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Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán vydává za 
použití ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou dne 9. 6. 2021 podal Krajský úřad Libereckého kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, ve věci akce Zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad 
Nisou a k ní připojené dokumentace pod kódem koncepce LBK008K, toto 
 
 

K o o r d i n o v a n é      s t a n o v i s k o 
 

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na 
základě těchto níže uvedených zvláštních zákonů:  
 
Po seznámení s předloženou dokumentací uvádíme následující: 
 
 
1. Z hlediska silničního správního úřadu /Bucharová/:    
Zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. 
a) 
dne: 22. 6. 2021  

Oznámená koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec“ se přímo nedotýká 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant, neboť vymezení dotčeného území v kap. 
C.1 nezasahuje do správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant. Dle  kap. C.2 „Výčet 
dotčených územních samosprávných celků“, které mohou být koncepcí ovlivněny zpracovatel mj. 
uvádí samosprávný celek Hejnice, náležící do správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Frýdlant.  
MÚ Frýdlant, silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových 
komunikací, s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje 
v přenesené působnosti, k předložené koncepci s názvem „Plán udržitelné městské mobility Liberec 
– Jablonec nad Nisou“ sděluje, že nepožaduje posuzování koncepce v celém rozsahu dle zákona. 
 
(Ivana Bucharová, referentka silničního úřadu, tel.: 488886806, e-mail: ivana.bucharova@mu-frydlant.cz) 

mailto:ivana.bucharova@mu-frydlant.cz
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2. Z hlediska státní památkové péče /Mgr. Černá/:   
Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. b) 
dne: 24. 6. 2021 
Z hlediska státní památkové péče sděluji, že se předložený záměr nedotýká zájmů chráněných 
zákonem o památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
změn). 
 
(Mgr. Zuzana Černá, referentka památkové péče, tel: 488886910, e-mail: zuzana.cerna@mu-frydlant.cz) 
 
3. Z hlediska územního plánu /Ing. arch. Pospíšil/ : 
Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, § 6 odst. 1  
dne: 17. 6. 2021 
 
MěÚ Frýdlant jako úřad územního plánování pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Frýdlant: 
Sděluje, že: 
Nepožaduje posuzování koncepce v celém rozsahu dle zákona. 
 
Oznámená koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec přímo neřeší a přímo se 
nedotýká správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant, neboť vymezení dotčeného 
území v kap. C.1 (rozsah řešeného území SUMP L&J) nezasahuje do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Frýdlant.  
V kap. C.2 Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny 
zpracovatel mj. uvádí samosprávný celek Hejnice, náležící do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdlant. K tomuto však uvádíme a uvádíme formální připomínku, že na str. 43 je u 
přírodní rezervace Černá hora uvedena zřejmá nesprávnost: „PR Černá hora v k. ú. Bedřichov u 
Jablonce nad Nisou, Hejnice v obci Bedřichov a Hejnice má celkovou velikost …“. Přírodní 
rezervace Černá hora zasahuje také z části do k.ú. Hejnice (obec – město Hejnice). 
 
V dokumentu Návrh opatření a aktivit je dále uvedeno v rámci specifického cíle 4.3 Parkování na 
míru s ochranou center – 4.3.3 Realizace záchytných parkovišť – je uváděno opatření Záchytná 
parkoviště u železničních stanic – Příprava a realizace P+R … Raspenava, kdy železniční stanice 
Raspenava se nachází na území města Raspenava spadajícího do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Frýdlant. K tomu uvádíme, že z ÚP Raspenava plyne mj. D.1.4.3 V rámci 
železniční stanice, příp. zastávek a přilehlých stávajících ploch dopravní infrastruktury – drážní (D) 
zajistit územní podmínky pro rozvoj přidružených služeb (např. úschovna kol) a pro odstavování 
osobních vozidel; jako přípustné využití v ploše dopravní infrastruktury – drážní (D) (vymezené 
v lokalitě železniční stanice Raspenava) je jako přípustné využití zahrnuto dopravní vybavení, 
zejména parkování OA, NA a autobusů. 
 
Upozorňujeme, že v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje, resp. v úplném znění ZÚR LK 
po vydání Aktualizace č. 1 je sledován záměr projektu společného využití železničních a 
tramvajových tratí ve směru ORP Liberec – ORP Frýdlant, jež je vhodné zohlednit a promítnout 
relevantních opatření SUMP (např. strategický cíl – vyšší podíl veřejné dopravy. 
 
