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Odůvodnění Územního plánu Bulovka 

1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

1.1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím je správní území obce Bulovka, tvořené třemi katastrálními územími: Arnoltice u Bulovky, 
Bulovka, Dolní Oldříš. V každém katastrálním území se nachází jedno sídlo, přičemž sídla Bulovka a Arnoltice jsou 
prostorově propojena. Obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností je Frýdlant, okresním 
a krajským městem je Liberec. 

1.2 Základní údaje o obci Bulovka 

kraj (NUTS3) Liberecký (CZ051) 

okres (LAU 1) Liberec (CZ0513) 

obec s rozšířenou působností  Frýdlant  

obec s pověřeným obecním úřadem Frýdlant 

obec (LAU 2) Bulovka (CZ0513 563935) 

řešené území (kód k. ú.) Arnoltice u Bulovky (616176), Bulovka (616184), Dolní Oldříš (616192) 

rozloha řešeného území 2887 ha (dle ČSÚ k 31. 12. 2016) 

počet obyvatel 871 (dle MV k 1. 1. 2017) 

1.3 Postavení obce v systému osídlení 

K 1. lednu 2012 žilo v obci Bulovka, dle Ministerstva vnitra, 945 obyvatel a hustota osídlení tak činila 33 obyvatel 
na km2. Z hlediska občanské vybavenosti obec disponuje základním trianglem v podobě samoobsluhy, hospody 
a pošty. Za vyššími službami musí obyvatelé dojíždět do nedalekého Frýdlantu, který platí za sociogeografické 
centrum celého Frýdlantského výběžku. Další, vyšší, služby potom nabízí Liberec nacházející se však již za 
hřebenem Jizerských hor.  

Bulovka se rozkládá v severní části Frýdlantského výběžku, již při hranicích s Polskem. Polská, stejně jako 
nedaleká německá, města nabízejí pro obyvatele Bulovky z hlediska socioekonomických vazeb v intencích 
Schengenského prostoru zajímavou alternativu vůči zbytku Libereckého kraje hůře dostupného kvůli výše 
zmíněným geomorfologickým specifikům. Detailnější rozpis okolních měst jejich dojezdové vzdálenosti z Bulovky 
zobrazuje následující tabulka. 

Tab.: Časové a prostorové vzdálenosti z Bulovky do okolních socioekonomických center 

město  Frýdlant  Zawidów  Görlitz  Liberec  Ml. Boleslav  Ústí n. L.  Hradec Král. Praha  Berlín  

km  8 11 27 32 82 114 131 140 243 

min  10 13 30 37 67 113 122 102 183 

Sousedními obcemi jsou ve správním území ORP Frýdlant Horní Řasnice, Dolní Řasnice, Krásný Les, Frýdlant, 
Višňová, Bulovka. Z polské strany je to v okrese Zgorzelec obec Sulików a v okrese Lubań obce Platerówka a Lesna. 
Izolovanost Frýdlantského výběžku (z jedné strany horským hřebenem, ze strany druhé státní hranicí) se 
negativně odráží v sociogeografických charakteristikách celého území.  

Územní plán Bulovka obecně respektuje platnou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí. Z hlediska 
širších vztahů je řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových a funkčních vazeb, 
zejména dopravní a technické infrastruktury a ochrany přírody a krajiny včetně veškerých prvků územního 
systému ekologické stability (ÚSES), které se v řešeném území nalézají. 
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1.4 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

Širší dopravní vazby 

Řešené území se nachází na celorepublikově významném dopravním tahu – silnici I/13. Ta vede z Karlových Varů 
do Teplic (jako „Podkrušnohorská magistrála“), dále pokračuje východním směrem do Děčína, Nového Boru, 
odtud v peáži se silnicí I/9 do Svoru, dále pak do Bílého Kostela nad Nisou, odtud v peáži se silnicí I/35 do Stráže 
nad Nisou, odkud dál pokračuje přes Frýdlant na hraniční přechod Habartice/Zawidów (PL) vzdáleného z Bulovky 
10 km.   

Silnice v celé trase tvoří páteř rozvojových os celorepublikového, resp. krajského významu a poloha obce je tak 
předpokladem pro zvýšenou aktivitu v území, která však naráží na celkovou izolovanost Frýdlantského výběžku. 
Potenciál silniční trasy tak tkví spíše v interakci s polskými a německými městy.  

Řešeným územím neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční zastávkou je zastávka Krásný Les, vzdálená 
3,5 km jižně od obce, která se nachází na regionální jednokolejné trati č. 037 Liberec – Jindřichovice pod Smrkem, 
Frýdlant v Čechách – Černousy (dříve trať č. 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem), úsek Frýdlant 
v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem.  

Širší vazby technické infrastruktury 

Sídla Bulovka a Arnoltice jsou napojena na veřejný skupinový vodovod Bulovka, který zásobuje i další obce v 
severozápadní části výběžku. 

Vzhledem k makropoloze celého Frýdlantska je řešené území mimo hlavní trasy elektrické energie a zemního 
plynu. Elektrická energie je do Bulovky dodávána z transformoven Bezděčín (400/220/110kV) a Babylon 
(400/110kV) přes transformovnu Frýdlant - Větrov (110/22kV) na úrovni 22 kV. 

Plyn v obci není zaveden.  

1.5 Širší vztahy ÚSES a další přírodní systémy 

V řešeném území se nachází nadregionální, regionální i lokální prvky systému ekologické stability. Z hlediska 
širších vztahů patří mezi nejpodstatnější tyto: 

nadregionální biocentrum: NC68 Poustecká obora (rozkládá se v katastrech  obcí: Bulovka, Frýdlant, Krásný Les, 
Kunratice, Bulovka, Višňová) 

nadregionální biokoridor: K25MH (prochází katastry obcí: Bulovka, Dolní Řasnice, Krásný Les) 

regionální biocentrum: RC1788 Řasnice (rozkládá se v katastrech  obcí: Bulovka, Horní Řasnice) 

Veškeré přírodní prvky nadmístního významu, ale i prvky lokální jsou rozepsány v kapitole „Přírodní hodnoty a 
zdroje“.  

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT  

2.1 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

2.1.1 Hodnoty kulturní, architektonické, urbanistické 

Kulturní památky  

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky jsou zapsány následující objekty: 

Tab.: Nemovitá kulturní památka 

číslo rejstříku k. ú. památka 

101379 Arnoltice lávka – mostek 

27108/5-4185 Arnoltice venkovská usedlost, čp 48 

33247/5-4186 Arnoltice krucifix 

33906/5-4184 Arnoltice kostel sv. Maří Magdaleny 

19908/5-4182 Bulovka kostel Archanděla Michaela s farou 
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25868/5-4183 Bulovka krucifix 

18647/5-4187 Dolní Oldříš kostel sv. Martina 

32047/5-4188 Dolní Oldříš smírčí kříž 

105075 Dolní Oldříš usedlost, č. ev. 3 

Vymezením nemovitých kulturních památek, jako limitů využití území (znázorněných v grafické části - 
v Koordinačním výkrese), respektuje územní plán tyto významné kulturní hodnoty. Konkrétní podmínky ochrany 
nemovitých kulturních památek stanovují zvláštní právní předpisy na úseku památkové ochrany.  

V řešeném území se dále nacházejí objekty místního kulturního dědictví, které sice nepodléhají režimu 
památkové ochrany, ale jedná se o objekty s historickou, uměleckou či obecně kulturní hodnotou, které si 
zaslouží zvýšenou pozornost a péči a mohou být nazývány památkami místního významu. Jedná se o objekty 
volně rozptýlené v krajině jako boží muka, smírčí kříže, kapličky, objekty lidové architektury, apod. Mezi ty 
nejvýznamnější patří: 

 kaplička v Bulovce (při polní cestě do Pertoltic a mezi Bulovkou a Arnolticemi) 

 Bulovka čp. 39 (na stavební parcele č. 105, k. ú. Bulovka) – vodní mlýn 

 statek s patrným pozůstatkem vodní tvrze v Dolní Oldříši čp. 23 (v současnosti využívaný pro zemědělské 
podnikání v režimu bioprodukce) 

 Dolní Oldříš čp. 12 – obytný dům 

 Arnoltice čp. 27 – vodní mlýn s náhonem 

 podstávkové domy (typická venkovská architektura česko-polsko-německé příhraniční oblasti, 
specifická stavební konstrukce spoluvytváří kulturní a historickou identitu území) 

Archeologické lokality  

V řešeném území se dle Státního archeologického seznamu ČR nachází tři území s archeologickými nálezy 
kategorie ÚAN II. 

Tab.: Území s archeologickými nálezy 

poř. č. SAS katastr název UAN kategorie UAN reg. správce 

03-12-18/1 Bulovka Bulovka II Severočeské m. Liberec 

03-12-17/1 Arnoltice Arnoltice II Severočeské m. Liberec 

03-12-13/1 Dolní Oldřiš Dolní Oldřiš II Severočeské m. Liberec 

Území s archeologickými nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za území s výskytem 
archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené 
pod č. 99/2000 Sb. m. s.  

V souladu s příslušnými právními předpisy, především s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 
99/2000 Sb. m. s.) a se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je při realizaci všech stavebních či jiných 
aktivit prováděných na správním území obce Bulovka bezpodmínečně nutné zajistit provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

V grafické části odůvodnění územního plánu (v Koordinačním výkrese)) jsou zakresleny archeologické lokality dle 
Státního archeologického seznamu.  

Urbanistická struktura  

Je řešena detailněji v rámci kapitoly „Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně“. 

2.1.2 Přírodní hodnoty a zdroje 

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 60/2008 Sb. 
Z hlediska výše uvedeného zákona a prováděcích vyhlášek se v řešeném území nacházejí následující přírodní a 
krajinné hodnoty (znázorněné v grafické části - v Koordinačním výkrese): 
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Významné krajinné prvky (VKP) 

V území se nachází jeden registrovaný významný krajinný prvek vyplývající z § 6 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. Jedná se o Lípu malolistou v k. ú. Bulovka na parcele č. 1825/1. 

V území se nacházejí rovněž neregistrované významné krajinné prvky vyplývající z § 3 odst. b) zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
se jedná o historické cesty, stromořadí a aleje nebo komponované průhledy. Tyto prvky jsou ekologicky, 
geomorfologicky a esteticky hodnotnou částí krajiny, utváří její typický vzhled a přispívají k udržení její stability.  

Památný strom 

V území je evidován jeden památný strom (dle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). 
Jedná se o Josefský dub v místní části Arnoltice. 

Územní systém ekologické stability 

Pro zachování vysoké a trvalé ekologické stability je nutné vymezení ekostabilizačních prvků a jejich vzájemné 
propojení. Kostra ekologické stability je navržena na základě srovnání aktuálního a potenciálního přírodního 
stavu ekosystémů v krajině. Při návrhu ÚSES jsou důležité směry migračních tras (vodní toky, údolí, hřbety apod.), 
reprezentativnost stanoviště, zastoupení ekologicky významných prvků, antropogenní zásahy do krajiny, 
návaznost na sousední katastry a vzájemné provázání návrhů ÚSES. Pro skladebné prvky ÚSES jsou vymezovány 
zbytky přírodních a přirozených společenstev s nejvyšší ekologickou stabilitou, případně jsou zakládány nové. 
Tyto segmenty krajiny mají příznivý vliv na okolní méně stabilní části krajiny a jsou nezbytné pro ochranu celkové 
biodiverzity.  

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným 
zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. 

Návrh ÚSES 

Řešení ÚSES vychází ze zpracovaných podkladů a dokumentů. Jednotlivé prvky byly v souladu s principy 
projektování ÚSES a s ohledem na stav v území aktualizovány a upřesněny v měřítku územního plánu tak, aby co 
nejvíce využívaly stávajících fragmentů ekologicky stabilnějších ploch v krajině, případně aby založily nové logické 
části.  

Pro vymezení skladebných částí ÚSES v řešeném území sloužily následující podklady: 

• ZÚR Libereckého kraje (2011) 

• ÚAP SO ORP Frýdlant (2016) 

• Terénní průzkum zpracovatele ÚP 

Většina skladebných částí ÚSES má vyhovující prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti spočívá ve 
vhodném způsobu hospodaření (na lesní půdě obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na zemědělské 
půdě ukončení jejího intenzivního obhospodařování, obnova druhové skladby luk, obnova a doplnění břehových 
porostů vodotečí a rozptýlené zeleně). Je nezbytné koordinovat řešení s návrhem komplexních pozemkových 
úprav. 

Vazby ÚSES jsou koordinovány s územně plánovací dokumentací okolních obcí a se ZÚR Libereckého kraje. 
Všechny skladebné části ÚSES nadmístního významu jsou územním plánem respektovány a upřesněny na hranice 
parcel dle katastru nemovitostí. 

Funkční, částečně funkční i nově založená biocentra jsou v územním plánu vymezena jako plochy přírodní (NP) 
s jednoznačnou převahou regulativů zajišťujících a podporujících uchování a reprodukci přírodního bohatství a 
příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny. Biokoridory jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí, tzn., 
že v daném prostoru dochází ke vzájemnému spolupůsobení charakteristik biokoridoru a regulativů plochy, přes 
kterou je biokoridor veden.  
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Přehled skladebných částí ÚSES 

Tab.: Nadregionální biocentrum 

ozn. název 
rozloha 
v řeš. území 

základní charakteristika 

NC 68 
Poustecká 
obora 

149,6 ha 

Jedno z nejrozsáhlejších biocenter v celém Frýdlantském výběžku 
rozkládající se na správním území šesti obcí. Do řešeného území zasahuje 
ze západu a je zde zastoupeno lesním komplexem smíšeného charakteru s 
převahou jehličnatých, zejména smrkových porostů.  

ÚP v biocentru vymezuje dva koridory. Koridor zkvalitňování prostupnosti 
krajiny a její kultivace (více viz kapitolu Koridory ve volné krajině) vedený 
v trase existující stezky tak, aby byl zásah do biocentra zcela minimalizován. 
A koridor protipovodňová opatření převzatý z projektu „Podkladová 
analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě 
blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“. 

Tab.: Nadregionální biokoridor 

označení 
délka/šířka 
v řeš. území 

základní charakteristika 

K25MH  1950/40m 
Částečně funkční biokoridor spojující nadregionální biocentrum RC 1788 Řasnice 
s lokálními biocentry LC7 a 9. Prochází převážně lesním porostem s pozměněnou 
druhovou strukturou smrkového charakteru.  

 Tab.: Regionální biocentrum 

označení název 
rozloha v řeš.  
území 

základní charakteristika 

RC 1788 Řasnice  62,7 ha 

Z větší části funkční regionální lesní biocentrum nacházející se na SV k. 
ú. Bulovka při hranicích s Horní Řasnicí s výraznou dominancí 
jehličnatých porostů, zejména smrku. 

Biocentrem prochází turistická trasa, cyklotrasa i vymezený koridor 
zkvalitňování prostupnosti krajiny a její kultivace. Veškeré trasy jsou 
však vedeny po existující komunikaci. 

Tab.: Lokální biocentrum 

označení název 
rozloha v 
území 

základní charakteristika 

LC1 Tisovec – východ  8,3 ha 
Funkční lesní lokální biocentrum východně od Dolní Oldříše při 
hranicích s Polskou republikou. Převládá smrková monokultura.  

LC2 V mokřinách 10,4 ha 

Funkční lesní podmáčené lokální biocentrum západně od Dolní 
Oldříše při hranicích s Polskou republikou. Druhová skladba je 
rozmanitější, cca půl na půl listnaté (dub, buk, jasan) a jehličnaté 
(smrk, borovice) porosty.  

