástavbou okálových domů, umožnit postupný rozvoj tohoto systému směrem k nádraží 

a domu č. p. 367; zároveň obecně umožnit postupný rozvoj tohoto systému i do jiných částí území primárně po 

pozemcích veřejných prostranství. Stabilizovat plochu technické infrastruktury pro vodojem umístěný na 

pozemcích p. č. 118/4 a 118/5. 

P39 Zajistit v území podmínky pro zásobování území požární vodou, a to zajištěním přístupu ke zdrojům požární 

vody stanovených v platném Požárním řádu obce Jindřichovice pod Smrkem (vyhláška č. 03/2004) 

s dostatečnými dopravními parametry pro požární vozovou techniku; stanovenými zdroji požární vody jsou 
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1) Jindřichovický potok, odběrné místo na celém toku potoka, 2) Jindřichovický rybník – možnost čerpání 

plovoucím čerpadlem, 3) požární nádrž pod bývalým kravínem. 

P40 Zachovat stávající koncepci individuální likvidace odpadních vod. Umožnit umístění individuálních 

a skupinových mikročistíren odpadních vod na pozemcích staveb pro bydlení, popř. v návaznosti na ně. 

P41 Ochránit systém centrální likvidace odpadních vod obsluhujícího střed sídla, a to konkrétně bytové domy č. p. 

1, 3, 10 a 11 a sousední zástavbou okálových domů, umožnit postupný rozvoj tohoto systému směrem k nádraží 

a domu č. p. 367; zároveň obecně umožnit postupný rozvoj tohoto systému i do jiných částí území primárně po 

pozemcích veřejných prostranství. Stabilizovat plochu technické infrastruktury pro čistírnu odpadních vod 

umístěný na pozemcích p. č. 118/1 a 118/2. 

P42 Připravit v území podmínky pro výhledový rozvoj centrálního čištění odpadních vod, a to vymezením plochy 

pro čistírnu odpadních vod na pozemku p. č. 645 a umístěním hlavních kanalizačních řadů do pozemků místních 

komunikací. 

P43 Rozvoj energetických systémů bude založen na stávající koncepci dvoucestného zásobování energií (elektrická 

energie + tuhá paliva) s podporou obnovitelných zdrojů energie. 

P44 Stabilizovat stávající zařízení pro výrobu elektrické energie z větru vymezením příslušných ploch technické 

infrastruktury. 

P45 Zajistit podmínky k rozvoji obnovitelných zdrojů energie v zastavěném území obce, především k umísťování 

fotovoltaiky na budovách. [čl. Z30 ZÚR LK] 

P46 Navrhovaný rozvoj zástavby, který by případně přesahoval kapacitu systémů technické infrastruktury, podmínit 

dobudováním potřebného systému technické infrastruktury. [čl. 24 PÚR ČR, čl. P20 a Z54 ZÚR LK] 

P47 Umožnit umístění staveb a zařízení pro sběr objemného a biologického odpadu v Areálu Unitex. 

P48 Vytvořit územním plánem podmínky pro optimální rozmístění hnízd na tříděný odpad. 

A.4.3 Požadavky na rozvoj občanského vybavení 

P49 Chránit stabilizované areály základního veřejného občanského vybavení, zamezit jejich celkové konverzi na 

jiné druhy využití (areál obecního úřadu s knihovnou a poštou, areál základní a mateřské školy, hasičská 

zbrojnice, areál fotbalového hřiště). [čl. 24 PÚR ČR, čl. P20 a Z54 ZÚR LK] 

P50 Prověřit možnosti umístění všech typů zařízení veřejného občanského vybavení, jejichž dostupnost pro 

obyvatele obce by měla být vzhledem k velikosti obce garantována dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj 

Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol. 2016, aktual. 2020). [čl. 24 PÚR ČR, čl. P20 a Z54 

ZÚR LK] 

P51 Stabilizovat areály nadmístního veřejného občanského vybavení – krajská zařízení domovů pro seniory, a to 

jejich zařazením do ploch veřejného občanského vybavení zamezujícímu kompletní konverzi jejich funkce; tím 

ochránit význam těchto zařízení jako významného zaměstnavatele na území obce. 

P52 Stabilizovat areál bývalé Jednoty (pozemek p. č. 567) jako strategicky významný areál občanského vybavení, 

zamezit jeho kompletní konverzi na jinou funkci. 