(Ing. arch. Martin Pospíšil, referent územního plánování, tel.: 488886909, e-mail: martin.pospisil@mu-frydlant.cz) 
 
 

mailto:zuzana.cerna@mu-frydlant.cz


 

 

3 

odbor kanceláře úřadu 

Městský úřad Frýdlant 

nám. T. G. Masaryka 37 

464 01 FRÝDLANT 

 

olga.burgrova@mu-frydlant.cz 

488 886 905 

 

 

     Podatelna:  488 886 111 

DS:        Město Frýdlant 

IDDS:      t27bufd 

Web:  www.mesto-frydlant.cz 

IČ:   00262781 

DIČ:  CZ00262781 

č. j. MUF 1929/2021/OSUZP/3/Bu  

4. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem /Ing. Kunclová/: 
Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1, v souvislosti s § 18 odst. 1  
dne: 25. 6. 2021 
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem (ORP Frýdlant) nepožaduje posuzování koncepce 
v celém rozsahu dle zákona č.100/20001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
(Ing. Kunclová, referentka vodního hospodářství, tel.: 488886904, e-mail: hana.kunclova@mu-frydlant.cz) 
 
5. Z hlediska nakládání s odpady /Ing. Burgrová/: 
Zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, § 146 odst. 3 
dne: 29. 6. 2021 
Z hlediska nakládání s odpady nejsou připomínky. 
 
(Ing. Olga Burgrová, referentka ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, tel.: 488886905, e-mail: 
olga.burgrova@mu-frydlant.cz) 
 
6. Z hlediska státní ochrany přírody /Vaněk /: 
Zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. 
a) v souvislosti s § 4 odst. 2, § 12 odst. 2, § 7 odst. 1 
dne: 24. 6. 2021 
Z hlediska zájmů ochrany přírody nemáme k „Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán 
udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“ připomínek. 
 
(Otakar Vaněk, referent ochrany přírody, tel.: 488886906, e-mail: otakar.vanek@mu-frydlant.cz) 
 
7. Z hlediska ochrany ZPF /Vaněk/: 
Zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 
15 písm. i) v souvislosti s § 7 odst. 4, § 6 odst. 2, § 9 odst. 8 
dne: 24. 6. 2021 
Z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu nemáme k „Zahájení zjišťovacího řízení ke 
koncepci „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“ připomínek. 
 
(Otakar Vaněk, referent ochrany zemědělského půdního fondu, tel.: 488886906, e-mail: otakar.vanek@mu-frydlant.cz) 
 
8. Z hlediska státní správy lesa /Ing. Lipská/: 
Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. b) v souvislosti s § 14 odst. 2 
dne: 24. 6. 2021 
Předložený záměr se nedotýká zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 
(Ing. Lucie Lipská, referentka lesního hospodářství, tel.: 488886908, e-mail: lucie.lipska@mu-frydlant.cz) 
 
9. Z hlediska ochrany ovzduší /Ing. Burgrová/: 
Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 3 
dne: 29. 6. 2021 
Z hlediska ochrany ovzduší nejsou připomínky. 
 
(Ing. Olga Burgrová, referentka ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, tel.: 488886905, e-mail: 
olga.burgrova@mu-frydlant.cz)  

mailto:lucie.lipska@mu-frydlant.cz
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10. Z hlediska zákona o myslivosti /Ing. Lipská/: 
Zákon o myslivosti 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 67: 
dne: 24. 6. 2021 
Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem o myslivosti. 
 
(Ing. Lucie Lipská, referentka lesního hospodářství, tel.: 488886908, e-mail: lucie.lipska@mu-frydlant.cz) 
 
 
 
 
 
Závěr :  
Městský úřad Frýdlant, OSÚŽP, na základě stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné 
správy nemá k předložené dokumentaci další připomínky. 
 
Vyjádření a připomínky uvedené v textu celého koordinovaného stanoviska je nutno respektovat. 
 
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro 
vydání platného rozhodnutí nebo opatření. 
 
Poučení (společné pro všechna výše uvedená stanoviska)  
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Olga Burgrová 
Otisk úředního razítka                                                   oprávněná úřední osoba 
                                                                 odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Na vědomí:  
2.- archiv 
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