LC3 
Prameny černé 
vody 

12,8 ha 

Funkční lesní, částečně vodní lokální biocentrum při prameni 
Černé vody, přítoky Červené vody (Oldříšského potoku). 
Dominují monokulturní smrčiny, v severní části, při Lesním 
rybníku, s příměsí jasanových olšin. 

LC4 U hranice 4,7 ha 

Funkční, převážně lesní (zejména smrkové monokultury) lokální 
biocentrum na hranicích k. ú. Bulovka a Dolní Oldříš. Biocentrem 
protéká Kočičí potok tvořící biokoridor LK4 a v části toku rovněž 
státní hranici mezi Českem a Polskem. 
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LC5 Za statkem 6,7 ha 
Funkční lesní lokální biocentrum severně od Bulovky nad 
„statkem“ dnes polorozpadlým zemědělským areálem. Převládá 
smrková monokultura.  

LC6 Bulovka – jih  3,0 ha 

Částečně funkční lesní a mokřadní lokální biocentrum východně 
od Bulovky, přímo na Bulovském potoku. V zalesněných místech 
převládají listnaté porosty (buk, dub, jasan) s příměsí druhotných 
smrčin.  Do biocentra vstupuje pouze jeden biokoridor (LK5), 
jedná se tedy o „slepou“ trasu. 

LC7 Bulovský potok 12,1 ha 
Funkční lesní lokální biocentrum východně od Bulovky, rovněž na 
Bulovském potoku. Dominují druhotné smrčiny. Biocentrem 
prochází nadregionální biokoridor K25MH. 

LC8 Arnoltice – sever  4,8 ha 

Funkční lesní lokální biocentrum severně od Arnoltic 
v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Převládají listnaté 
druhy jako buk, dub, lípa, bříza. Do biocentra zasahuje ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupně. 

LC9 
Arnoltický potok – 
sever  

0,7 ha 
Severní výběžek rozsáhlejšího lokálního biocentra nacházejícího 
se na území obce Krásný les. Vyskytujíc se zde mladé buky, 
kaštany, ale rovněž smrčiny. 

Tab.: Lokální biokoridor 

označení délka/šířka základní charakteristika 

LK1 2520/20 m 
Funkční vodní biokoridor sledující trasu Oldříšského potoku. Vystupuje 
z lokálního biocentra LC3, prochází ve stopě toku celou Dolní Oldříší a svou trasu 
ukončuje v LC2 jihozápadně od Oldříše. 

LK2 1920/20 m 

Funkční lokální suchý biokoridor vystupuje z jižní části lokálního biocentra LC1, 
část trasy směrem k jihu kopíruje státní hranici s Polskem a poté vstupuje ze 
severu do lokálního biocentra LC3. Z něj vystupuje na západním okraji a směřuje 
stále suchou lesní cestou do Polska. 

LK3 1820/20 m Suchý lesní lokální biokoridor propojuje lokální biocentra LC2 a LC4.  

LK4 6230/20 m 

Nejdelší lokální biokoridor v řešeném území. Vystupuje z regionálního biocentra 
RC 1788 a směřuje na severovýchod do lokálního biocentra LC4. Zhruba ve 
třetině trasy se napojuje na pramen Kočičího potoka, jehož trasu poté dál sleduje 
až na Česko-polskou hranici. Zde se biokoridor odpojuje a suchou cestou 
pokračuje do lokálního biocentra LC5 a dále na západ do sousedních Pertoltic. 
Do řešeného území opět vstupuje v oblasti Bulovského arboreta, které 
obkružuje, opět z řešeného území vystupuje a definitvně se do něj vrací 
v katastru Arnoltic. Stačí se prudce k jihu a ústí do lokálního biocentra Arnoltice 
– sever.   

LK5 1380/20 m 

Částečně funkční suchý lokální biokoridor mezi biocentry LC6 a LC7. Na jeho 
západní části je vymezen koridor protipovodňových opatření P2. Ten by měl 
podpořit realizaci opatření a staveb dle projektu „Podkladová analýza pro 
následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“, tedy např. poldry, 
průlehy apod. 

LK6 2350/20m 

Částečně funkční mokrý lokální biokoridor vystupující z biocentra LC8 a sledující 
trasu Bulovského potoku až k soutoku s potokem Arnoltickým u křížení silnici 
I/13 a III/2914. Zde se biokoridor stáčí na jih, proti proudu Arnoltického potoku 
a jeho trasu sleduje dále na jih až mimo řešené území. 

V jižní části trasy, na Arnoltickém potoku, je na biokoridoru vymezen koridor 
protipovodňových opatření P4. Ten by měl podpořit realizaci opatření a staveb 
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dle projektu „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových 
opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu 
Frýdlantsko“, tedy např. poldry, průlehy apod. 

Klimatické podmínky 

Dle charakteristiky klimatických oblastí ČSSR (Quitt, Geografický ústav ČSAV Brno, 1971) leží řešené území v 
klimatickém regionu MT9. Tento region je klasifikován jako mírně teplý, s mírně suchým klimatem, mírnou zimou. 
Průměrné roční teploty se pohybují kolem 7 °C. Léto je dlouhé, teplé, suché až mírně suché. Přechodné období 
krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 

Tab.: Přehled klimatických charakteristik pro řešené území 

počet 
letních 
dnů 

počet 
dnů 
s >10°C 

počet 
mrazo-
vých dnů 

počet 
ledových 
dnů 

Ø 
tepl. 
v I 

Ø 
tepl. 
v IV 

Ø 
tepl. 
v VII 

Ø 
tepl. 
v X 

úhrn srážek 
ve veget. 
obd. 

úhrn 
srážek 
v zim.obd
. 

počet 
dnů se 
sněhem 

počet 
zamrač.
dnů 

počet 
jasných 
dnů 

40 - 50 
140 - 
160 

110 - 130 30 - 40 
-3 až -
4 

6 - 7 
17 - 
18 

7 – 8  400 - 450 250 - 300 60 - 80 
120 - 
150 

40 - 50 

Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území 

Geologicky je řešená oblast postupně součástí Českého masivu, Krkonošsko-Jesenické jednotky a 
Západosudetské (Lužické) oblasti. Plošně dominující zastoupení mají v Bulovce mladší sedimenty, především 
pleistocenní (starší čtvrtohory) relikty v souvislosti s rozšířením ledovce ze severu během poslední doby ledové. 
Sedimentační vrstva je často prostoupena intruzemi biotické žuly, ortorulami proterozoického stáří či trachyty 
třetihorního stáří. V celém Frýdlantském výběžku, obec Bulovku nevyjímaje, se tak nachází řada ložisek 
štěrkopísků. 

V řešeném území se, dle aplikace České geologické služby – Geofond, nachází jedno chráněné ložiskové území, 5 
ložisek nebo prognózních zdrojů a jedno bodové poddolované území, kde se do 19. století těžila železná ruda.  

Tab.: CHLÚ v řešeném území 

číslo CHLÚ název surovina id. číslo 

80000 Arnoltice - Bulovka štěrkopísky 65711149 

V tabulce níže jsou zvýrazněny plochy ložisek nevyhrazených nerostů a výhradních ploch, jejichž těžební potenciál 
je nejvyšší. V ložisku Arnoltice-Bulovka (pouze v části spadající do k. ú. Dolní Bulovka) je těžba již dokonce 
oficiálně povolena. Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle ustanovení § 10 zákona, z hlediska 
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí vydalo dne 16. 1 2015 souhlasné stanovisko k záměru „Pískovna 
Dolní Bulovka“ (č. j. 89555/ENV/14). Zbylá ložiska jsou nebilancované plochy a prognózní zdroje nevyhrazených 
nerostů, jejichž těžba se v dohledné době nepředpokládá.  

Tab.: Ložiska a prognózní zdroje v řešeném území 

číslo ložiska název organizace surovina způsob těžby 

3000800 Arnoltice-Bulovka Ladislav Šeda štěrkopísky dřívější povrchová 

3163600 Bulovka neuvedena štěrkopísky dosud netěženo 

9035400 Arnoltice 2 Ministerstvo životního prostředí štěrkopísky dosud netěženo 

9036400 Dolní Oldřiš 1 Ministerstvo životního prostředí štěrkopísky dřívější povrchová 

9036600 Dolní Řasnice 1 Ministerstvo životního prostředí štěrkopísky dosud netěženo 

2.1.3 Hodnoty civilizační a technické 

Havarijní plán 

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, byl pro Liberecký kraj zpracován Havarijní plán Libereckého kraje představující souhrn 
opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 
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ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Byl 
zpracován hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. 

Havarijní plán je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě živelních pohrom, 
antropogenních havárií nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo 
životní prostředí. Je určen k plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným 
dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i právnické osoby nacházející se na území kraje. 

Zóny havarijního plánování 

Do řešeného území nezasahuje žádná zóna havarijního plánování. V řešeném území se nenachází žádný subjekt 
nakládající ve větším rozsahu s nebezpečnými látkami. 

Krizový plán 

Krizový plán kraje je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, 
které kraj zpracovává k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané působnosti dle zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění zákona č. 430/2010 Sb. Zpracovatelem krizového plánu kraje je hasičský 
záchranný sbor kraje. Zpracovatelem krizového plánu obce s rozšířenou působností je rovněž hasičský záchranný 
sbor kraje. Náležitosti upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení 
vlády 431/2010 Sb. v § 15, 15c a 16. 

Ochrana území před průchodem povodňové vlny 

V řešeném území nebylo Krajským úřadem Libereckého kraje stanoveno záplavové území. Nachází se zde však 
několik vodních toků i nádrží a v létě 2010 zasáhly Bulovku (konkrétně sídla Bulovka a Arnoltice) katastrofální 
povodně. Přibližný rozsah rozlivu dokumentuje zákres níže z povodňového portálu Libereckého kraje.  

Obr.: Rozsah rozlivu v Bulovce během povodně 2010  

 

Obec má z tohoto důvodu zpracovaný povodňový plán. Územní plán pomáhá situaci řešit podporou realizace 
technické infrastruktury, do které spadají i stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami 
ve všech relevantních plochách s rozdílným způsobem využití. Dalším krokem je vymezení koridorů P1 až P5. 
Vycházejí z dokumentu „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě 
blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“ zpracovaného pro celé území dobrovolného 
svazku obcí Frýdlantsko. Bude se jednat o realizaci terénních úprav, např. v podobě poldrů. ÚP tedy v tomto 
případě zohledňuje již pokročilou fázi projektu. I přesto jsou koridory vymezeny velkoryse, aby byla umožněna 
variabilita realizace opatření. 

Důležité je rovněž řešit zmírnění negativních dopadů lokálních povodní v území zejména pak formou 
protierozních opatření, mj. revitalizací toků s možností jejich řízeného rozlivu, ekosystémových krajinářských 
opatření, návrhem suchých poldrů, apod. 

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost užívání volný 
nezastavěný manipulační pruh o šířce 8 m (u významných vodních toků) resp. 6 m od břehové čáry dle § 49 zák. 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č.470/2001 Sb., kterou se 
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 
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Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí, budou 
v mírové době využity přirozené ochranné vlastnosti staveb.  

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Obyvatelé postižení mimořádnou událostí budou ubytováni v určených objektech na území obce Bulovka i mimo 
něj dle zpracovaného Havarijního plánu Libereckého kraje. Jedná se o objekty občanského vybavení – zejm. 
obecní úřad, restaurační zařízení. Vlastní organizace a technické řešení není úkolem územního plánu. 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Na území obce se nenacházejí sklady materiálu civilní obrany a humanitární pomoci jako samostatné objekty a 
zařízení. V případě nutnosti bude pro jejich skladování a výdej využit objekt obecního úřadu. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 

V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území (v řešeném území se objekty či 
plochy vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí). V případě havárie bude vyvezení a uskladnění nebezpečných 
látek řízeno Obecním úřadem. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

V  případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet 
právnické osoby i fyzické osoby dle charakteru mimořádné události v koordinaci s Obecním úřadem. V řešeném 
území se nevyskytuje ani není navrhováno žádné zahraboviště. Pro dekontaminaci budou užívány vhodné 
zpevněné plochy s odpadem a přívodem vody. 

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

V řešeném území se nevyskytují sklady nebezpečných látek. Územní plán realizaci takových skladů neumožňuje.  

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování pitnou vodou vychází ze schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 
(PRVK LK). Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 
l/den/obyvatel cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou 
bude doplňováno balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro 
veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat 
podle pokynů územně příslušného hygienika.  

V případě potřeby nouzového zásobování elektrickou energií budou na určené objekty připojeny mobilní zdroje 
energie. 

Obrana státu 

V řešeném území se nenacházejí žádné vojenské inženýrské sítě. Z obecného hlediska budou respektovány 
parametry příslušné kategorie komunikací včetně ochranných pásem stávajícího i plánovaného dopravního 
systému. Územním plánem ani jeho důsledky nejsou dotčeny případné nemovitosti ve vlastnictví Ministerstva 
obrany ČR. 

Požární ochrana 

Pro uvažovanou výstavbu v rámci zastavitelných ploch bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 
0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a příjezdové komunikace 
pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804 a dle vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Radonový index geologického podloží 

Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav vedoucí ke snížení ozáření z 
přírodních zdrojů upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Všechny 
tři katastry obce spadají do území ohrožené radonem – střední radioekologická zátěž (kvartér, hlubší podloží, 
střední). 
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2.2 Koncepce rozvoje území obce 

2.2.1 Východiska koncepce rozvoje území obce  

Základním východiskem je snaha o ochranu a vyvážený rozvoj výše nastíněných přírodních, kulturních, 
urbanistických i civilizačních hodnot za současného respektování celé škály prostorových i funkčních limitů. 
Jednotlivé hodnoty a limity jsou zmapovány a včleněny do celistvé koncepce. Koncepce je dílem idey zhotovitele 
a je spoluvytvářena širokým spektrem záměrů z nadřazených dokumentací, záměrů samosprávy i jednotlivých 
právnických a fyzických osob.  

Koncepce rozvoje vychází zejména z následujících priorit: 

• zohlednit pozici obce v rozvojové ose nadmístního významu a ve specifické oblasti nadmístního 
významu (dle Zásad územního rozvoje Libereckého kraje); 

Rozvojová osa nadmístního významu ROS8 sleduje trasu silnice I/13, která tvoří hlavní komunikační koridor 
celého Frýdlantského výběžku a v menším měřítku potom součást silniční páteře Česka s přesahem do okolních 
států. Žádoucím efektem, který se ÚP snaží zohlednit, je intenzifikace přeshraničních vztahů. Tabulka „Časové a 
prostorové vzdálenosti z Bulovky do okolních socioekonomických center“ hovoří více než výmluvně. Čím dál tím 
větší smazávání (do určité míry historicky neexistujících) hranic považuje ÚP za výrazný socioekonomický impuls. 
Při současném zohlednění fyzickogeografických daností se potom jako základní hospodářský pilíř jeví rozvoj 
terciéru, v největší míře cestovního ruchu. Vymezením specifické oblasti nadmístního významu Frýdlantsko – 
SOB4, charakterizované obecně horšími demo a sociogeografickými vlastnostmi, nutnost zmíněných záměrů 
potvrzuje i nadřazená dokumentace ZÚR LK. 

• stabilizovat v příštích deseti letech populační situaci kolem rámcové hodnoty 1000 obyvatel 

ÚP stanovuje pro výhledový rok 2025 hodnotu 1000 obyvatel jakožto metu. Explicitní stanovení cílového počtu 
obyvatel má vytvářet uchopitelný, dohlédnutelný horizont, nikoliv přesně stanovenou mez. Hodnota je tedy 
rámcová, ale vychází z relevantních podkladů. Z historického (1869 – 2011) i krátkodobého (1991 – 2015) vývoje 
počtu obyvatel a z historického (1869 – 2011) vývoje počtu domů. Zároveň se jedná o číslo vytyčené na základě 
odborného vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch, jako reakce na kladné saldo pohybu obyvatel za poslední dekádu. Odráží se zde i poloha obce na důležité 
dopravní ose. ÚP i proto vymezuje celkem 13 zastavitelných ploch pro bydlení.  

