
INSTRUKCE K     ÚPRAVĚ NÁVRHU PŘED OPAKOVANÝM
VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM  6/2016

- rozšířit stabilizovanou plochu BC i na ppč. 475/3 k.ú. Janov n.N.

- stpč. 184 (v KN zbořeniště) k.ú. Janov n.N. – ponechat v Plochách smíšených nezastavěného území 
NS, ale stpč. 184 vymezit jako zastavěné území

- ppč. 36/1 a 901 k.ú. Hraničná (lok. N.46) - povinnost zpracování územní studie uložit na celou 
plochu BD na pozemcích p.č. 36/1 a stpč. 348 a 901 k.ú. Hraničná, podlažnost  v podmínkách 
kategorie BD (tzn. i v lok. N.46) bude snížena na max. 3 NP  dle Instrukcí z dubna r. 2015

- Lok. N.51 – návrh str. 15 a odův. str. 40 do tab. „Rozvojové plochy“ uvést, že v lokalitě je možné 
umístit 2 RD (nikoliv 1 RD), jak vyplývá z dohodovacího jednání  11.9.2014 a instrukcí z dubna 2015

- ppč. 806 a 705/3 k.ú. Janov n.N. vymezit jako plochy smíšené nezastavěného území NS, protože 
pozemek není v současné době využíván jako veřejná komunikace ani jako přístup k dalším
 pozemkům vlastníka  a v terénu již není patrná

- v rámci návrhové plochy U.34 (P – parkingy samostatné), a to v  kapitole A3.2 Vymezení rozvojových
ploch, zapracovat možnost umístění odpadového dvoru. V platném ÚP obce Janov nad Nisou zde byla
tato plocha o velikosti cca 1000 m2 pro sběrný dvůr odpadu v jihovýchodní části vymezena

- pro plochu U.34 vypustit podmínku zpracování územní studie

- vypustit část pozemku p.č. 1620/2 k.ú. Loučná z návrhových ploch P (soukromý pozemek, zázemí 
k RD) a zařadit mezi stabilizované plochy obytné  BV – bydlení v rodinných domech.

-  ppč. 885/1 k.ú. Janov n.N. (lok.2.7) zastavitelnou plochu o výměře 850 m2 přejmout z 2. změny 
platného ÚP obce Janov nad Nisou z důvodu vhodnějších podmínek pro stavbu rodinného domu 
(příloha č.1)

- zařadit pozemek p.č. 170/1 k.ú. Hraničná do zastavěných ploch pro bydlení

- vymezenou zastavitelnou plochu N.201 (stpč. 290/1 k.ú. Janov n.N.) zařadit mezi stabilizované 
plochy pro obytné BR - bydlení  v rodinných domech  - rozptýlené z důvodu vydaného stavebního 
povolení, upravit tvar stabilizované plochy s ohledem na  vlastnické vztahy, vedlejší zastavěné plochy 
pro bydlení a hranici zastavěného území  

-doplnit do výkresové části označení tras Jizerské magistrály,  vyznačit i kolem Prezidentské chaty, 
k Jablonecké chatě, od kapličky ke Slovance, podél  severní hranice obce apod. dle přílohy č. 2a a 2b. 
Mimo komunikace(v rámci ploch NL, NS, NP, VP)  vyznačit trasu jako sportovní plochy OP + lyžařská 
trasa Jizerské magistrály („modré korálky“), v rámci komunikací vyznačit pouze lyžařskou trasu 
Jizerské magistrály („modré korálky“). Upravit vedení trasy Jizerské magistrály, zejména přejezd přes 
komunikaci (p.č. 1365/1 k.ú. Janov n.N.) a průjezd přes lesní pozemky (p.č. 236 a 1210/2 k.ú. Janov 
n.N.) dle přílohy č.3a a 3b.