P53 V rámci nastavení plošné regulace zohlednit existenci všech ubytovacích, vzdělávacích a kulturních zařízení 

a zařízení pro cestovní ruch nacházejících se na území obce, často integrovaných do objektů sloužících taktéž 

pro trvalé bydlení. Umožnit další rozvoj tohoto typu aktivit v plochách pro bydlení (popř. smíšených obytných) 

při stanovení takové maximální kapacity zařízení, která nebude ohrožovat obytné podmínky v okolí dotčených 

staveb. [čl. Z10 a Z59 ZÚR LK, globální cíl N KRCRJH] 

P54 Rozvoj občanského vybavení (veřejného i komerčního) místního významu umožnit ve zvýšené intenzitě 

v plochách pro bydlení v centrální části sídla Jindřichovice pod Smrkem. 

P55 V rámci řešení centrálního prostoru sídla Jindřichovice pod Smrkem umožnit rozvoj sportovišť a dětských hřišť.  
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A.4.4 Požadavky na rozvoj veřejných prostranství 

P56 Chránit stávající síť veřejných prostranství obce, včetně jejích vazeb na cestní síť v navazující volné krajině. 

Zabezpečit tak optimální podmínky prostupnosti celého území obce. 

P57 Při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby důsledně zajistit veřejnou prostupnost těchto ploch pro 

pěší a cyklistický pohyb, spojitost systému veřejných prostranství a zajistit návaznost veřejných prostranství 

v sídlech na veřejná prostranství (cestní síť) v navazující volné krajině okolo obce. Nevytvářet prostorově 

uzavřené veřejně neprostupné enklávy zástavby a bariéry prostupnosti ze zástavby ven do volné krajiny. 

P58 Při návrhu nových veřejných prostranství navazovat na stávající veřejná prostranství a zajistit tak prostorovou 

spojitost systému veřejných prostranství. 

P59 Prověřit vymezení sítě parkových veřejných prostranství rovnoměrně rozmístěných v obytném území obce v 

pěší dostupnosti max. 300 m od obytných staveb, dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj Standardy 

dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol. 2016, aktual. 2020). 

A.5 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 

P60 V rámci funkční regulace ploch v nezastavěném území zohlednit zařazení území obce dle ZÚR LK do typu lesní 

a lesozemědělské krajiny. Zamezit riziku homogenizace krajinné mozaiky nepřiměřeným scelováním 

zemědělských lánů, popř. plošným zalesňováním otevřené krajiny. [čl. Z45 ZÚR LK] 

P61 Nastavit podmínky pro extenzivnější zemědělské využití volné krajiny na území obce na trvalých travních 

porostech formou luk a pastvin. Na plochách, kde bude umožněno intenzivní hospodaření a orba, zajistit 

členění zemědělských ploch přírodními enklávami zvyšujícími ekologickou stabilitu území. 

P62 Při stanovení koncepce krajiny primárně vycházet z provedených Komplexních pozemkových úprav 

katastrálního území Jindřichovice pod Smrkem, včetně vymezení prvků ÚSES. 

P63 Podél vodních toků zajistit pásy přírodních ploch chránících okolní zemědělské plochy před vodní erozí 

a zvyšující retenční kapacitu krajiny. 

P64 Prověřit stav území na pozemku p. č. 1249 a v jeho okolí, a to především s ohledem na funkci retence vody 

s významem pro individuální zdroje vody v domech severně od této lokality; nastavit pro toto území režim 

zamezující činnostem ohrožujícím zdroje vody (včetně intenzivního zemědělství). 

P65 Zajistit v území možnost realizace protipovodňových opatření, která na území obce vymezuje Podkladová 

analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých opatření v Mikroregionu 

Frýdlantsko (2015): 

- opatření 52: průleh na ochranu před přívalovými srážkami 

- opatření 53: revitalizace, protipovodňový val, zkapacitnění propustku 

- opatření 54: přehrážka pro retenci vody 

- opatření 55: revitalizace vodního toku 

P66 Zpřesnit vymezení regionálního prvku ÚSES nacházejícího se na území obce – regionálního biocentra RC 1276 

Hřebenáč, vymezeného v ZÚR LK, dle Komplexních pozemkových úprav katastrálního území Jindřichovice pod 

Smrkem. [čl. Z37 ZÚR LK] 

P67 Vymezit prvky lokálního ÚSES nacházející se na území obce dle ÚAP ORP Frýdlant a Komplexních pozemkových 

úprav katastrálního území Jindřichovice pod Smrkem (aktualizace 2016, bude-li během zpracování ÚP již 

dostupná, aktualizace 2020). 

P68 Při vymezování ÚSES prověřit a zohlednit návaznost všech prvků ÚSES na území okolích obcí.  
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P69 Důsledně omezit umísťování staveb pro cestovní ruch a zemědělství v nezastavěném území obecně 

připuštěných v § 18 odst. 5 stavebního zákona; tyto stavby připustit jen v případech, kdy je režim jejich využití 

bezprostředně svázán s jejich umístěním ve volné krajině (např. přístřešky pro zvířata, rozhledny apod.) 