• směřovat funkční i prostorový rozvoj zejména do sídel Arnoltice a Bulovka 

Obec o rozloze necelých 30 km2 se skládá ze tří katastrů, v nichž v každém se nachází jedno sídlo. Tato tři sídla 
jsou rozmístěna v jedné linii o celkové délce 10 km (!). Z hlediska realizace technické infrastruktury se jedná o 
jedno z vůbec nejhorších možných prostorových uspořádání jednotlivých sídel i každého sídla samostatně. 
Snahou ÚP je proto dále podpořit a do značné míry koncentrovat socioekonomický potenciál pouze v Bulovce 
(jakožto v jádru obce) a v Arnolticích, které leží přímo na komunikaci celostátního významu, silnici I/13. Silnice 
představuje výrazný socioekonomický impuls jak svou vazbou na hierarchicky významnější sídla (nejen v Česku, 
ale zejména v Polsku a Německu), tak potenciálem, který naopak do řešeného území přináší v podobě lokalizace 
hospodářských (zejména rekreačních) i čistě obytných aktivit. Dolní Oldříši je naopak ponechán její „venkovštější“ 
charakter bez větších nároků na novou výstavbu. 

• navyšovat prostupnost nezastavěného území nemotorovou dopravou 

Jedním z cílů ÚP je podpora rekultivace i realizace krajinné cestní sítě, tedy tří, čtyřmetrových zpevněných i 
nezpevněných pásů se stromořadím a příkopem, které mají v krajině své historické místo a to jak z důvodů 
ekostabilizačních, tak estetických i jednoduše dopravních. Přechod ze sídla do sídla nemusí být za každou cenu 
realizován autem po hlavní silnici, ale stejně dobře na kole nebo pěšky „přes pole“. Drobné rozmělnění 
rozsáhlých, intenzivně využívaných zemědělských celků nakonec prospěje i samotnému zemědělství, protože 
cesty budou mimo jiné tlumit degradaci ničím nenahraditelné půdy. Kromě podpory tohoto typu dopravy 
v regulativech většiny ploch s rozdílným způsobem využití jsou v několika případech explicitně vymezeny tzv. 
koridory zkvalitňování prostupnosti krajiny a její kultivace, které zvýrazňují např. historickou kaštanovou barokní 
alej v Arnolticích nebo stezku z Bulovky do Pertoltic kolem arboreta. 

• podpořit diferenciaci struktury hospodářství, zejména využít potenciálu cestovního ruchu a rekreace 

Snahou ÚP je nebránit prolínaní funkcí, které se vzájemně negativně neovlivňují. Zcela plošně je tak v rámci 
zastavěného území a zastavitelných ploch umožněna realizace veřejné infrastruktury zahrnující dopravní a 
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technickou infrastrukturu, občanské vybavení a veřejná prostranství. V plochách bydlení je v rámci regulativů 
podmíněně připuštěna výroba a skladování. ÚP vytváří podmínky pro co nejvariabilnější a nejúčelnější využívání 
území v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch za současného akcentu na relevantní podobu plošné, 
prostorové i funkční harmonie s dosavadním vývojem. Pro větší zapojení do aktivit cestovního ruchu slouží mimo 
jiné koridor zkvalitňování prostupnosti krajiny a její kultivace K1, jehož význam je vzhledem ke stanoveným 
podmínkám především symbolický, iniciační. Vychází ze stávajících polních cest, případně historických zvykových 
tras. 

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

3.1 Východiska stanovené urbanistické koncepce 

Urbanistická koncepce je formulována s ohledem na funkční, plošné a prostorové předpoklady a požadavky 
výstavby v obci. Respektuje stávající urbanistickou strukturu jednotlivých sídel, přihlíží k veškerým stanoveným 
limitům využití území a zohledňuje socioekonomické předpoklady rozvoje obce.  

Vymezením stabilizovaných i zastavitelných ploch a stanovením podmínek jejich využití je definována priorita 
intenzifikace a funkční variability zastavěného území. Zejména pro plochy bydlení (BH a BV) jsou stanoveny 
takové podmínky využití, které umožňují integraci bydlení, rekreace, občanského vybavení případně nerušící 
výroby. V nezastavěném území je možná pouze výstavba na základě § 18. odst. 5, stavebního zákona a to 
s podmínkami (více viz kapitolu Koncepce uspořádání krajiny…).  

Urbanistická koncepce vychází zejména z následujících priorit: 

• konsolidovat stav veřejné infrastruktury v obci 

Územní plán vymezuje stabilizované plochy občanského vybavení veřejného charakteru, veřejných prostranství 
a technické infrastruktury. Graficky jsou znázorněny rovněž páteřní trasy vodovodních řadů nebo elektrického 
vedení. Kromě explicitního vytyčení jsou územním plánem rovněž stanoveny příslušné zásady užívání i konkrétní 
regulativy pro jednotlivé funkce. Současný i potenciální výskyt většiny vybavenosti veřejného charakteru je třeba 
nesvazovat do momentálních prostor, nálad, hospodářských čísel, ale umožnit variabilní nakládání s ním. ÚP 
proto dále umožňuje ve všech plochách s rozdílným způsobem využití zahrnutých v zastavěném území a 
zastavitelných realizaci veřejné infrastruktury a zeleně. Dopravní a technická infrastruktura neveřejného 
charakteru je umožněna ve všech relevantních plochách s rozdílným způsobem využití. 

• posilovat polyfunkční využívání urbanizovaného území (integrace vzájemně se nerušících funkcí) 

Snahou ÚP je nebránit prolínaní funkcí, které se vzájemně negativně neovlivňují. V plochách s rozdílným 
způsobem využití nacházejících se v zastavěném území je tak v rámci regulativů připuštěna relativně široká škála 
funkcí, které však nesmí mít negativní vliv na své okolí (jedná se zejména o limity hygienické). ÚP vytváří 
podmínky pro co nejvariabilnější, nejúčelnější a ekonomicky nejmíň náročné využití systému veřejné 
infrastruktury v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch.  

V rámci zastavěného území všech tří sídel tak dominuje funkce bydlení, doplněná o plochy občanské vybavenosti 
a výroby. Přípustné a podmíněně přípustné využití ploch (za současného zachování absence negativních vlivů) 
v rámci zastavěného území dále podporuje variabilitu a intenzifikaci jeho využití. Důvodem je maximální 
využívání území disponujícího potřebnou veřejnou infrastrukturou na úkor nekontrolovaného rozrůstání sídel do 
volné krajiny.   

• nevytvářet nová sídla a izolované urbanizované plochy v krajině 

Urbanistická koncepce vychází ze stabilizované struktury území reprezentované řádně vymezeným zastavěným 
územím. Zastavitelné plochy jsou lokalizovány v přímé vazbě na zastavěné území a dopravní a technický systém 
v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu i lesních pozemků. Podmínky 
nakládání s jednotlivými plochami s rozdílným způsobem využití vycházejí ze snahy o harmonickou kohabitaci 
vzájemně funkčně provázaných celků. Cílem je maximální využití stabilizovaných urbanizovaných prostor a 
minimální průnik sídel do volné krajiny.  
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• podporovat rekultivaci/transformaci zanedbaných, neefektivně využívaných nemovitostí 

Pro stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití v rámci zastavěného území stanovuje ÚP konkrétní 
regulativy, jejichž podoba umožňuje do určité míry (reprezentované nepřekročením negativních vlivů na okolí) 
variabilní nakládání se stávajícími stavbami. Podporuje tak rekultivaci/transformaci nemovitostí, které již 
z různých důvodů neslouží svému účelu a pomáhá tak nalézt jejich nové využití.  

Specifickými případy jsou hospodářské areály v Bulovce a v Arnolticích. O jejich revitalizaci, odstínění negativních 
hygienických vlivů i kvalitnější zakomponování do okolní krajiny se ÚP snaží stanovením konkrétních regulativů a 
vymezením tzv. koridorů pro izolační opatření. 

• doplnit stávající zastavěné území o plochy zastavitelné s ohledem na specifickou urbanistickou 
strukturu 

Stejně jako velká část dalších sídel ve Frýdlantském výběžku, i zástavba v Bulovce, Arnolticích a Dolní Oldříši má 
charakter liniového (lánového) uspořádání jednotlivých usedlostí podél toku, resp. podél cesty tok sledující. 
Z této páteřní osy vybíhá několik menších linií výše do svahů, charakter v současné době narušují tři velkovýrobní 
areály. (viz obrázek níže). Struktura zástavby je rozvolněná, většinový vzorec vypadá: obytná budova, 
hospodářská budova, související (ne)oplocená užitná plocha a okolní (ne)obhospodařovávané pozemky. 
Intenzivněji zastavěné prostory odpovídají socioekonomickým jádrům sídel Bulovka a Arnoltice. 

V případě řešeného území tedy nelze vždy v terénu zcela jasně rozlišit urbanizované území a volnou krajinu. 
Rozlišení prostorové umožňuje ÚP pomocí řádně vymezeného zastavěného území, rozlišení funkční pomocí 
definovaných ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitolu níže). O doplnění této struktury odůvodnitelnými 
zastavitelnými plochami se ÚP snaží s ohledem na účelné využití zastavěného území a ochranu okolního 
nezastavěného území (viz kapitola Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch).  

 

3.2 Odůvodnění vymezení zastavěného území 

Územní plán vymezuje zastavěné území k datu 31. 05. 2017. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické 
části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres).  

Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s ust. § 58 stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon. Vychází 
ze skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním průzkumem, z evidence zastavěných ploch a nádvoří 
v katastru nemovitostí, z vymezeného intravilánu, z dokumentu Vymezení zastavěného území obce Bulovka 
z dubna 2008 pořízeného MěÚ Frýdlant – úřadem územního plánování a rovněž z rozpracovaného dokumentu 
Územní plán obce Bulovka od Ing. arch. Jana Sedláka (nedokončená fáze konceptu z roku 2006 zahrnující 
textovou část i grafickou část). 

Při vymezování zastavěného území bylo mimo jiné nutné zohlednit specifickou vazbu jednotlivých zastavěných 
stavebních pozemků vůči okolní krajině. V řešeném území je běžná situace, kdy (bývalé) hospodářství v podobě 
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zastavěného stavebního pozemku přechází bez zřetelných hranic, např. v podobě oplocení, do volné krajiny. Tuto 
skutečnost často dále znepřehledňují jednotlivé parcely, které částečně tvoří souvislý celek s obytnými nebo 
hospodářskými budovami a částečně již vstupují do volné krajiny (viz obrázek níže). 

 

Dalším specifickým momentem, který bylo nutné zohlednit, jsou ke dni 4. 9. 2015 dokončené komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Oldříš. Tyto transformovaly celou podobu katastrální mapy a s ní i podobu 
vymezeného intravilánu a vymezeného zastavěného území dle samostatného postupu.  

3.3 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V souladu s platnými předpisy na úseku územního plánování jsou v rámci stanovené urbanistické koncepce 
územním plánem vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:  

 Plochy bydlení jsou samostatně vymezeny v případě, kdy bydlení převažuje nad ostatními funkcemi. 
Umožňují nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel, dostupnost veřejných 
prostranství a občanského vybavení.  

o BH – bydlení – v bytových domech – vyskytují se v sídlech Bulovka a Arnoltice. Jedná se o 
stabilizované plochy zahrnující bytové domy o dvou až třech nadzemních podlažích. 

o BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské – jedná se o nejrozsáhlejší stabilizované 
plochy a zároveň jediné plochy návrhové. Převládají rodinné domy s chovatelským a 
pěstitelským zázemím. 

 Plochy občanského vybavení jsou vymezeny zejména za účelem ochrany a zdůraznění základního 
občanského vybavení veřejného charakteru. Samostatně jsou vymezeny významnější specifické objekty 
a areály. Další stavby a zařízení občanské vybavenosti jsou umožněny v relevantních plochách 
s rozdílným způsobem využití, aby tak byla podpořena jejich bezprostřední provázanost s životem 
v obci, tedy ostatními funkcemi a zároveň usnadněna jejich realizace v těchto příbuzných funkcích.  

o OV – občanské vybavení – veřejného charakteru – Nachází se ve všech katastrech řešeného 
území, nejvyšší zastoupení však má v centru obce, Bulovce.  Zařazeny jsou plochy místní veřejné 
občanské vybavenosti (vzdělávací zařízení, obecní úřadu,…) ale i významnější kapličky a kostely 
ve všech sídlech včetně hřbitovů. 

o OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – Nachází se v Bulovce a 
Arnolticích a jedná se o budovy využívané nebo vhodné k využívání jako samoobsluha, 
pohostinství apod. 

o OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – jedná se stabilizované plochy 
fotbalových hřišť v Bulovce a Arnolticích. 
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 Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny z důvodu významné prostorotvorné a komunikační 
funkce. 

o PV – veřejná prostranství – v řešeném území se jedná o stabilizované plochy v jednotlivých 
sídlech plnících funkci centrálních shromažďovacích míst, ale funkci prostupnou v místech, kde 
tomu odpovídá kategorie komunikace. 

 Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací a drah. 
Vymezují se samostatně v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení vylučuje jejich 
začlenění do ploch jiného způsobu využití. 

o DS – dopravní infrastruktura – silniční – zahrnují zejména stabilizované plochy silnice první a 
třetí třídy, manipulačních a odstavných ploch.  

 Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení 
technického vybavení pro vodovody, kanalizace, elektrické vedení, plynovody, komunikační vedení 
apod. Vymezují se v případech, kdy není vhodné začleňovat tuto infrastrukturu do ploch jiného způsobu 
využití.  

o TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě – zahrnuje zejména významnější stavby na 
vodovodních sítích. 

 Plochy výroby a skladování jsou určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, skladování, pro 
výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury. 

o VL – výroba a skladování – lehký průmysl – jedná se o areály bývalé cihelny a zemědělského 
velkochovu v Arnolticích.  

o VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba – jedná se o více či méně funkční zemědělské 
areály ve všech sídlech.  

 Plochy zeleně jsou plochy s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území, 
zastavitelných plochách i v nezastavěném území. 

o ZP – zeleň – přírodního charakteru – jedná se o osobité plochy uvnitř zastavěného území 
umožňující pouze výstavbu rekreačních objektů do rozlohy 60 m2 

3.3.1 Plochy jiného využití než stanovuje § 4 - 19, vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Vzhledem ke skutečnosti, že některé současné i navrhované způsoby využití není možné do okruhu ploch 
uvedených ve Vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ani při jejich podrobném 
členění zařadit, a zvláště z důvodu upřesnění podmínek jejich využívání, vznikla potřeba stanovit plochu s jiným 
způsobem využití, než stanoví § 4 až 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. Tato plocha je v územním plánu vymezena za 
účelem stanovení podrobných podmínek pro využití ploch systému sídelní zeleně: 

Zeleň – přírodního charakteru (ZP) – hlavními důvody pro vymezení plochy je stabilizace a ochrana stávající, 
případně založení nové, specifické kulturně-přírodní složky. Zastavitelnost ploch je úzce vymezena. Jedná se o 
jednotlivé rozsáhlejší plochy zahrad, sadů nebo ZPF, které plní současně funkci ochrannou, izolační, estetickou, 
prostorotvornou, ekologicko-stabilizační i rekreační. 

3.4 Demografie 

Následuje detailnější rozpis demografických charakteristik, které se spolupodílejí na podobě celkové rozvojové 
koncepce. Statistická data byla získána z veřejné databáze Českého statistického úřadu. 