- zpřesnit vedení cesty DC (turistická a lyžařská trasa) přes pozemky ppč. 738/2, 727/1, 718, 697/1
k.ú. Janov n.N.  dle přílohy č. 4  (k upřesnění lze využít leteckého snímku).  Plochu DC c vymezit jako
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navrženou, zúžit na minimum a do textové části tabulky v kap. 3 Rozvojové plochy doplnit podmínku
maximální  šířky  1,5  metru  a  využití  pouze  pro  nemotorovou  dopravu  (pěší,  cyklisté,  běžecké
lyžování),  v současné době se jedná o trvalý travní porost, oficiální cesta zde není, jen vyježděná
trasa), zohlednit také ve výkresu dopravní infrastruktury

- zařadit pozemky p.č. 518/10 a 517 k.ú. Janov nad Nisou mezi plochy smíšené nezastavěného území 
NS

- ppč. 1492/2 a stpč. 637 k.ú. Loučná – vymezit jako zastavěné území dle skutečného stavu

- pozemky st.p.č. 283/4 a část ppč. 938/2 k.ú. Janov n.N. vyjmout ze stabilizovaných Ploch 
občanského vybavení – komerční zařízení OK a zařadit mezi Plochy obytné – bydlení v RD – 
rozptýlené BR

- do výkresové i textové části uvést chráněné ložiskové území Hraničná č. 101900000 pro ochranu 
ložiska stavebního a dekoračního kamene, číslo ložiska 3 101 9000 (opravit text. část návrhu. str. 34, 
uvést v hodnotách území, …), dle Mapy ložiskové ochrany vydané MŽP, Českou gelologickou službou 
Geofond, Praha , červen 2014 se v řešeném území nachází ložisko B3 101900 Hraničná, dobývací 
prostory DP 70573 Hraničná a DP 71032 Hraničná I a chráněné ložiskové území Hraničná 10190000

 X.5 - do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 16 návrhu a na str. 40 odův. uvést podmínku, že hlavní objekt
bude vzdálen min. 12 m od okraje lesního pozemku

 N.31 - do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 15 návrhu a na str. 39 odův. uvést podmínku, že hlavní 
objekt bude vzdálen min. 25 m od okraje lesního pozemku

 U.10 -  do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 10 návrhu a na str. 37 odův. uvést podmínku, že - hlavní 
objekt bude vzdálen min. 12 m od okraje lesního pozemku

U.39 – U.44 - do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 13 návrhu a na str. 38 odův. uvést podmínku 
vyplývající ze SEA: „ Neumisťovat stavby vyšší než 10 m“.

U.78 - do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 13 návrhu a na str. 38 odův. uvést podmínku vyplývající  ze 
SEA: „Stavbu realizovat jen za souhlasu správce VTL plynovodu“.

N.116 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 16 návrhu a na str. 40 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Stavbu realizovat jen za souhlasu správce VTL plynovodu“.

U.83 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 14 návrhu a na str. 38 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Vytěžené prostory následně revitalizovat“.

2.10 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 15 návrhu a na str. 39 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Stavbu garáže umístit co nejblíže k RD“, vypustit informaci, že plocha je určena pro „1 RD“

N.34 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 15 návrhu a na str. 39 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: “Vytvořit pás zeleně pro zvýšení prostupnosti krajiny a jako protihlukovou ochranu objektů 
bydlení „.

N.48 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 15 návrhu a na str. 40 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Nezatrubňovat vodoteč a zachovat ochranné pásmo vodoteče min. 6 m“.
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N.215 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 17 návrhu a na str. 41 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Vymezit zelený pás podél vodoteče k zastavitelné ploše U.16“

U.6 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 13 návrhu a na str. 37 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „ Zajistit protihlukovou ochranu objektů hygienické ochrany v okolí. Plochu parkoviště 
konstruovat z vegetačních panelů, v případě celoplošného zpevnění zajištit retenci nebo vsakování 
vyčištěných dešťových vod.“.

U.8 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 13 návrhu a na str. 37 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Stavbu umístit ve východní části pozemku“.