 

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 
A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

P70 Není stanoven požadavek pro vymezení ploch či koridorů územních rezerv pro konkrétní záměry. Vyplyne-li 

v rámci zpracování územního plánu delší perspektiva realizace záměru, prověřit využití institutu územní 

rezervy. 

C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ 
BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

P71 Záměry na rozvoj veřejné dopravní i technické infrastruktury v zásadě vždy vymezovat jako veřejně prospěšné 

stavby. 

P72 Jako veřejně prospěšná opatření pro vyvlastnění vymezit nefunkční části regionálního a místního ÚSES určené 

k založení. [čl. Z69 ZÚR LK] 

P73 Jako veřejně prospěšná opatření vymezit protipovodňová opatření vymezená v Podkladové analýze pro 

následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých opatření v Mikroregionu Frýdlantsko 

(2015). 

P74 U strategicky významných ploch veřejných prostranství a ploch veřejného občanského vybavení bude 

vyhodnocena vhodnost jejich zařazení mezi stavby a opatření, pro které je možné 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 

P75 Prověřit a s vedením obce projednat vymezení plochy s podmínkou územní studie či regulačního plánu 

v centrální části sídla Jindřichovice pod Smrkem a sousední ploše brownfields, nebude-li v průběhu 

zpracování územního plánu dostatečně vyjasněno budoucí řešení těchto prostorů. 

P76 Zpracováním a schválením územní studie podmínit výstavbu v plochách, ve kterých bude z důvodu 

komplikovaných majetkových vztahů, popř. komplikovaného řešení napojení plochy na dopravní a technickou 

infrastrukturu, nutné nejprve prověřit detailní řešení parcelace a zástavby. 

 

E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

P77 Zpracování variant řešení návrhu ÚP Jindřichovice pod Smrkem není požadováno. 
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F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ 
MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

F.1 Technické požadavky na zpracování územního plánu 

P78 Struktura, metodické řešení a grafické zpracování územního plánu bude odpovídat metodice Ministerstva pro 

místní rozvoj Standard vybraných částí územního plánu (verze 24. 9. 2019). 

P79 Textová část územního plánu bude zpracována digitálně ve formátu *.docx, tabulky ve formátu *.xlsx. Zároveň 

bude kompletní dokumentace ve své finální podobě dle jednotlivých fází projednávání odevzdána ve formátu 

*.pdf. 

P80 Grafická část územního plánu bude zpracována nad digitální polygonovanou katastrální mapou. 

P81 Data grafické části územního plánu budou zpracována a odevzdána ve formátu *.shp s databází *.dbf, 

v souřadnicovém systému S-JTSK.  

P82 Výkresová část bude zároveň odevzdána ve formátu *.pdf. 

P83 Grafická data budou topologicky čistá, tzn. u polygonů nebude docházet k překryvům nebo nedokryvům, u linií 

nesmí docházet k přetahům nebo nedotahům liniových kreseb. 

P84 V uvedeném formátu budou odevzdány všechny výsledné vrstvy, včetně podkladových (např. kresby katastrální 

mapy nebo vrstevnice).  

F.2 Požadavky na obsah územního plánu 

P85 Obsah územního plánu a jeho odůvodnění bude odpovídat vyhlášce č. 500/2006 Sb., její příloze č. 7.  

P86 Rozdělení hlavního výkresu je ponecháno na rozhodnutí zpracovatele, pokud uzná, že je to pro přehlednost 

územního plánu výhodnější. 

P87 Výkresy budou zpracovány v měřítku 1:5 000, výkres širších vztahů bude zpracován v měřítku 1: 50 000. 

F.3 Požadavky na počet vyhotovení územního plánu 

P88 Územní plán bude vyhotoven a odevzdán vždy v tištěné podobě a zároveň v digitální formě na datovém nosiči 

CD/DVD, a to v tomto počtu paré pro jednotlivé etapy zpracování: 

a) návrh územního plánu pro potřeby společného jednání dle § 50 stavebního zákona – 1 x, včetně digitálního 

zpracování na datovém nosiči. 

b) návrh územního plánu upravený podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a posouzení návrhu 

krajským úřadem bude odevzdán pro potřeby veřejného projednání dle § 52 stavebního zákona – 1 x, včetně 

digitálního zpracování na datovém nosiči. 

c) územní plán pro vydání dle § 54 stavebního zákona – 4 x v tištěném vyhotovení a opatřen schvalovací 

doložkou. Výsledný návrh bude odevzdán spolu s datovým nosičem. 
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G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOPKLÁDANÝCH VLIVŮ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

G.1 Požadavky vyplývající z možného vlivu koncepce na evropsky významnou lokalitu či 
ptačí oblast 

P89 Na území obce se nenachází žádná evropsky významná lokalita. 