3.4.1 Základní údaje 

V prosinci 2015 bylo v obci Bulovka dle databáze ČSÚ evidováno 882 obyvatel. Při výměře řešeného území 2887 
ha je hustota zalidnění cca 30 obyv./km2, to je zhruba čtvrtina oproti celorepublikovému i krajskému průměru. 

Dlouhodobý demografický vývoj (1869 – 2011) a s tím související vývoj zástavby zobrazuje graf níže. Již od roku 
1869 je patrný kontinuální pokles, avšak mezi lety 1930 a 1950 (v roce 1940 sčítání neproběhlo) nabývá rozdíl 
hodnoty přes 1000 (!), což samozřejmě souvisí s geopolitickými událostmi před, během a po II. světové válce. 
Číslo 1000 je také mez, pod kterou od té doby počet obyvatel lehce osciluje až dodnes, proto si jej také ÚP vytyčil 
jako metu, ke které vztahuje jednu z priorit základní koncepce.  
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Počet domů sleduje s určitým přirozeným zpožděním vývoj počtu obyvatel. Na rozdíl od něj však kontinuálně 
roste. Což je vysvětlitelné faktem, že počet domů, na rozdíl od počtu obyvatel, reaguje mimo jiné i na trendy, 
jako je atomizace rodiny, kdy je stále méně častá vícegeneračnost domů. V neposlední řadě je také třeba nutné 
zahrnout kultivaci domovního fondu v podobě rekonstrukce některých objektů pro rekreační využití.  

Graf: Vývoj počtu obyvatel a domů v Bulovce v letech 1869 – 2011 

 

Co se posledního čtvrtstoletí týká, následující graf prozrazuje, že celkový trend vývoje počtu obyvatel v obci 
Bulovka je vzrůstající. Za celou sledovanou dobu byl nejnižší počet obyvatel hned v roce 1992 (718) a od té doby 
s drobnými výkyvy stoupá. Nejvyššího čísla bylo dosaženo v roce 2010 (907). Takováto demografická situace je 
jedním z důležitých argumentů pro vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch (viz příslušná kapitola níže).   

Graf: Vývoj počtu obyvatel v Bulovce v letech 1992 – 2016 (data k 31. 12.) 

 

Doplňme ještě tabulkou níže informace týkající se trendů rozhodujících pro počet obyvatel a jeho vývoj. Přirozený 
přírůstek je hodnota sestávající se ze součtu narozených (+) a zemřelých (-) v daném roce a v obci dosahovala od 
-5 v roce 2006 až po + 11 v roce 2016. Migrace se poté sestává ze součtu přistěhovaných (+) a vystěhovalých (-) 
v daném roce a v obci dosahovala hodnot od -22 v roce 2016 až po + 29 v roce 2003. Součtem obou ukazatelů 
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dostaneme celkový přírůstek, který může nabývat regresivní, progresivní nebo stabilizované podoby. V případě 
Bulovky nabývá záporných hodnot v šesti ze třinácti případů, což je patrné i na celkovém saldu (5 obyvatel/ rok).  

Tab.: Vývoj pohybu obyvatel Bulovky v letech 2000 – 2015 (dat k 31. 12.) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Přirozený přírůstek 4 4 3 -5 9 6 8 -4 3 5 -4 2 4 11 

Migrační přírůstek 29 9 -9 -2 8 2 5 24 -12 14 -21 -19 19 -22 

Přírůstek celkový 33 13 -6 -7 17 8 13 20 -9 19 -25 -17 23 -11 

3.4.2 Odhad budoucího demografického vývoje 

Z údajů vývoje počtu obyvatel je zřejmé, že v posledních letech dochází k jeho kontinuálnímu a relativně 
intenzivnímu nárůstu (průměrný roční přírůstek obyvatel v období 2003 – 2016 činí + 5,1). Pozitivem je, že celkové 
saldo se skládá z převážně kladných hodnot jak v případě přirozeného, tak migračního přírůstku.  

Potenciál dalšího rozvoje obce spočívá zejména v nabídce rozvojových ploch pro bydlení, dobré dopravní 
dostupnosti spádových center s nabídkou vyšší občanské vybavenosti a pracovních příležitostí (primárně Vítkov 
a Frýdlant, ale čím dál tím více i Zawidów nebo Görlitz a zajímavém přírodním prostředí. Jak již bylo zmíněno 
výše, rozvojové tendence se týkají zejména sídel Bulovka a Arnoltice. Dolní Oldříš bude stavět na stabilizovaném 
počtu obyvatel, doplňovaném dlouhodobými rekreanty. 

Úkolem územního plánu je v této souvislosti vytvořit podmínky pro udržení celkově pozitivního demografického 
vývoje. Toho bude dosaženo zejména vymezením odpovídajícího množství zastavitelných ploch pro bydlení, 
posílením významu veřejné infrastruktury, podporou hospodářského rozvoje (s dominancí terciérního sektoru), 
vědomou stabilizací urbanistické struktury i další kultivací krajiny, která sídla obklopuje.  

3.5 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Účelné využívání zastavěného území určuje územní plán a s ohledem na:  

 urbanistický charakter a strukturu všech sídel obce  

Stejně jako velká část dalších sídel ve Frýdlantském výběžku, i zástavba v Bulovce, Arnolticích a Dolní Oldříši 
má charakter rozdrobeného liniového (lánového) uspořádání podél toku, resp. podél cesty tok sledující. 
Postupem času zástavba stoupala výše do svahů, ale do dnešních dnů se dochovaly i zcela solitérní dvory 
(více viz odůvodnění odpovídající priority urbanistické koncepce v kapitole Východiska stanovené 
urbanistické koncepce). Z hlediska účelného využití vymezeného zastavěného území má tato charakteristika 
za důsledek zejména relativní naplněnost vymezeného zastavěného území.  

 opětovné využití vybraných ploch brownfield 

ÚP pomocí koridorů izolačních opatření I1 a I3 i specifických regulativů příslušných ploch (více viz kapitolu 
“Koridory zasahující do volné krajiny“). Podporuje jak rekultivaci čtyř nejrozsáhlejších areálů brownfield, tak 
jejich bezprostředního okolí.  

 ochranu přírody, krajiny a zemědělského půdního fondu, jakožto podstatných složek životního prostředí 
rostlin, živočichů a lidí, obyvatel obce 

ÚP respektuje veškeré stanovené limity z hlediska ochrany životního prostředí. Při vymezování zastavěného 
území tak byl brán zvláštní zřetel na bonitu jednotlivých půd ZPF, ochranu lesních komplexů nebo 
jednotlivých prvků ÚSES. Snaha o intenzifikaci je zdůrazněna v hlavní urbanizační linii, naopak v oddělených 
enklávách dochází k stabilizaci stávající zástavby bez větších možností na její zásadní rozšiřování (důvody 
jsou kromě ochrany přírody i v podobě náročné správy těchto částí). 

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení 

Rozsah vymezených zastavitelných ploch pro bydlení vychází z následujících východisek: 

- odborný odhad demografického vývoje 



Odůvodnění Územního plánu Bulovka  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   17 

- potřeba vymezení zastavitelných ploch dle aktuálních požadavků obce a jejich obyvatel 

- urbanistické charakteristiky jednotlivých sídel 

- kvalita bydlení 

- odpad bytů 

- vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vazby na něj 

Situování zastavitelných ploch vychází zejména z následujících principů:  

- plošná a prostorová vazba stabilizovaných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití 

- ochrana přírody, krajiny a ZPF 

- obecné respektování všech složek limitů využití území 

- vazby na stávající i navrhovanou dopravní a technickou infrastrukturu 

- respektování a vhodné doplnění historicky vytvořené urbanistické struktury sídla 

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení vychází z odhadovaného demografického vývoje k roku 2025: 

 
saldo 

roční přirozený přírůstek 2003 – 2016 + 3,3 

roční migrační přírůstek 2003 – 2016  + 1,8 

roční celkový přírůstek 2003 – 2016 + 5,1 

Za předpokladu, že bude nadále docházet ke stabilnímu přírůstku dle odhadu demografického vývoje (saldo 5,1 
ob. /rok), že cca o čtyři obyvatele/rok stoupne počet obyvatel díky poloze obce v rozvojové ose nadmístního 
významu (dle Zásad územního rozvoje Libereckého kraje) a s ohledem na současný trend návratu obyvatel do 
menších obcí se základní občanskou vybaveností umístěných v dojezdové vzdálenosti spádových center (2,5 ob. 
/rok), územní plán očekává do roku 2025 nárůst počtu obyvatel o cca 115 obyvatel.  

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení (1 BJ odpovídá 2,5 obyvatel): 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje      18 BJ 

- požadavky vyplývající z nechtěného soužití       10 BJ 

- požadavky vyplývající z polohy obce (blízkost a dopravní dostupnost spádových center)  14 BJ 

- požadavky vyplývající ze suburbanizačních tendencí        9 BJ 

Celkem           51 BJ 

S ohledem na charakter a strukturu zástavby a na limity využití území je počítáno s průměrnou potřebou cca  
2 000 m2 na 1 BJ. Tato rozloha v sobě zahrnuje potřebné plochy dopravní infrastruktury, veřejných prostranství 
a ploch zeleně. 

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

- potřeba ploch bydlení v rodinných domech (51 BJ x 2 000)    102 000 m2 

- rezerva 5%         5 100 m2 

 Potřeba ploch pro bydlení celkem       107 100 m2 

 Zastavitelné plochy pro bydlení vyplývající z návrhu ÚP      80 200 m2 

K roku 2025 

Přírůstek obyvatel saldem  + 46 

Přírůstek obyvatel sociogeografickou polohou + 36 

Trend návratu obyvatel do menších obcí + 23 

Odhadovaný počet obyvatel celkem 46 + 36 + 23 + 871 = 976 
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V obci je celková potřeba ploch pro bydlení odhadnuta na cca 10 ha (včetně rezervy 5%). Rozsah zastavitelných 
ploch vymezených tímto územním plánem představuje hodnotu o 2 ha nižší. V případě, že se při zpracovávání 
nejbližší zprávy o uplatňování územního plánu ukáže, že rozsah zastavitelných ploch pro bydlení vymezených 
územním plánem není dostačující, bude to důvodem pro zpracování změny územního plánu, která rozsah 
zastavitelných ploch pro bydlení navýší.  

3.6 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy a jedna plocha přestavby (viz tabulku níže).  

Zastavitelné plochy vyjadřují žádoucí směr rozvoje a to jak prostorový, tak funkční. Navazují na vymezené 
zastavěné území a ctí logiku jednotlivých urbanistických celků. Cílem ÚP je celistvě podchytit a dlouhodobě 
usměrnit charakteristiky výstavby v řešeném území. Principem je plnohodnotné využívání zastavěného území a 
střídmý růst urbanizovaného území v několika logických prostorech s důrazem na nejdynamičtější sídla, Bulovku 
a Arnoltice.  

Vymezování zastavitelných ploch vychází zejména z následujících principů: 

 stávající struktura a charakter zástavby včetně stanoveného zastavěného území 

 intenzita využití zastavěného území/ potřeba vymezení zastavitelných ploch 

 fyzicko i sociogeografické charakteristiky obce, resp. jednotlivých sídel 

 existence stávající veřejné infrastruktury (zejména dopravní a technické infrastruktury) 

 limity využití území (ÚSES, technická a dopravní infrastruktura, evidovaný rozsah povodní v létě 2010, 
morfologie terénu, plochy ZPF a PUPFL) 

 snaha o stabilizaci populační situace 

Tab.: Zastavitelné plochy v obci Bulovka 

ozn.  
výměra 
(ha) 

plocha s RZV 
odůvodnění vymezení plochy, limity využití, pozemky určené 
v předchozí ÚPD k odnětí ze ZPF, poznámky 

Z1 0,99 

Bydlení – v rodinných 
domech – venkovské 
(BV) 

 

odůvodnění: zastavitelná plocha logicky vyplňující prostor mezi 
dvěma stabilizovanými územími a místní páteřní pozemní 
komunikací, v přímé vazbě na veřejnou infrastrukturu 

limity: ÚAN, OP silnice III. tř., vodovod, ZPF 

Z2 1,71 

odůvodnění: zastavitelná plocha logicky vyplňující prostor mezi 
třemi stabilizovanými územími a místní páteřní pozemní 
komunikací, v přímé vazbě na veřejnou infrastrukturu 

limity: OP silnice III. tř., vodovod, ZPF, komunikační vedení 

Z3 1,40 

odůvodnění: zastavitelná plocha logicky vyplňující prostor mezi 
stabilizovanými územími a místní páteřní komunikací, v přímé 
vazbě na veřejnou infrastrukturu 

limity: OP silnice III. tř., ZPF, komunikační vedení 

Z5 1,00 

odůvodnění: zastavitelná plocha logicky vyplňující prostor mezi 
stabilizovanými územími a místní pozemní komunikací, 
v přímé vazbě na veřejnou infrastrukturu 

limity: ZPF, vodovod, ÚAN 

Z6 0,26 

odůvodnění: zastavitelná plocha vymezená na již kultivovaném 
pozemku, bezprostředně navazujícím na stabilizované územím 
a místní páteřní pozemní komunikaci, v přímé vazbě na 
veřejnou infrastrukturu 

limity: OP silnice III. tř., ZPF, vodovod 
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ozn.  
výměra 
(ha) 

plocha s RZV 
odůvodnění vymezení plochy, limity využití, pozemky určené 
v předchozí ÚPD k odnětí ze ZPF, poznámky 

Z8 0,29 

odůvodnění: zastavitelná plocha doplňující roztroušenou 
zástavbu typickou pro Dolní Oldříš, ale zároveň 
v bezprostřední vazbě na dostupnou veřejnou infrastrukturu 

limity: ZPF 

Z9 0,48 

odůvodnění: zastavitelná plocha vymezená na neplodné půdě 
v prostorech historicky doložitelného stavení doplňující 
roztroušenou zástavbu typickou pro Dolní Oldříš 

limity: ÚAN, PUPFL 

Z12 0,58 

odůvodnění: zastavitelná plocha logicky vyplňující prostor mezi 
stabilizovanými územími a komunikací, v přímé vazbě na 
dostupnou veřejnou infrastrukturu 

limity: ZPF, OP silnice III. třídy, komunikační vedení 

Z13 0,19 

odůvodnění: zastavitelná plocha navazující na stabilizované 
území a přiléhající k místní komunikaci, v přímé vazbě na 
dostupnou veřejnou infrastrukturu 

limity: ZPF, komunikační vedení 

Z15 0,27 

odůvodnění: zastavitelná plocha navazující na stabilizované 
území a silnici III. třídy, v přímé vazbě na dostupnou veřejnou 
infrastrukturu 

limity: ZPF, OP silnice III. třídy 

Z16 0,28 

odůvodnění: zastavitelná plocha logicky vyplňující prostor mezi 
stabilizovanými územími, v přímé vazbě na místní pozemní 
komunikaci; rozšířená na základě pokynu po veřejném 
projednání 

limity: ZPF 

Z17 0,39 

odůvodnění: zastavitelná plocha logicky vyplňující prostor mezi 
stabilizovanými územími, v přímé vazbě na dostupnou 
veřejnou infrastrukturu 

limity: ZPF, PUPFL 

Z18 0,18 

odůvodnění: zastavitelná plocha logicky navazující na 
stabilizované území, v přímé vazbě na dostupnou veřejnou 
infrastrukturu 

limity: ZPF 

Z19 0,29 
Výroba a skladování – 
zemědělská výroba (VZ) 

odůvodnění: zastavitelná plocha vymezená na základě pokynu 
po veřejném projednání 

limity: ZPF, území s archeologickými nálezy 

Tab.: Plocha přestavby v obci Bulovka 

ozn.  
výměra 
(ha) 

plocha s RZV 
odůvodnění vymezení plochy, limity využití, pozemky určené 
v předchozí ÚPD k odnětí ze ZPF, poznámky 

ZP1 0,2 

Bydlení – v rodinných 
domech – venkovské 
(BV) 

 

odůvodnění: plocha přestavby na místě bývalého 
zemědělského zařízení, v bezprostřední vazbě na stabilizované 
plochy bydlení  

limity: ZPF 



Odůvodnění Územního plánu Bulovka  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   20 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 

4.1 Občanské vybavení 

Plochy občanského vybavení jsou specifikované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 6 vyhlášky  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“). V územním 
plánu Bulovka představují následující plochy s rozdílným způsobem využití: 

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

Jako veřejná infrastruktura je vymezena rozhodující část občanského vybavení. Jedná se totiž o zcela svébytné 
prvky občanského vybavení, které jsou schopny většinu v území se vyskytujících „podskupin“ pojmout a 
akcentovat. Současný i potenciální výskyt veřejné vybavenosti typu obecní úřad, knihovna, hasičská zbrojnice 
nebo dům s pečovatelskou službou je dále umožněn v rámci valné části zastavěného území i zastavitelných ploch. 
Tímto krokem je podtržena nejen variabilita umístění výše zmíněných prvků občanské vybavenosti, ale určitá 
fluidnost urbanizovaného území. Smyslem je zdůrazňovat, ale zároveň nepřekážet. Za současného postihnutí a 
sevření výjimečného charakteru zastavěných prostor, umožnit v takovémto celku logickou variabilitu užití. 