U.16 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 13 návrhu a na str. 37 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Zajistit ochranu před hlukem z parkoviště a vymezit pás zeleně podél vodoteče“.

U.56 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 13 návrhu a na str. 37 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Stavbu realizovat u komunikace a zachovat OP vodoteče 6 m“.

U.71 - do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 14 návrhu a na str. 38 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: “ Stavbu realizovat u komunikace a zachovat OP vodoteče 6 m“.

X29 - do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 16 návrhu a na str. 41 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Zajistit vzhled stavby v souladu s ochranou krajinného rázu.“

N.103 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 17 návrhu a na str. 42 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Vytvořit plochu zeleně podél vodoteče pro průchod lokálního biokoridoru a stavbu čerpací 
stanice umístit mimo záplavové území.“

U.73 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 13 návrhu a na str. 37 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „Stavbu realizovat v severozápadní  části“.

N.52 - do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 15 návrhu a na str. 40 odův. uvést podmínku, že - hlavní 
objekt bude vzdálen min. 25 m od okraje lesního pozemku, plochu pro bydlení zvětšit o cca 100 m2 
dle zákresu do situace tak, aby  bylo možné v rámci plochy umístit menší RD (červeně označeno 
původní vymezení plochy N.52, modře vymezení nově navrhované, zeleně možné umístění RD)
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2.9 – do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 15 návrhu a na str. 40 odův. uvést podmínku vyplývající ze 
SEA: „ Stavbu realizovat v severní části pozemku a zajistit prostupnost krajiny ve směru 
východozápad“. 

N.118 – převést plochu na sportovní hřiště OP – nezastavitelné (stavba dětského hřiště realizovaná), 
plochou prochází lokální biokoridor (vyplývá ze SEA)

1.4 – zastavitelnou plochu pro bydlení zmenšit o severozápadní výběžek  na ppč. 1376/8 k.ú. Loučná 
n.N., tuto část pozemku 1376/8 k.ú. Loučná a západní část pozemku p.č. 1377/2 k.ú. Loučná vymezit 
jako  Plochu smíšenou nezastavěného území NS z důvodu zachování prostupnosti krajiny (požadavek 
vyplývající ze SEA) – příloha č.5.

2.26 – plochu zmenšit ve východní části, do tab. „Rozvojové plochy“ na str. 15 návrhu a na str. 39 
odův. uvést podmínku vyplývající ze SEA: „Stavbu realizovat u komunikace min. 25 m od lesa.“  Na 
ppč. 577/39 a stpč. 647/2 k.ú. Loučná n.N. je rozestavěná stavba zapsaná v KN – vyjmout ze 
zastavitelné plochy pro bydlení a zařadit do stabilizované.

X.29 – vypustit, ze zápisu dohodovacího jednání ze dne 11.9.2014 vyplývá, že část pozemků kolem
hotelu  Premiér,  využívaných  k  jeho  provozu  bude  zařazeno  plochy  stabilizované  OK  a  nebylo
dohodnuto zařazení severní části pozemku ppč. 1275/5 do zastavitelné plochy OK - X.29 

X21, N.66 -  vypustit (vedení VTL plynu a jeho OP)

N.205 -  vypustit (aktivní zóna záplavového území)

- dopracovat odůvodnění územního plánu tak, aby bylo zřejmé, jak byly naplněny požadavky 
vyplývající z PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1

- dopracovat požadavky týkající se záměrů ze ZÚR LK jako VPS a VPO (K19H, RC 1266, RK 647) a dát 
do souladu textovou a grafickou část (popsán pouze stav)

- plochu garáže (hospodářské stavení vedle Tesanky) na ppč. 1184/3 v k.ú. Janov nad Nisou zařadit
do plochy BR v souladu se skutečností - jedná se o garáž k rodinnému domu čp. 1, nejedná se o
občanskou vybavenost

- parkovací  plochu na ppč.  455/16 v k.ú.  Janov nad Nisou (před restaurací  Vyhlídka)  zařadit  do
stabilizované plochy P v souladu se skutečností - nejedná se o občanskou vybavenost
 