G.2 Požadavky vyplývající z možného vlivu koncepce obsahující návrh rozvoje 
vybraných činností uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

G.2.1 Požadavky vyplývající z možného vlivu koncepce obsahující návrh rozvoje průmyslových činností 

P90 Zadání ÚP Jindřichovice pod Smrkem neobsahuje požadavky na rozvoj průmyslových činností. Pro historický 

průmyslový areál ve středu sídla Jindřichovice pod Smrkem charakteru brownfields je požadováno řešení 

umožňující revitalizaci pro smíšené využití připouštějící i ekonomické aktivity, které svou intenzitou a dopravní 

zátěží nebudou negativně ovlivňovat obytné podmínky v sídle. 

G.2.2 Požadavky vyplývající z možného vlivu koncepce obsahující návrh rozvoje dopravní infrastruktury 

P91 Zadání ÚP Jindřichovice pod Smrkem obsahuje požadavek na vymezení nových místních komunikací dopravně 

obsluhujících nově vymezované zastavitelné plochy. Vzhledem k tomu, že plošný rozvoj zástavby je požadován 

pouze v přímé návaznosti na zastavěné území obce, nelze předpokládat, že by záměry na doplnění místních 

komunikací přesáhly délku 2 km a návrhovou intenzitu 1000 vozidel/24 hod. Záměry tak nebudou dosahovat 

limitů stanovených v bodu 49 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

definující záměry podléhající zjišťovacímu řízení. 

G.2.3 Požadavky vyplývající z možného vlivu koncepce obsahující návrh rozvoje zařízení k likvidaci 
odpadu, odpadních vod, popř. k jinému nakládání s podzemními či povrchovými vodami 

P92 Zadání ÚP Jindřichovice pod Smrkem neobsahuje požadavek pro možné vybudování nové čistírny odpadních 

vod. 

G.2.4 Požadavky vyplývající z možného vlivu koncepce obsahující návrh rozvoje zemědělských činností 

P93 Zadání ÚP Jindřichovice pod Smrkem neobsahuje žádné požadavky na vymezení ploch pro rozvoj intenzivních 

zemědělských činností. V rámci plošné regulace je požadováno umožnění rozvoje extenzivních zemědělských 

aktivit v plochách pro bydlení či smíšených obytných. Dále je připuštěno obnovení zemědělských aktivit v areálu 

zaniklého statku na jižním okraji sídla Jindřichovice pod Smrkem (požadavek P23 písm. i).   

G.2.5 Požadavky vyplývající z možného vlivu koncepce obsahující návrh uspořádání krajiny 

P94 Zadání ÚP Jindřichovice pod Smrkem neobsahuje žádné požadavky na vymezování nových rozsáhlých ploch pro 

intenzivní zemědělské využívání, meliorace či obdobná opatření. Stejně tak neobsahuje požadavky na vymezení 

rozsáhlých ploch pro zalesnění či odlesnění. 

G.2.6 Požadavky vyplývající z možného vlivu koncepce obsahující návrh rozvoje sídel, obchodních 
komplexů a rekreačních areálů 

P95 Zadání územního plánu nepředpokládá intenzivní plošný rozvoj zastavitelných ploch. Jednotlivé záměry na 

plošný rozvoj zastavitelných ploch nad rámec již vymezených zastavitelných ploch jsou konkrétně uvedeny 

v požadavku P23, jedná se pouze o dílčí doplnění zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce, 

přičemž žádná z případně vymezených zastavitelných ploch se nebude ani zdaleka rozsahem přibližovat 5 
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hektarům, které jako limit pro záměry podléhající zjišťovacímu řízení stanovuje zákon č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí.  

G.3 Závěr 

P96 Vzhledem k výše provedenému vyhodnocení požadavků zadání ÚP Jindřichovice pod Smrkem ve vztahu 

k příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, se nevyžaduje zpracování 

vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Jindřichovice pod Smrkem na životní prostřední, na 

lokality soustavy Natura 2000 a tedy ani na udržitelný rozvoj území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. POUŽITÉ ZKRATKY: 
KRCRJH  Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory 

MŠ  mateřská škola 

ORP  obec s rozšířenou působností 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 

RD  rodinný dům 

SO  správní obvod 

ÚAP  územně analytické podklady 

ÚP  územní plán 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

ZÚR LK  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje  