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 

Občanské vybavení komerčnějšího charakteru se nachází v Bulovce a Arnolticích a jedná se o budovy využívané 
nebo vhodné k využívání jako samoobsluha, pohostinství apod. Další služby bez negativního vlivu jsou umožněny 
např. v plochách bydlení, což je v souladu s celkovou koncepcí kladoucí důraz na prolínání vzájemně se 
respektujících funkcí. 

Občanské vybavení – Tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Sportovní plochy jsou samostatně vymezeny v Bulovce a Arnolticích. V obou případech se jedná o areály 
fotbalových hřišť.  

4.2 Veřejná prostranství 

Plochy veřejných prostranství jsou specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 
vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

Veřejná prostranství (PV) 

V ÚP jsou vymezeny jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití. Je tak zdůrazněn jejich 
prostorotvorný aspekt a druhotně snad i podpořen sociokulturní význam. Dále jsou stejně jako výše zmíněné 
plochy občanského vybavení umožněny jako součást všech ploch s rozdílným způsobem využití v urbanizovaném 
území i rozvojových plochách. V rámci celého zastavěného území i návrhových ploch je tedy umožněna i realizace 
prvků s veřejným prostranstvím těsně spjatých jako např. obecní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, pítka, 
výtvarné artefakty apod. dále pak nezbytně nutné prvky technické infrastruktury nebo veřejné WC). 
V zastavitelných plochách pro bydlení je rovněž nezbytné v rámci navazujících projektových dokumentací 
v souladu s § 7 odst. 2 Vyhlášky 501/2006 Sb. vymezit odpovídající plochy veřejných prostranství.  

Kromě návsí a dalších zvykových ploch pro veřejné shromažďování jsou jako veřejná prostranství rovněž 
vymezeny místní komunikace nižších tříd a komunikace účelové.  

4.3 Dopravní infrastruktura 

Koncepce dopravy vychází z následujících dokumentů a podkladů: 

• ZÚR Libereckého kraje (2011) 

• ÚAP SO ORP Frýdlant (2016) 

• Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 

• Registr cyklotras Libereckého kraje 

• Sčítání dopravy (2000, 2005, 2010, 2016) 

• terénní průzkum zpracovatele ÚP 

4.3.1 Dopravní infrastruktura – silniční 

Řešené území se nachází na celorepublikově významném dopravním tahu – silnici I/13. Ta vede z Karlových Varů 
do Teplic (jako „Podkrušnohorská magistrála“), dále pokračuje východním směrem do Děčína, Nového Boru, 
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odtud v peáži se silnicí I/9 do Svoru, dále pak do Bílého Kostela nad Nisou, odtud v peáži se silnicí I/35 do Stráže 
nad Nisou, odkud dál pokračuje přes Frýdlant na hraniční přechod Habartice/Zawidów (PL) vzdáleného z Bulovky 
10 km. 

Silnice v celé trase tvoří páteř rozvojových os republikového, resp. krajského významu a poloha obce je tak 
předpokladem pro zvýšenou aktivitu v území. Dokladem je celá řada záměrů Ministerstva dopravy na optimalizaci 
tohoto silničního tahu v úseku Děčín – Habartice. Další méně významné dopravní silniční tahy procházejí 
Frýdlantem (silnice II/290, II/291, III/03511) a spojují Frýdlantsko se sousedními regiony v České republice, Polsku 
a Německu. 

Řešeným územím procházejí následující silnice:  

I/13 Karlovy Vary (I/6) – Ostrov (I/25) – Chomutov (I/7) – Most (I/15, I/27) – Teplice (I/8) 
– Chlumec (I/30) – Děčín (I/62) – Nový Bor, Svor (I/9) – Bílý Kostel n/N, Stráž n/N (I/35) 
– Habartice - Polsko 

III/2914 Arnoltice – Dolní Oldříš (silnice zároveň tvoří hlavní urbanizační osu celého řešeného 
území) 

III/2913 Bulovka – Krásný Les 

Územní plán respektuje normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. třídy. Konkrétně se jedná o hodnotu 

S 6,5/60 v případě silnice III/2913 a hodnotu S 7,5/60 v případě silnice III/2914. 

Intenzity dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě či 
jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pravidelně jednou za pět let. 
Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané úseky silnic III. třídy a místních komunikací. Výhledové 
intenzity jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle ŘSD ČR Praha. V řešeném území se sčítání týká 
celkem dvou úseků (viz následující tabulka).  

Tab.: Intenzity dopravy v řešeném území 

 sčítací úsek 4-1370; silnice I/13 (Frýdlant k. z. – 
Arnoltice k. z) 

sčítací úsek 4-1380; silnice I/13 (Arnoltice k. z – 
konec na st. hr. ČR – Polsko) 

Rok Nákladní Osobní Motocykly Celkem Nákladní Osobní Motocykly Celkem 

2000 241 1761 14 2016 140 1198 14 1352 

2005 366 2249 10 2625 248 1340 11 1599 

2010 215 2457 20 2692 199 1625 18 1842 

2016 581 2976 67 3624 545 1498 22 2065 

V řešeném území se sčítání týká dvou sčítacích úseků na silnici I/13. Barevně odlišeny jsou hodnoty, které jsou v 
dané kategorii vozidel a v daném úseku nejvyšší. V případě těžkých nákladních vozidel (TV), osobních (O) i 
jednostopých (M) vozidel i celkové sumy (SV) dominuje v obou sčítacích úsecích nejaktuálnější rok, tedy 2016. 
Výjimkou je pouze kategorie osobních automobilů na úseku Arnoltice k. z – konec na st. hr. ČR – Polsko, kde byla 
nejvyšší hodnota naměřena v roce 2010. Čísla naznačují rostoucí význam silnice I/13, což jistě souvisí s postupnou 
přeshraniční integrací. Výjimkou je hodnota týkající se nákladní dopravy. Vysoké číslo patrně souvisí s uzavřením 
mostu na polském území, který se v tomto roce opravoval a nebylo tak možné využívat standardní přechod 
v Hrádku nad Nisou. Dočasně tak byl hraniční přechod v Habarticích otevřen pro nákladní dopravu. U ostatních 
komunikací, kde sčítání nebylo prováděno, lze předpokládat, že intenzity nepřekročí hodnotu 500 vozidel za 24 
hodin průměrného dne v roce.  

Místní a účelové komunikace 

Pro místní dopravu jsou v rozhodující míře využívány průtahy výše zmíněných silnic III. třídy, které rovněž 
umožňují obsluhu jednotlivých objektů. Na tyto silnice navazují místní komunikace různé délky a proměnlivých 
parametrů.  

Stávající rozsah sítě místních komunikací je územním plánem stabilizován. Komunikace mají většinou charakter 
cest se zpevněným nebo částečně zpevněným povrchem a vycházejí z terénních podmínek a uspořádání zástavby. 



Odůvodnění Územního plánu Bulovka  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   22 

Územní plán je vymezuje jako plochy dopravní infrastruktury (DS) nebo jako plochy veřejných prostranství (PV), 
přičemž často dochází k přirozenému mísení obou funkcí. Dále jsou komunikace součástí ostatních ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

Síť místních komunikací doplňují účelové komunikace, které umožňují obsluhu jednotlivých částí obce mimo 
souvislou zástavbu. Účelové komunikace jsou zpravidla součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití a 
nejsou samostatně funkčně vymezeny.  

Cestní síť v krajině 

Místní a účelové komunikace mimo zastavěné území (cesty v krajině) jsou vymezeny jako plochy veřejných 
prostranství (PV), případně jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (zejména NS, NL, NP). 
Integrovanou součástí cest jsou ochranná protierozní opatření ve formě liniových travních porostů, solitérní, 
liniové a skupinové výsadby dřevin, zasakovacích (travnatých) pásů, mezí, průlehů, příkopů, apod. 

Obnova a stabilizace struktury cest, obnova charakteristických krajinných prvků, zvýšení prostupnosti krajiny pro 
rekreační a sportovní účely je obecně umožněno v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 
Explicitně je pak podpořena pomocí tzv. koridoru zkvalitňování prostupnosti krajiny a její kultivace (viz kapitola 
Koridory zasahující do volné krajiny). Cestní síť v krajině se doporučuje zapojit do systému protipovodňových a 
protierozních opatření (obnova krytu, úprava odvodnění komunikace, výsadba liniové zeleně apod.). 

Z hlediska biologické prostupnosti mají význam skladebné části ÚSES, vodní toky, plochy zahrad a sadů, extenzivní 
formy trvalých travních porostů a ostatní plochy zeleně, zejména plochy vymezené jako NS. 

Pěší, turistické a cyklistické trasy a hipostezky 

Komunikace pro pěší 

Historicky vytvořená cestní síť a struktura zástavby umožňují využívat většinu místních a účelových komunikací 
pro pohyb pěších. Chodníky pro pěší nejsou v řešeném území realizovány. V zastavěném území existuje několik 
samostatných pěších propojení. Samostatné chodníky nejsou v územním plánu navrženy, jejich realizace je 
umožněna v rámci hlavního a přípustného využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití a v případě 
průtahu obce (silnice III/2914) podpořena konkrétní zásadou v rámci kapitoly „Dopravní infrastruktura“.  

Turistické trasy a cyklotrasy 

Řešeným územím prochází zelená a žlutá turistická trasa a cyklotrasy 3006 a 3016. Uvedené trasy jsou územním 
plánem stabilizovány. Trasy místního charakteru lze vést obecně po všech komunikacích v řešeném území a po 
většině zpevněných a částečně zpevněných cest. Kvalitu cykloturistických tras lze zvyšovat jejich oddělením od 
společného vedení se silniční dopravou. Obnova a rozvoj turistických (cyklistických, pěších, lyžařských, hipo, 
apod.) tras jsou územním plánem umožněny ve všech plochách s rozdílným způsobem využití jako dopravní a 
technická infrastruktura.  

Z předchozího shrnutí se jako jedna ze základních překážek plného využití potenciálu cestovního ruchu (nejen) v 
řešeném území jeví nerozvinutá základní infrastruktura. Tohoto problému si všímá i Studie rozvoje cestovního 
ruchu Jizerské hory zpracovaná krajským úřadem Libereckého kraje na konci roku 2013. ÚP v souladu s ní 
vymezuje koridor zkvalitňování prostupnosti krajiny a její kultivace. Více k němu viz kapitolu koridory zasahující 
do volné krajiny.   

Obnova mimosídelních cest 

Místní a účelové komunikace mimo zastavěné území (cesty v krajině) jsou vymezeny zejména jako plochy 
veřejných prostranství (PV), případně jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (zejména NS, 
NL, NP). Integrovanou součástí cest jsou ochranná protierozní opatření ve formě liniových travních porostů, 
solitérní, liniové a skupinové výsadby dřevin, zasakovacích (travnatých) pásů, mezí, průlehů, příkopů, apod. 

Stabilizace a obnova struktury cest, zvýšení prostupnosti krajiny pro rekreační a sportovní účely je obecně 
umožněno v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (NS, NL, NP). Cestní síť v krajině je vhodné 
zapojit do systému protipovodňových a protierozních opatření (obnova krytu, úprava odvodnění komunikace, 
výsadba liniové zeleně apod.) a rovněž do koridoru zkvalitňování prostupnosti krajiny a její kultivace K1. 

Z hlediska biologické prostupnosti mají význam skladebné části ÚSES, vodní toky, plochy zahrad a sadů, extenzivní 
formy trvalých travních porostů a ostatní plochy zeleně. 
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Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel je v jednotlivých sídlech uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích, 
v profilu místních komunikací, v případě hromadného bydlení na rozsáhlejších parkovacích stáních. Garážová 
stání jsou reprezentována převážně objekty individuálních garáží na soukromých pozemcích. Individuální garáže 
lze v rámci přípustného využití realizovat v dalších plochách s rozdílným způsobem využití.  

U nových ploch pro bydlení budou veškeré nároky na parkování zajišťovány na pozemcích, které budou součástí 
staveb. Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech 
potenciálních cílů dopravy, ploch bydlení, ploch občanského vybavení. Potřeba parkovacích a odstavných stání 
se stanoví výpočtem dle normy ČSN 73 6110 a změny Z1 ČSN 73 6110. 

Vliv na životní prostředí  

Hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích se stanoví dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle uvedeného nařízení jsou stanoveny limitní hodnoty 
hluku stanovené pro jednotlivé druhy chráněného venkovního prostoru. 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A je stanoven součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy 
č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Dle uvedeného předpisu se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).  

V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru u 
pozemních komunikací pro denní a noční dobu. 

Tab.: Limitní hladiny hluku pro venkovní prostor pro pozemní komunikace: 

Způsob využití území 
korekce (dB) 

1 2 3 4 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na 
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 

Body limitních hladin hluku: 

1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluku z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na 
účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 

2. Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách.  

3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4. Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových 
komunikací a drahách uvedených v bodu 3) a 4). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového 
povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít 
ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato 
korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo 
nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby 
ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk. 

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže podle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v zastavitelných plochách 
v blízkosti silnic I. a III. třídy, bude zřejmé, že překročení limitů hlukové zátěže pochází z provozu po silnici I. nebo 
III. třídy a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou k odstranění 
negativních vlivů z provozu po silnici I. nebo III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na 
všechny případné stavby na zastavitelných plochách, které by mohly být ohroženy hlukem z daných silnic, nikoli 
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jen na ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení výše uvedených opatření na náklady 
stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na zastavitelných plochách způsobila ve spojení s dopravou 
na předmětných silnicích (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku v zastavěném území. 

Hromadná doprava osob 

Hromadná doprava osob je na území obce zajišťována autobusovou dopravou. Na území Libereckého kraje je 
zaveden Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje, tzv. IDOL. Jeho úkolem je zajištění veřejné dopravy ve 
spolupráci s různými dopravci. Bulovka leží ve třech tarifních zónách (6016 – Bulovka-Dolní Oldřiš, 6017 – 
Bulovka-Arnoltice a 6018 – Bulovka).  

Ochranná pásma 

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné 
území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikace nebo 
provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem (mimo zastavěné území) se rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:  

 50 m od osy vozovky v případě silnice I. třídy   

 15 m od osy vozovky v případě silnice II. a III. třídy   

4.3.2 Železniční doprava 

Řešeným územím neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční zastávkou je zastávka Krásný Les, vzdálená 
3,5 km jižně od obce, která se nachází na regionální jednokolejné trati č. 037 Liberec – Jindřichovice pod Smrkem, 
Frýdlant v Čechách – Černousy (dříve trať č. 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem), úsek Frýdlant 
v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem.  