- plochu  sjezdovky  vedle  bobové  dráhy  v  Janově  nad  Nisou  zařadit  do  plochy  OP  v  souladu  s
charakterem této plochy - jedná se o sjezdovku, na rozdíl od sousední plochy bobové dráhy

-  bobová dráha v textové části (v kap. A4.a Občanské vybavení, popř. v podmínkách využití  pro
plochy OS), specifikovat tak, aby neumožňovala další výstavbu nadzemních objektů, které umožňují
podmínky využití plochy OS

- na ppč. 754/2 k.ú. Janov nad Nisou (naproti penzionu Dřevona) vymezit stabilizovanou plocha
parkoviště P v souladu se skutečností a platným ÚPO, ne občanskou vybavenost

- ČOV na stpč.383 a okolí v k. ú. Hraničná (u Hašlerky), na stpč. 725 v k.ú. Janov nad Nisou (pod
Severákem), na stpč. 759/1 v k.  ú.  Janov nad Nisou (pod Královkou) zařadit do plochy technické
infrastruktury TI 
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-plochy na pozemcích ppč. 1421/3, 1480/3 v k.ú. Loučná nad Nisou zařadit do ploch zastavitelných v 
souladu s platným ÚPO a skutečným stavem (na pozemcích není dosud postaven dům) 

- vymezit zastavitelnou plochu N.17 na dosud nezastavěných pozemcích ppč. 849/15, 849/16, 837/1, 
821/1 (část) v k.ú. Janov nad Nisou místo plochy stabilizované v souladu s platným ÚPO a skutečným 
stavem 

- před přidáváním nových zastavitelných ploch vyhodnotit využití stávajících zastavitelných ploch, 
návrh zastavitelných ploch přizpůsobit předpokládanému demografickému vývoji obce s cílem 
podpořit trvalé bydlení 

- upravit hranice CHKO JH, dle skutečnosti parkoviště u kapličky a zastavěná plocha severně od 
hranice PP Tichá říčka jsou ve II. zóně CHKO JH (příloha č.6)

- Výkres technické infrastruktury + koordinační výkres - vodní zdroje nad Vyšehradem nejsou 
napojeny do sítě.  SVS, a.s. a SČVK, a.s. ani vodoprávní úřad MM Jbc dle jejich vyjádření neevidují na 
pozemku žádný zdroj vody. Situaci řešit podobně, jak ji řeší návrh ÚP Jablonec nad Nisou, tj. ponechat
v ÚP pouze vodní zdroje bez napojení do systému, a to v k.ú. Hraničná n.N. i Loučná n.N. (příloha č.7),
zrušit PHO- I a PHO- II

- Výkres technické infrastruktury + koordinační výkres –  vypustit PHO-II vodní zdroje Jablonec 
nad Nisou – Mšeno nad Nisou v k.ú. Loučná n.N., které bylo zrušeno (příloha č.8)

- Výkres technické infrastruktury + koordinační výkres + textová část  – doplnit propoj 
dálkového vodovodu z bedřichovské úpravny do Jablonce n.N.dle platného ÚP obce Janov nad Nisou 
(přílohy  9a - 9h) 

- Výkres technické infrastruktury - ve výkresu je zakreslena navržená trafostanice pod 
Královkou bez napojení na vedení VN, v koordinačním výkresu zakreslena není (není zakreslena ani v 
koordinačním výkresu 2014), dořešit

- Výkres Koncepce uspořádání krajiny, Koordinační výkres  - ÚSES v legendě nahradit výraz „k 

vymezení" výrazem „nefunkční" nebo „k založení" (totéž v koordinačním výkrese)