4.4 Technická infrastruktura – inženýrské sítě 

Koncepce technické infrastruktury vychází z následujících dokumentů a podkladů: 

- ÚAP SO ORP Frýdlant  

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 – 2025 

4.4.1 Zásobování pitnou vodou 

Sídla Bulovka a Arnoltice jsou zásobována ze skupinového vodovodu Bulovka. Zdrojem je vrtaná studna na jižním 
okraji obce. Přímo ve zdroji dochází k úpravě vody v odkyselovací stanici. Ze zdroje je voda čerpána do vodojemu 
Bulovka (2 x 150 m3). Potrubím DN 150 je voda přes redukční šachtu vedena ke spotřebitelům. V Arnolticích je 
systém doplněn o vodojem Arnoltice (300 m3) s vlastním alternativním zdrojem a úpravnou vody. V obou sídlech 
je celkově napojeno zhruba 75 % obyvatel. V Dolní Oldřiši jsou obyvatelé zásobováni individuálně pomocí 
vlastních studní.  

V Arnolticích je majitelem i provozovatelem vodovodu Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., v Bulovce je též 
provozovatelem, ale majitelem pouze z jedné třetiny. Dvě třetiny patří přímo obci.  

Závažným problémem pro oblast většiny Frýdlantska je postupný pokles hladiny podzemních vod způsobený 
těžbou v nedalekém povrchovém dole Turów. 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a užitkovou vodou 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 
l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou 
vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného 
hygienika. 

 



Odůvodnění Územního plánu Bulovka  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   25 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů se v řešeném území nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně, která je 
nutné respektovat. ÚP je vymezuje jako technické limity, které jsou zaneseny v grafické části odůvodnění – 
koordinační výkres.  

4.4.2 Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod 

Vzhledem k liniovému charakteru obce a délce této osy je realizace veřejné infrastruktury obecně (kanalizace 
obzvláště) velmi náročná jak finančně, tak procesně. I proto dosud v Bulovce veřejná kanalizace nebyla 
vybudována. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje se v řešeném území nachází pouze jedna 
čistírna odpadních vod, soukromá, která patří jatkám JORGA. Likvidace odpadních vod v jednotlivých sídlech 
vypadá následovně: 

Bulovka: Odpadní vody od 2 % obyvatelstva jsou akumulovány v jímkách a následně vyváženy na zemědělsky 
využívané pozemky a od 5 % v jímkách vyvážených na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 10 km. 60 % trvale 
žijícího obyvatelstva předčišťuje odpadní vody v septicích s přepadem do vodotečí a 20 % v septicích se 
zasakováním. 5 % má mikročistírny s přepadem do vodotečí a 5 % má mikročistírny se vsakováním. Zbylé odpadní 
vody jsou bez jakéhokoliv předčištění vypouštěny do vodotečí.  

Arnoltice: Odpadní vody od 2 % obyvatel jsou akumulovány v jímkách a následně vyváženy k likvidaci na 
zemědělsky využívané pozemky a od 5 % v jímkách s odvozem na ČOV Frýdlant. Odpadní vody od 60 % 
obyvatelstva jsou předčišťovány v septicích s přepadem do vodotečí a od 20 % v septicích se vsakováním. Odpadní 
vody od 10 % obyvatelstva jsou po vyčištění v mikročistírnách vypouštěny do vodotečí. Zbylé odpadní vody jsou 
bez jakéhokoliv předčištění vypouštěny do vodotečí.  

Dolní Oldřiš: Část odpadních vod je akumulována v jímkách a následně vyvážena na zemědělsky využívané 
pozemky (4 %) nebo k likvidaci ČOV Frýdlant (4 %). Odpadní vody od 58 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích 
s přepadem do vodoteče a od 22 % jsou po předčištění v septicích zasakovány do terénu. Splaškové vody od 8 % 
obyvatel jsou po vyčištění v mikročistírnách vypouštěny do vodotečí, zbylé odpadní vody (4 %) jsou bez 
jakéhokoliv předčištění vypouštěny do vodotečí.  

Dešťové vody ve všech sídlech jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo 
vsakovány do terénu. To způsobuje obci za specifických podmínek problémy, neboť voda sváděná neudržovanými 
příkopy, propustky a rýhami do vodotečí umocňuje povodňové stavy. 

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu, a to: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  1,5 m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují 
o 1,0 m. 

Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování výjimky 
přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního 
řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen s písemným 
souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak vyplývá z provozní 
smlouvy). Jedná se zejména o následující činnosti: 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, 
které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich 
technický stav nebo plynulé provozování 
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b) vysazovat trvalé porosty 

c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu 

d) provádět terénní úpravy 

4.4.3 Zásobování elektrickou energií 

Provozovatelem elektrické sítě je ČEZ Distribuce a. s.  

Zásobování elektrickou energií probíhá pomocí vedení VN 22 kV vedeného z jihozápadu, z transformovny 
Frýdlant - Větrov (110/22kV).  

Ochranná pásma 

Dle §46 Zákona č. 458/2000 Sb. („energetický zákon“) se stanovují ochranná pásma. Ta jsou u nadzemních vedení 
vymezena svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené od krajního vodiče kolmo 
na vedení. 

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma (pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 
1995 platí hodnoty uvedené v závorkách): 

Vrchní primární vedení do 35 kV - 7 m (10 m) od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 

Vrchní primární vedení do 400 kV - 20 m (25 m) od krajních vodičů. 

Trafostanice vn/nn do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 

Trafostanice vn/nn do 35 kV – zděná – 20 m (30 m) od obvodové zdi. 

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1 m (1 m) na každou stranu od krajního kabelu. 

4.4.4 Zásobování plynem 

Obec není plynofikována. Pro vytápění a ohřev jsou využívána převážně tuhá (fosilní) paliva, elektrická energie, 
propan-butan a obnovitelné zdroje energie. Postupně by mělo docházet k plynofikaci stávající zástavby a 
omezování využívání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a nespalitelných mikročástic, které znečišťují přízemní 
vrstvu atmosféry.  

4.4.5 Telekomunikace, radiokomunikace 

Řešené území je napojeno z TO 48 Liberec. V obci funguje telekomunikační síť, na kterou jsou napojeny všechny 
domácnosti. Vzhledem k dostatečné naddimenzovanosti sítě a rozvoji mobilní telekomunikace již 
pravděpodobně nebude třeba dalšího rozšiřování.  

Územím dále prochází v severojižním směru dálkový optický kabel. Vede podél silnice z Krásného Lesa přes 
Bulovku dále do Pertoltic. Nacházejí se zde vysílače dvou mobilních operátorů (T-Mobile, Telefonica).  

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení je 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče.  

4.4.6 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025, 
vydaného v listopadu 2015. 

Při nakládání s odpady je nutné respektovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.  

Odstraňování odpadů v řešeném území zajišťuje firma ASA, spol. s r. o. – provozovna Frýdlant. V obci jsou dále 
instalovány kontejnery pro separovaný odpad (plasty, sklo, papír). Svoz nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu zajišťuje rovněž firma ASA. 

Stávající koncepce nakládání s odpady je vyhovující, ve lhůtě aktualizace se předpokládá její zachování. V obci 
nebude založena žádná skládka. Důležité je též sledovat všechny producenty průmyslových odpadů, zda s nimi 
nakládají dle zákona o odpadech. 
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5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST 

KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN APOD. 

5.1 Východiska stanovené koncepce uspořádání krajiny 

Stejně jako v případě urbanistické koncepce, i v případě koncepce uspořádání krajiny, která je rovnocennou 
součástí celku, tedy řešeného území, je územní plán koncipován s ohledem na funkční, plošné a prostorové vazby. 
Respektuje stávající strukturu, limity využití území, geomorfologické podmínky, ale snaží se zohledňovat/rozvíjet 
i pozapomenutý nebo doposud nevyužitý potenciál krajiny. Koncepce uspořádání krajiny vychází zejména z 
následujících priorit: 

• zintenzivňovat fyzickou a biologickou prostupnost volné krajiny a navyšovat biodiverzitu jejích ploch 

• realizovat opatření zvyšující vzájemnou propojenost a funkčnost skladebných částí ÚSES 

• obnovovat a dále rozvíjet historické krajinotvorné stezky 

• podporovat intervence zvyšující retenční schopnost krajiny 

• zvyšovat podíl extenzivních forem hospodaření a podnítit druhovou i prostorovou členitost 
zemědělské půdy i lesních pozemků 

• nezakládat nová sídla v krajině 

5.1.1 Umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území 

Územní plán umožňuje v nezastavěném území umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření dle § 18, odst. 5 
Stavebního zákona za podmínky, že nebude omezena biologická ani fyzická prostupnost krajiny. Toto omezení 
vyplývá z výše odůvodňovaných základních priorit koncepce uspořádání krajiny. Omezení podporuje snahu o 
navyšování fyzické a biologické prostupnosti krajiny (viz výše).   

5.2 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

Vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území vychází z historických i 
současných funkcí krajiny a snaží se o částečnou transformaci intenzivně využívané zemědělské půdy na 
extenzivnější charakter v kombinaci s navyšováním celkové průchodnosti území pro člověka i další živé 
organismy.  

V souladu s platnými právními předpisy na úseku územního plánování člení územní plán nezastavěné území na 
následující plochy s rozdílným způsobem využití: 

 Plochy vodní a vodohospodářské (W) – zahrnují vodní toky a plochy v zastavěném i nezastavěném 
území. Jejich funkce je především ekologicko - stabilizační, ochranná a estetická. Vodní plochy jsou 
rovněž často součástí dalších ploch s rozdílným způsobem využití nebo chráněných přírodních ploch 
(ÚSES).  

 Plochy lesní (NL) – Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb 
a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 Plochy přírodní (NP) – jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a 
ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. V řešeném území představují plochy prvků 
územního systému ekologické stability (biocenter). 

 Plochy smíšené nezastavěného území (NS) – jsou vymezeny jako plochy, kde nelze jednoznačně 
stanovit převažující způsob využití. V řešeném území jsou ve smíšených plochách nezastavěného území 
zastoupeny následující funkce:  

 zemědělské, přírodní (NSzp) – zahrnují společně s plochami NP a NL ekologicky nejstabilnější 
části krajiny, ale rovněž by měly ve větší míře iniciovat obnovu a zakládání nových krajinných 
prvků a extenzivní podoby zemědělského hospodaření. 

 rekreační, přírodní (NSrp) – specifická funkce, stanovená účelově pro dva prostory a to letní 
tábořiště v jihovýchodním cípu k. ú. Arnoltice u Bulovky a arboretum v severozápadním cípu k. ú. 
Bulovka. 
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5.3 Koridory zasahující do volné krajiny 

Územní plán vymezuje tři typy koridorů, které zasahují převážně do volné krajiny. Koridory jsou vymezeny tzv. 
překryvnou funkcí, tzn., že v daném prostoru dochází ke vzájemnému spolupůsobení stanovených podmínek 
využití koridoru a regulativů ploch, přes které je koridor navržen.  

ozn. využití odůvodnění vymezení koridoru 

K1 

koridor 
zkvalitňování 
prostupnosti 
krajiny a její 

kultivace 

V rámci nemotorové dopravy vymezuje ÚP kromě stabilizovaných cyklo/turistických 
tras i trasu koridoru pro zkvalitňování prostupnosti krajiny a její kultivaci K1. Jako 
podklad posloužila Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory zpracovaná krajským 
úřadem Libereckého kraje na konci roku 2013. Poukazuje mimo jiné na absenci 
odpovídající sítě turistických tras a souvisejícího zázemí v tzv. oblasti Frýdlantské 
klínovky. Smyslem je větší participace této oblasti na rozvoji cestovního ruchu celého 
Frýdlantska včetně Jizerských hor. Koridor proto kromě samotného zkvalitňování 
prostupnosti krajiny a její kultivace podporuje realizaci technických opatření a staveb, 
které zlepší podmínky využití koridoru pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
například cyklostezky, hygienická zařízení, občanské vybavení a informační centra. 

Jedná se o jeden fragment z širší škály opatření, která by měla napomoci k progresi 
dynamicky se rozvíjejícího hospodářského odvětví, rekreace a cestovního ruchu 
(dalšími je umožnění aktivit cestovního ruchu v odpovídajících plochách s rozdílným 
způsobem využití, plošná legitimizace veřejných prostranství, podrobnější členění 
ploch smíšených nezastavěného území na NSzp a NSrp). Koridor K1 s sebou však nese 
i určitou symbolickou rovinu patrnou i z grafické části ÚP (koordinační výkres), kdy 
pomocí něho dochází k propojení celého území z východu na západ a rovněž napojení 
na okolní obce (platný ÚP Pertoltice podobný typ koridoru přímo vymezuje).  

Trasování koridoru ve velké míře využívá stávající či zaniklé (zvykové) cesty a nároky 
na zábor ZPF, případně lesa budou minimální. 

I1, I3 izolační opatření 

S výše zmíněnou snahou ÚP o podporu terciérních hospodářských aktivit souvisí i 
koridory izolačních opatření I1 a I3. Ty mají pomoci kultivovat nejrozsáhlejší areály 
brownfield a jejich okolí nacházející se v Bulovce (rozsáhlý zemědělský areál) a 
Arnolticích (areál velkochovu a bývalá cihelna). Kultivace by měla probíhat v rovinně 
hygienické (realizace opatření a staveb eliminujících negativní vlivy zahrnutých 
výrobních areálů na své), ale i v rovině estetické (opatření a stavby, které eliminují 
narušování architektonického, urbanistického a krajinotvorného rázu zahrnutými 
výrobními areály).  

Vymezené koridory zajistí komplexní přístup ke komplikovaným prostorám včetně 
přesahu na bezprostředně související okolí. ÚP však samozřejmě řeší a podporuje i 
možnosti funkční a prostorové transformace samotných areálů. V regulativech 
příslušných ploch s rozdílným způsobem využití jsou tak podmíněně připuštěny i 
občanské vybavení a služby za podmínky, že nebudou omezovat hlavní využití nebo 
zemědělská výroba - agroturistika za podmínky, že dojde k transformaci konkrétního 
cele vymezeného areálu zemědělské výroby na agroturistiku, tedy na dynamicky se 
rozvíjející směr cestovního ruchu, šetrný k životnímu prostředí. 

P1 – 
P5 

protipovodňová 
opatření 

V řešeném území nebylo Krajským úřadem Libereckého kraje stanoveno záplavové 
území. Nachází se zde však několik vodních toků i nádrží, které v létě 2010 způsobily 
v sídlech Bulovka a Arnoltice katastrofální povodně. Přibližný rozsah rozlivu je 
zanesen v grafické části odůvodnění – koordinačním výkresu. Obec Bulovka má proto 
v současné době zpracovaný povodňový plán a rovněž je součástí projektu 
Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně 
přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko.  

Územní plán na situaci reaguje umožněním technické infrastruktury, do které spadají 
i stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami ve všech 
relevantních plochách s rozdílným způsobem využití a explicitně potom vymezením 
koridorů P1 až P5 pro protipovodňová opatření. Předpokládajíc se terénní úpravy v 
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podobě poldrů. ÚP tedy v tomto případě zohledňuje již pokročilou fázi projektu. I 
přesto jsou koridory vymezeny velkoryse, aby byla umožněna variabilita realizace 
opatření. 

5.4 Územní systém ekologické stability 

Odůvodnění návrhu systému ÚSES je uvedeno v kapitole „Přírodní hodnoty a zdroje“. 