- Výkres  Koncepce uspořádání  krajiny  -  v  souladu s  názvem výkresu je  žádoucí  zakreslit

plochu revitalizace a PP Tichá říčka

-  Textová  část  –  návrh  -  A3.  Urbanistická  koncepce  včetně  vymezení  zastavitelných  ploch,  ploch

přestavby a systému sídelní zeleně - A3.5. Charakter a struktura zástavby -doplnit charakter zástavby

podrobněji např. takto:
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Hrabětice, Severák, Hraničná, Loučná ve 3. zóně CHKO JH

Zástavba v částech Hrabětice, Severák, Hraničná, Loučná ve 3. zóně CHKO JH je soustředěná 
podél silnic 3. třídy místních komunikací a na svazích, kde je rozptýlená na lučních enklávách. Svahové
osídlení nevytváří pravidelné struktury. Jednotlivé stavby nebo jejich malé skupiny na Hraběticích, 
Severáku, Hraničné a Loučné ve 3. zóně CHKO JH jsou umístěny ve větších vzájemných odstupech. 
Intenzita zastavění pozemku nadzemními stavbami je nízká, průměrně 10 % z rozlohy pozemku. 
Umístění objektů na pozemcích je dáno konfigurací terénu, orientace vzhledem ke komunikacím je 
zejména okapová (hřeben staveb je zpravidla orientován po vrstevnici) zřídka štítová nebo nárožní. 
Stavby jsou svým spodním podlažím usazené co nejblíže úrovni původního terénu, na prudších 
svazích je obvyklá vyšší podezdívka pro vyrovnání sklonu terénu. Hospodářské a technické prostory, 
garáže i sklady se nacházejí zpravidla ve vedlejším samostatném hospodářském objektu (původně 
stodole) nebo jsou součástí domu. Zpevněných ploch je kolem staveb minimum. Oplocení pozemků 
umístěných na lučních pozemcích je výjimkou. U staveb převažuje obdélný půdorys o poměru stran 
přibližně 1:2, u větších objektů se objevuje členitější půdorys tvaru L nebo T. Šířky štítové stěny se 
obvykle pohybují mezi 6 a 9 metry, výška jednopodlažních staveb nepřesahuje 8 m, zástavba je 
výhradně jednopodlažní. Typické jsou sedlové střechy. Charakter zástavby je smíšený dosud s velkým 
podílem objektů tradiční lidové architektury (tzn. roubených horských chalup jizerskohorského typu). 
Zástavba je doplněna novějšími rekreačními domy. V území se jednotlivě vyskytují objekty občanské 
vybavenosti (hotely, penziony) většího měřítka.

Janov, Hraničná, Loučná ve 4. zóně CHKO JH

Část obce Janov ve 4. zóně tvoří kompaktní souvislá zástavba v údolní poloze Bílé Nisy a 
přítoků do Malého a Velkého Semerinku. Zástavba je zahuštěnější, intenzita zastavění pozemku 
nadzemními stavbami je průměrně 20 % z rozlohy pozemku. Typologicky i funkčně je zástavba 
různorodější než ve 3. zóně CHKO JH (lidová architektura, vilky, vily, bytové domy, výrobní objekty, 
občanská vybavenost, apod.). V orientace objektů převažuje okapová (hřeben staveb je zpravidla 
orientován po vrstevnici), místy se objevuje i štítová. Usazení do terénu je u hlavních komunikací 
často provedeno pomocí výraznějších terénních úprav. Půdorys staveb převažuje obdélný, u větších 
objektů je půdorys členitější ve tvaru L nebo T. Střechy staveb jsou převážně sedlové, výjimečně s 
částečnou valbou nebo jiné. Ploché střechy se v území vyskytují výjimečně. Převažují stavby 
jednopodlažní, místy dvoupodlažní, zcela výjimečně vyšší (ve velmi svažitém terénu jsou obvyklé 
vysoké podezdívky pro jeho vyrovnání). Urbanisticky a kompozičně výjimečný je střed obce s blokem 
obecního úřadu.

- A6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - u ploch NS vypustit terénní
úpravy „většího“ rozsahu

- str. 19, 52 odův. - u VPS-31 chybně označen katastr Hraničná n.N. – vypustit, ponechat pouze k.ú. 
Loučná n.N.