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S 
URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 

STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE 
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 

OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5. STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO 

VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

Územní plán vymezuje jako jeden ze základních mechanizmů pro orientaci a rozhodování v území plochy 
s rozdílným způsobem využití (jejich seznam a podrobnější rozpis viz kapitoly výše), pro které stanovuje hlavní, 
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití a dále podmínky prostorového uspořádání.  

Specifikem je plošné umožnění realizace veřejné infrastruktury a zelně ve všech plochách s rozdílným způsobem 
využití zahrnutých v zastavěném území a zastavitelných. Současný i potenciální výskyt většiny vybavenosti 
veřejného charakteru (tím spíše ploch zeleně) je třeba nesvazovat do momentálních prostor, nálad, 
hospodářských čísel, ale umožnit variabilní nakládání s ním. 

hlavní využití – umožňuje umísťovat a povolovat stavby a zařízení a jejich změny, změny v užívání a rozhodovat 
o využití území, které v území nebo ploše převládá/ má převládat. V případě funkcí smíšených nelze z logiky věci 
hlavní využití stanovit a je tak stanoveno až využití přípustné, které zahrnuje všechny smíšené funkce. 

přípustné využití – stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o činnosti, stavby a 
zařízení doplňující hlavní využití, s ním související a slučitelné. 

podmíněně přípustné využití – je takové využití, pro jehož přípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze 
stavby, činnosti a zařízení v území umístit. Při nesplnění těchto podmínek je umísťování činností, staveb a zařízení 
nepřípustné.  

nepřípustné využití – jsou stavby, jejich změny, změny v užívání a využití území, které neodpovídají hlavnímu 
(pokud je stanoveno), přípustnému či podmíněně přípustnému využití území stanovenému pro danou plochu s 
rozdílným způsobem využití a nelze je v dané ploše povolovat a umísťovat. 

podmínky prostorového uspořádání – dle příslušnosti ploch k urbanizovanému území nebo k volné krajině jsou 
specifikovány odstavci (9) a (10) nebo (29) a (30) výroku, případně doplněny o koeficient zastavění. 

Další relevantní hesla, se kterými operuje závazná část ÚP Bulovka, jsou vysvětlena v příloze č. 2 – „Vymezení 
pojmů“. 

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ 

Územní plán vymezuje plochy pro umístění veřejně prospěšných opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům 
vyvlastnit: 

Tab.: Seznam VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 

ozn. katastrální území popis 

VU1 Arnoltice u Bulovky nadregionální biocentrum – NC 68 Poustecká obora 

VU2 Bulovka nadregionální biokoridor – K25MH 
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VU3 Bulovka regionální biocentrum – RC 1788 Řasnice 

VU4 
Arnoltice u Bulovky, Bulovka, Dolní 

Oldříš 
lokální prvky ÚSES – LC1 – 9, LK1 – 6 

8 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Územní plán nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

9 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 

JEJICH VYMEZENÍ 

Územní plán Bulovka nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního 
rozvoje Libereckého kraje. 

10 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

10.1 Zemědělský půdní fond 

10.1.1 Struktura využití pozemků 

Zemědělský půdní fond je zastoupen na ploše 1666 ha (57 % rozlohy obce). V rámci ní dominují trvalé travní 
porosty (1068 ha, tj. 61 % ZPF). Nezemědělská půda představuje 42 % rozlohy obce a je zastoupena dominantně 
lesy (37 % rozlohy obce).  

Tab.: Využití pozemků v obci Bulovka k  31. 12. 2015 (dle ČSÚ) 

Celková 
výměra (ha/%) 

z toho (v ha) 

zemědělská 
půda 

z toho: lesní 
půda 

vodní 
plochy 

zastavěné 
plochy 

ostatní 
plochy orná  zahrady sady TTP 

2887 1666 574 21 3 1068 1071 12 21 117 

100  57,7 34,4 1,3 0,2 64,1 37,1 0,4 0,7 4,1 

10.1.2 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

V rámci zemědělského půdního fondu v řešeném území dominuje obdělávaná orná půda. Zastoupeny jsou spíše 
půdy s nižší třídou ochrany (III., IV., V).  

Územní plán vychází zejména ze stávající urbanistické struktury sídla, limitů využití území, terénní konfigurace, 
ale rovněž vytváří výhledové předpoklady obce pro rozvoj a obnovu. Umožněna (a žádoucí) je samozřejmě rovněž 
intenzifikace využití zastavěného území, soustředění zastavitelných ploch výhradně ve vazbě na zastavěné území 
a stávající systém veřejné infrastruktury. Předpokladem je zajištění komplexní obsluhy území. 

Výraznými limity rozvoje obce jsou obecně prvky ochrany přírody a krajiny, geomorfologické poměry, rozdrobená 
sídelní struktura (tři místních části, liniová povaha zástavby) i neoficiální hranice průchodu povodní z léta 2010. 
Snahou je přednostně lokalizovat těžiště zastavitelných ploch v sídle Bulovka jakožto jádru obce.  

Zábor ZPF je lokalizován kromě návaznosti na zastavěné území i s ohledem na eliminaci okrajových zbytkových 
ploch bez možnosti obhospodařování. Důsledky navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a 
společného metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu.  
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Tab.: Přehled odnětí půdního fondu 

Ozn. 
plochy 

Celk. 
rozloha 

(ha) 

Číslo 
záboru 

Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle 
jednotlivých kultur (ha) 

Třída ochrany 

Katastrální 
území orná 

půda 
zahra-

dy 
TTP I. II. III. IV. V. 

Z1 0,99 1 0,99  0,15 0,84   0,99   Arnoltice u 
Bulovky 

Z2 1,71 2 1,63   1,63   0,52 1,11  

Bulovka 

Z3 1,40 3 1,37   1,37    1,37  

Z5 1,00 5 0,98   0,98   0,63 0,35  

Z6 0,26 6 0,26 0,19  0,08     0,26 

Z8 0,29 8 0,29   0,29     0,29 Dolní Oldříš 

Z9 0,48 - -         Dolní Oldříš 

Z12 0,58 11 0,45   0,45   0,45   

 

Z13 0,19 12 0,19   0,19   0,19   

Z15 0,27 14 0,27   0,27   0,07 0,01 0,20 

Z16 0,28 15 0,25   0,25 0,25     

Z17 0,39 16 0,39   0,39   0,39   

Z18 0,18 17 0,18   0,18  0,07   0,11 
Arnoltice u 

Bulovky 

Z19 0,29 18 0,29   0,29     0,29 Dolní Oldříš 

∑ 8,31  7,54 0,19 0,15 7,21 0,25 0,07 3,24 2,84 1,15  

10.1.3 Pozemkové úpravy 

V řešeném území proběhly pozemkové úpravy. Ke dni 4. 9. 2015 byly dokončené komplexní pozemkové úpravy 
v k. ú. Dolní Oldříš. Tyto transformovaly celou podobu katastrální mapy a s ní i podobu vymezeného intravilánu 
a vymezeného zastavěného území dle samostatného postupu. ÚP tuto skutečnost zohledňuje např. při 
vymezování zastavěného území (viz výše). 

10.1.4 Investice do půdy 

V řešeném území se nacházejí stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v 
příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Tak, jak jsou HOZ zakreslena v grafické části odůvodnění – 
koordinačním výkresu, je nutné je respektovat a zachovat jejich funkčnost. 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél zakrytých (trubních) úseků HOZ 
nezastavěný manipulační pruh o šířce 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m široký 
oboustranný manipulační pruh (měřeno od břehové čáry). Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani 
dešťové vody. V případě provádění výsadeb okolo HOZ je žádoucí výsadbu realizovat pouze po jedné straně ve 
vzdálenosti 1m od břehové hrany, u zakrytých (trubních) HOZ pak ve vzdálenosti minimálně 4 m od osy 
zatrubnění. 



Odůvodnění Územního plánu Bulovka  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   32 

Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení porostů 
a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ či v případě zakrytých (trubních) úseků opravy trubních 
vedení vč. revizních šachet. 

10.1.5 Opatření k zajištění ekologické stability, protierozní opatření 

Územním plánem jsou vymezeny prvky systému ekologické stability, které jsou v řešeném území zastoupeny 
prvky regionálního a lokálního charakteru.  

Zejména v plochách smíšených nezastavěného území (NSzp) zahrnujících převážnou část ZPF na území obce jsou 
vytvořeny podmínky pro realizaci ochranných, ekologicko-stabilizačních, protierozních a revitalizačních opatření, 
např. úprava velikosti a tvaru pozemku, zatravněné a obdělávané průlehy, terénní úpravy, urovnávky, hloubkové 
kypření, protierozní osevní postupy, pásové střídání plodin, vrstevnicové obdělávání půdy, výsev do strniště, 
pěstování ochranných plodin, důlkování a přerušování, brázdování, mulčování, protivětrné zábrany, ochranné 
zatravnění apod. 

Specielně pro realizaci protipovodňových opatření jsou potom vymezeny koridory P1 až P5 (viz kapitolu Koridory 
zasahující do volné krajiny). 

10.1.6 Zemědělské účelové komunikace 

Systém zemědělských účelových komunikací není územním plánem dotčen. Jako stávající plochy dopravní 
infrastruktury nebo veřejných prostranství jsou vymezeny užívané (zvykové) cesty ve volné krajině. Dopravní 
infrastruktura pro nezbytnou obsluhu je rovněž umožněna ve většině ploch s rozdílným způsobem využití.  

10.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých předpisů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). Hospodaření v lesích je řízeno lesním 
hospodářským plánem (LHP – výměra nad 50 ha) nebo lesními hospodářskými osnovami (LHO – výměra pod 50 
ha) zpracované na období deseti let (decenium). Podle lesního zákona jsou do pozemků určených k plnění funkcí 
lesa zařazeny i bezlesí (drobné vodní plochy, loučky pro zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty, průseky) a ostatní 
lesní plochy (zpevněné lesní cesty, políčka pro zvěř). 

10.2.1 Aktuální stav lesa 

Řešené území se vyznačuje lehce nadprůměrnou lesnatostí, lesy zaujímají rozlohu 1071 ha, tj. 37 % rozlohy obce 
(ČR 33,3 %). Souvislejší lesní plochy se nacházejí v každém katastrálním území a tvoří ekologicky nejstabilnější 
prostory řešeného území, plnící často funkci prvků ÚSES všech úrovní. Vzhledem k poměru celkové rozlohy 
katastru je nejzalesněnějším sídlem Dolní Oldříš.  

Převládající původní vegetační jednotkou je les středoevropského typu a to smíšený (jedle, smrk, borovice, javor 
klen, lípa, habr, buk, dub), ve vazbě na živné půdy potom i čistě listnatý. Ve vlhkých nivách větších toků rostly 
lesy lužní (olše, vrba). Náhradní pokryv tvoří jehličnaté a smíšené lesy, pastviny a vlhké louky i intenzivně 
obhospodařovaná zemědělská půda.  

10.2.2 Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) 

V územním plánu není vymezena zastavitelná plocha vyžadující zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.  

10.2.3 Ochrana lesa 

Do zastavěného území a zastavitelných ploch zasahuje pásmo 50 m od hranice lesa. Stavby v tomto pásmu 
podléhají souhlasu státní správy lesů (dle § 14 odst. 2 lesního zákona). 

11 SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

11.1 Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje 

Územní plán Bulovka je v souladu s aktualizací č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále též jen 
„PÚR ČR“), schválenou usnesením vlády České Republiky č. 630 dne 2. 9. 2019. Řešené území neleží v rozvojové 
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oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti vymezené PÚR ČR. Řešeným územím nejsou vedeny koridory a 
plochy dopravní a technické infrastruktury a související rozvojové záměry dle PÚR ČR. 

Územní plán Bulovka respektuje obecné zásady PÚR ČR, vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů a je v souladu 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Správního území obce 
se týkají zejména následující body republikových priorit:  

 (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 
Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být 
provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, 
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, 
avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 
přírodní a užitné hodnoty. 

 Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází 
ze stabilizované struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné 
území, dopravní a technický systém v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského 
půdního fondu, lesních pozemků a především s ohledem na specifický krajinný ráz území. Podmínky 
nakládání s jednotlivými plochami s rozdílným způsobem využití vycházejí ze snahy o harmonickou 
kohabitaci intenzivně a extenzivně využívaných s důrazem na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu a 
rekreace. V souladu s principy udržitelného rozvoje jsou v územním plánu vymezeny funkce umožňující 
vyvážený rozvoj sociálních a hospodářských potřeb a současně ochranu hodnot území. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Územní plán vytváří 
podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury 

V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území, stanovené v územním plánu byla deklarována 
jednoznačná priorita ochrany ekologických funkcí krajiny podrobně rozpracovaná v příslušných 
kapitolách textové části, zejména v kapitole Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny. Vymezením 
zastavitelných ploch pouze v nezbytně nutném a řádně odůvodněném rozsahu, který je podložen 
podrobnou demografickou analýzou a odborným odhadem budoucího vývoje počtu obyvatel, byly 
vytvořeny podmínky pro ochranu zemědělské půdy.  

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat 
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci 
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  

Územní plán zařazuje převážnou část urbanizovaného území do ploch bydlení v rodinných domech – 
venkovské s důrazem na jejich polyfunkční využívání. Podmínky prostorového uspořádání v zastavěném 
území i zastavitelných plochách umožňují zachovat kontinuitu urbanistického vývoje a předcházet 
sociální segregaci. Územní plán mimo jiné umožňuje plošně realizaci veřejných prostranství a vytváří tak 
předpoklad pro posílení sociální soudržnosti. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s 
jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Při stanovování způsobu využití území byla upřednostněna komplexní řešení před parciálními zájmy. 
V rámci tvorby územního plánu byly shromážděny a vyhodnoceny jednotlivé podněty a požadavky na 
změny v území. S ohledem na estetickou hodnotu území, jeho rozvojové předpoklady, charakter a další 
podmínky byl stanoven optimální rozsah zastavitelných ploch.  
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(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 
který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových 
a časových hledisek.  

Při tvorbě urbanistické koncepce byly koordinovány zejména oborové záměry a ostatní podklady resortů 
životního prostředí, kultury, dopravy, a dalších. Záměrem navrženého řešení bylo dosáhnout 
přijatelného kompromisu mezi představou samosprávy o strategickém rozvoji obce, odborným názorem 
projektanta – zhotovitele územního plánu a požadavky dotčených orgánů a ostatních subjektů 
vstupujících do procesu pořizování územního plánu. Jednotlivé zásady a priority navržené koncepce byly 
posuzovány a formulovány s ohledem na existenci nesporných přírodních, kulturních, civilizačních a 
estetických hodnot území. Základním cílem bylo objektivně a komplexně posoudit a následně 
koordinovat prostorová, odvětvová a časová hlediska navrženého řešení.  

Koordinace projektové činnosti probíhala rovněž na horizontální úrovni s ohledem na sousední obce 
jevící společné cíle a zájmy, zejména v případě koncepčních záměrů v oblasti rekreace a cestovního 
ruchu nebo ochrany přírody.  

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch 
pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích.  

Územní plán stanovuje takové záměry a v rámci zastavěného území i zastavitelných ploch stanovuje 
takové podmínky pro jejich využívání, aby byl maximálně zhodnocen potenciál řešeného území pro 
rozvoj cestovního ruchu a rekreace, jakožto atraktivního, flexibilního a zároveň racionálního odvětví 
nejen pro řešené území, ale pro celé Frýdlantsko. 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch přispívá územní plán k rozvoji polycentrické 
sídelní struktury v dotčené části Libereckého kraje. Zastavitelné plochy byly vymezeny v rozsahu 
umožňujícím udržitelný rozvoj obce s ohledem na veškeré přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. 
Za předpokladu využití zastavitelných ploch dojde k mírnému posílení významu obce a její 
konkurenceschopnosti v rámci sídelní struktury Frýdlantska. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace 
pro udržitelný rozvoj území.  