- str. 29 odův. -  na ppč. 295/2 k.ú. Hraničná n.N. se nachází pomník obětem 1. světové války, který 
není v dokumentaci uveden, přiděleno evidenční číslo válečného hrobu CZE5103-43057
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- str. 73 odův. – prověřit předpokládaný počet trvale hlášených obyvatel v r. 2025 (uvedeno číslo nad 
2000, ačkoliv předpokládaný nárůst je oproti dnešním 1370 obyvatelům  o  180 obyvatel, tj. by tedy 
mělo být cca 1550 obyvatel)  

- str. 77 odův. ,podbod 1.1 – uvedeno „na území města Labská Stráň“ – odstranit chybný údaj

- str. 49 odův.  – prověřit celkový počet obyvatel připojených na vodovod v r. 2015 (podezřele velké 
číslo, dle PRVKUK je napojeno cca 32 %)

- text. část .odův. str. 45 – v tabulce nazvané  „Lůžková kapacita hotelů a penzionů“ není uvedeno  
počet lůžek

- text. část .odův. str. 50 Koncepce odvedení a čištění odpadních vod – průmyslové závody Jablonecké
sklárny a Skleněná bižuterie neexistují - aktualizovat

- text. část .odův. str. 34 F) Limity hlukové Zátěže – doplnit § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

- v kapitolách 1.1 a 1.2 textové části odůvodnění (str. 77)  dané informace nekorespondují s kap. 
Údaje o pozemcích , Rekapitulace na str. 76

- text. 

ást  odův., str. 76  a v dalších citacích opravit měsíc vydání metodického doporučení MŽP na červenec
2011  

- k opakovanému veřejnému projednání vytvořit srovnávací list

- výkresy mimo výkresu B2 – Výkres širších vztahů řešit v měřítku 1:5000

DODATKEM INSTRUKCÍ BUDE ŘEŠENO:

-  ppč. 410 k.ú. Janov n.N. (lok. N.214) - na základě požadavku obce Janov nad Nisou bude proveden 
botanický průzkum k ověření výskytu ohroženého druhu (hořec tolitový)v lokalitě N.214, a to s 
ohledem na vegetační dobu rostliny nejdříve v měsíci červenci . V případě, že z botanického 
průzkumu vyplyne, že vymezení zastavitelné plochy pro bydlení je s ohledem na ochranu přírodních 
hodnot možné a zpracovatel vyhodnotí potřebu vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení , 
bude lok. N.214 v návrhu Územního plánu Janov n.N. k opakovanému veřejnému projednání 
vymezena jako zastavitelná pro bydlení

- koncepčně dořešit území zemědělské farmy Vyšehrad (k.ú. Hraničná), která se skládá z rodinného
domu čp. 99 na stpč. 168 (v návrhu ÚP 2014 byl zařazen do plochy BV v souladu s jeho funkcí, v
návrhu 2015 je zařazen do plochy OK - není zřejmé proč), stavby č.e. 1399 na stpč. 169/1 vedené v
katastru nemovitostí jako jiná stavba (v návrhu ÚP 2014 byla zařazena do plochy BV, v návrhu 2015 je
zařazena do plochy OK), stavby na stpč. 417 vedené v katastru nemovitostí jako rozestavěná stavba
(povolená jako přístřešek pro zemědělské stroje, v návrhu ÚP 2014 byla zařazena do plochy OK -
návrh U.41, v návrhu 2015 je stavební parcela zařazena do plochy BV, pozemek ppč. 685/8 kolem ní
do plochy OK)
Celý  areál  je  třeba  řešit  v  souladu  s  jeho  skutečným  využitím  a  platným  ÚPO,  případně  řešit
požadovanou změnu využití. Bude-li část areálu nadále zařazena do plochy OK, je třeba zastavitelné
plochy U.39 - U.43 řešit jako celek a zpracovat na ni územní studii
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