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v nezbytném rozsahu výhradně v přímé vazbě na zastavěné území 
s cílem minimalizovat nároky na veřejné rozpočty a chránit nezastavěné území, především zemědělskou 
a lesní půdu. Jejich umístění vychází zejména ze struktury stávající zástavby, přírodních (zejména 
geomorfologických) a dalších podmínek v území. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně 
plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, 
lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní 
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a 
udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti 
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s 
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Územní plán respektuje a dále rozvíjí stabilizovanou strukturu sídla. Stavební činnost je soustředěna do 
urbanizovaných ploch a v návaznosti na ně. Cílem je stabilizace pozice obce ve struktuře osídlení a 
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posílení vazeb směrem k hierarchicky vyšším centrům. Územní plán na základě zpracovaných podkladů 
vymezuje a upřesňuje územní systém ekologické stability. V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou 
v nezastavěném území vymezeny především stabilizované plochy lesní (NL), přírodní (NP) a smíšené 
nezastavěného území (NS).  

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Územní plán vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny v několika vzájemně 
komplementárně propojených úrovních. Prostupnost pro volně žijící živočichy je posílena vymezením 
uceleného systému ekologické stability a formulací podmínek plošného a prostorového uspořádání 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zajišťujících ochranu před snižováním celkové 
prostupnosti krajiny. Fyzickou prostupnost krajiny pro člověka posiluje stabilizovaný skelet komunikací 
všech kategorií, doplněný koridorem K1 a ostatních tras turistické dopravy.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, které umožňují celoroční 
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

ÚP považuje cestovní ruch a rekreaci za jedno z klíčových témat rozvoje řešeného území. V rámci všech 
podstatných ploch je explicitně podpořen rozvoj šetrných forem cestovního ruchu a rekreace, 
občanského vybavení i nerušící výroby. Obnovou zaniklých cest je navyšována fyzická i biologická 
prostupnost krajiny a tím i její ekologická a estetická hodnota. ÚP přejímá cyklo a turistické trasy, které 
jsou součástí širší turistické sítě. Tuto rozšiřuje o návrh koridoru K1. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

Územní plán řeší dílčí koncepce technické infrastruktury. S ohledem na rozptýlenost zástavby a tedy 
ekonomickou náročnost realizace veškeré infrastruktury pouze vytváří prostor pro variantní řešení dané 
problematiky. Při vymezování zastavitelných ploch byla jedním z kritérií dostupnost provozovaných 
systémů technické infrastruktury. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

Územní plán vytváří pomocí konkrétních regulativů týkajících se realizace technické infrastruktury 
prostor pro variantní řešení dané problematiky. Ve všech relevantních plochách s rozdílným způsobem 
využití jde koncepce ÚP ještě dále a v podmíněně přípustném využití umožňuje „stavby a zařízení pro 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb“. 

11.2 Soulad územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Obec Bulovka je součástí Libereckého kraje. Kraj má platnou územně plánovací dokumentaci - Zásady územního 
rozvoje Libereckého kraje (dále též jen „ZÚR LK“). ZÚR LK byly vydány Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 21. 
12. 2011, s nabytím účinnosti dne 22. 1. 2012, usnesením č. 466/11/ZK. Koncepce rozvoje řešeného území se 
dotýkají tyto požadavky (citace ze ZÚR LK je redukována pouze na požadavky týkající se řešeného území): 

Z tohoto dokumentu jsou v územním plánu respektovány následující limity: 

 v oblasti dopravní infrastruktury: 

o silnice I/13 včetně ochranného pásma 

o silnice III/2913 včetně ochranného pásma 

o silnice III/2914 včetně ochranného pásma 

 v oblasti technické infrastruktury: 

o OP vodních zdrojů včetně hlavních vodovodních řadů 
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 v oblasti ochrany nerostných surovin: 

o chráněné ložiskové území 

o ložisko nerostných surovin 

Dále jsou respektovány navrhované plochy a koridory nadmístního významu: 

 v oblasti ochrany přírody: 

o nadregionální biocentrum NC 68 Poustecká obora (VPO) 

o nadregionální biokoridor K25MH (VPO) 

o regionální biocentrum RC 1788 Řasnice (VPO)  

ZÚR stanovují priority územního plánování platné pro celý Liberecký kraj. Pro řešené území jsou podstatné 
především níže uvedené odstavce. 

Zajištění příznivého životního prostředí 

(P1) Prostředky a nástroji územního plánování ve veřejném zajmu chránit přírodní hodnoty území kraje, zvyšovat 
funkční účinnost zvláště a obecně chráněných území přírody a zajistit jejich organické doplněni a propojeni s prvky 
ÚSES a NATURA 2000. 

Při stanovováni způsobu využiti území v územně plánovací dokumentaci upřednostňovat komplexní řešeni před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršuji stav i hodnoty území. 
Nepřipouštět takové zásahy a aktivity, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly stav zvláště 
chráněných území. 

 (P3) Vhodným přístupem k využívání území, respektováním územních opatření, odstraněním starých ekologických 
zátěži, vhodným využitím devastovaných území a zamezením nežádoucích civilizačních projevů na kvalitu 
životního prostředí a obytné hodnoty kraje zajistit ochranu ovzduší, vod a půdy před znečištěním v území. 

(P4) Vhodným přístupem k ochraně půdního fondu, upřednostňováním ekologických forem hospodařeni a 
účinným rozvíjením prvků USES zajistit ochranu zemědělské a lesní půdy před vodní a větrnou erozi, před 
svahovými deformacemi a neodůvodněnými zábory pro jiné účely ve smyslu ochrany půdy jako prakticky 
neobnovitelné složky životního prostředí a ve smyslu uchováni produkční hodnoty území. 

(P5) Citlivým přístupem k řešení urbanizace území, odpovědným hospodařením s nerostným bohatstvím kraje - 
obnovitelnými i neobnovitelnými zdroji, minimalizaci nevhodných zásahů a podporou uprav, směrovaných ke 
zkvalitnění krajinných hodnot území, zachovat potenciál, kvalitu a jedinečnost kulturní krajiny v její rozmanitosti. 

(P6) Preventivními zásahy pro ochranu území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky minimalizovat 
rozsah možných škod z působení přírodních sil v území. 

Jedním z hlavních principů při tvorbě ÚP je nutnost shromáždění informací o veškerých (nejen) přírodních 
hodnotách, kterými řešené území disponuje a snaha o jeho maximální, transparentní ochranu a rozvoj, případně 
revitalizaci.  

Kromě samotného výčtu jak v textové, tak i v grafické části, spočívá ochrana a rozvoj rovněž v celistvém přístupu 
k problematice. Ohled na ochranu přírody je tak brán na všech myslitelných úrovních. V rámci koncepce rozvoje 
území i v případě konkrétních regulativů, které ve vhodných případech umožňují konzervaci nebo naopak zásah 
zásadně přispívající k navýšení žádoucích vlastností prostor.  

Zajištění hospodářského rozvoje území 

(P7) Podporovat rozvoj hospodářských a sociálních funkci ve vymezených rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách kraje zajištěných odpovídající dopravní obsluhou a technickou infrastrukturou s minimem negativních 
dopadů na životni prostředí. Rozvoj ekonomických aktivit zajistit odpovídající kapacitou obytných a obslužných 
funkci. 

(P8) Podporovat únosný rozvoj hospodářských a sociálních funkci ve specifických oblastech kraje a řešit specifické 
problémy, které jsou příčinou jejich vymezeni. 

(P9) Chránit a přiměřeně využívat přírodní surovinové zdroje. 
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(P10) Zajistit kvalitní dopravní napojeni Libereckého kraje na evropskou dopravní síť, kvalitní propojeni 
Libereckého kraje s okolními regiony a zlepšení dostupnosti Liberce ze všech částí kraje. 

(P14) Důsledně přistupovat k zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životni 
prostředí. 

(P15) Zajistit územní podmínky pro efektivní zásobování území energiemi a hospodařeni s nimi. 

(P16) Vytvářet územní podmínky pro uplatnění ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů a realizaci 
rozsáhlého programu využiti obnovitelných zdrojů energie. 

Za nejpodstatnější momenty v rámci polohy řešeného území považuje ÚP přítomnost dopravního koridoru 
celostátního významu (silnice I/13) a sním spojené rozvojové osy, přírodně hodnotného území a poloze na 
pomezí dvou (potažmo tří) států. Na základě těchto charakteristik potom ÚP stanovuje základní koncepci rozvoje, 
která se promítá do priorit koncepce rozvoje celého území.   

Konkrétními záměry, které reprezentují předešlé, jsou např. zastavitelné plochy Z1 – Z3, Z5, Z6, Z8, Z9, Z12, Z13, 
Z15 - Z18 pro bydlení, koridory pro zkvalitňování prostupnosti krajiny a její kultivaci, pro izolační opatření a pro 
protipovodňová opatření. V plochách bydlení je plošně umožněna výroba bez negativního vlivu na své okolí. 

ÚP rovněž vymezuje a chrání veškeré prvky technické infrastruktury a ve většině ploch s rozdílným způsobem 
využití umožňuje její další rozvoj. Specifikem je výroba energie z obnovitelných zdrojů, která je umožněna 
relativně plošně, ale za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb.  

Zajištění sociální soudržnosti obyvatel území 

(P20) Prostředky a nástroji územního plánovaní vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území. 

(P21) V optimální prostorové a organizační struktuře území upevnit integritu kraje a současně zlepšit jeho 
integraci v republikových a středoevropských vazbách. 

(P22) Podporovat polycentricky rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
urbánními a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost v rámci republiky i EU. 

(P23) V rozvojových koncepcích diferencovaně zohledňovat rozdílné charaktery jednotlivých časti kraje a 
podmínky pro jejich využívaní - oblasti s převahou přírodních hodnot, oblasti s vysokou koncentrací 
socioekonomických aktivit a oblasti venkovského prostoru. 

(P24) Bránit upadáni venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

(P25) Koncentraci hlavních ekonomických aktivit v rozvojových oblastech a podél rozvojových os zajistit ochranu 
nezastavěného území a podmínky nerušeného vývoje venkovského prostoru a přírodního potenciálu území kraje. 

(P27) Ve veřejném zajmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídleni a jedinečně kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Dbát na vyváženost 
všech třech pilířů udržitelného rozvoje území a nepřipustit snížení jedinečných hodnot území. 

(P28) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využiti předpokladů území pro odpovídající formy cestovního ruchu, 
obzvláště ve specifických oblastech - vždy při zachováni přírodních a kulturních hodnot území.  

(P29) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod.  

(P30) Vytvářením územních podmínek pro rozvoj vzdělanosti obyvatelstva a rozmanité struktury hospodářské 
základny území, založené na spolupráci v širším evropském prostoru, snížit riziko důsledků náhlých hospodářských 
změn. 

(P31) Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Primárním smyslem ÚP jakožto dokumentu s dlouhodobým výhledem je stanovit takovou koncepci dalšího 
rozvoje, která bude sledovat soulad všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Zřetel je brán na aspekty sociálního, 
přírodního i hospodářského charakteru. 

Územní plán respektuje konsolidovanou strukturu obce na rozvojové ose i ve specifické oblasti. Územní aktivity 
jsou soustředěny výhradně v rámci urbanizovaných ploch. Cílem je stabilizace pozice obce ve struktuře osídlení, 
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upevnění primární socioekonomické svébytnosti a posílení vazeb směrem k hierarchicky vyšším centrům. 
Neoddělitelnou součástí předešlého je i kvalitativní a kvantitativní rozvoj veškeré veřejné infrastruktury. 
Zastavitelné plochy jsou lokalizovány v jejím dosahu.  

Rozvoj cestovního ruchu, resp. terciéru obecně, je jedním z hlavních cílů koncepce ÚP. Nutnou podmínkou je 
zachování a šetrné nakládání s výjimečnými přírodními prvky, ale zároveň i podpora socioekonomických aktivit 
rozmanité struktury. To vše na pozadí kulturní krajiny, kterou ÚP umožňuje využívat v intencích poučeného 
priméru. 

Sociální segregace je eliminována lokalizací rozvojových ploch výhradně v návaznosti na stávající zástavbu. 
Systém veřejné infrastruktury propojuje tyto plochy s jádry sídel. 

ZÚR vymezují rozvojovou osu nadmístního významu ROS8, která zasahuje do řešeného území. 

(Z5) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) připravit uzemní podmínky pro zlepšení dostupnosti centra osídlení Frýdlant z vnitrozemí ČR přeshraničního 
spojení s Polskem 

b) upřesnit a chránit silniční koridor I/13 v úseku Liberec - Frýdlant - Habartice (hranice ČR), řešit uzemni souvislosti 
vedení koridoru na území jednotlivých obcí 

V rámci ROS8 tvoří kostru dalšího rozvoje stabilizované i zastavitelné plochy bydlení a rozvoj terciérních aktivit 
s důrazem na rekreaci a cestovní ruch. 

ZÚR vymezují specifickou oblast SOB4 Frýdlantsko, která zahrnuje řešené území. 

(Z10) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) navrhovat rozvojová opatření směřující ke zvyšování atraktivity území pro investory, zlepšování stavu veřejné 
vybavenosti a zajištění podmínek pro zvyšování vzdělanosti a tím k socioekonomickému povzbuzeni cele oblasti 

b) zohledňovat polohu na rozvojových osách ROS8 a ROS9 s přesahem do sousedního Polska a na potenciál 
výhodných vazeb na rozvojovou oblast ROB1 Liberec a specifickou oblast SOB5 Jizerské hory 

c) zlepšovat dopravní dostupnost území. Respektovat a upřesnit významné dopravní koridory: 

- koridor silnice I/13 Polsko Habartice - Frýdlant - Liberec 

d) regulačními nástroji územního plánovaní zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obci v sídelní struktuře. 
Upřednostňovat intenzifikaci využiti zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky 
na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb. 

e) využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou nabídkou nových 
pracovních míst. Zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území preferenci šetrných forem cestovního ruchu 
a zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících hodnoty území. 

Reakce na pozici řešeného území v této specifické oblasti bezprostředně souvisí s předešlými odstavci. Kromě 
výše řečeného klade ÚP důraz na kvalitativní transformaci hospodářské základny. Žádoucí je rostoucí význam 
terciérních aktivit zejména ve vztahu ke kvalitním přírodním podmínkám, kulturnímu dědictví i extenzivně 
obhospodařovaným plochám ZPF, to vše v koordinaci se sousedními obcemi na české, případně i polské straně. 

Rozvoj zástavby je v maximální míře umožněn v rámci zastavěného území, kde panuje i určitá tvůrčí volnost 
v koncepci ploch s rozdílným způsobem využití. Současně jsou však stanovena specifika charakteru a struktury 
zástavby tak, aby byly zachovány základní typické rysy historicky utvořené urbanistické struktury. 

ZÚR vymezují v řešeném území ÚSES nadregionální a regionální úrovně: 

(Z37) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) prvky USES respektovat jako plochy a koridory nezastavitelné, s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické 
stability krajiny, kde lze výjimečně umístit protipovodňová opatření a stavby dopravní a technické infrastruktury; 

b) prvky USES (bez ohledu na jejich biogeograficky význam, či jejich příslušnost k V-ZCHU) upřesňovat dle katastru 
nemovitosti a jednotek prostorového rozděleni lesa, a jejich vymezeni koordinovat ve vzájemných návaznostech 
propojenosti systému a zohlednit geomorfologické a ekologické podmínky daného území; 
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c) případné územní překryvy a střety prvků USES s lokalitami těžby nerostů řešit v rámci zohledněni vzájemných 
potřeb využiti území - pro potřeby USES i pro těžbu surovin. Situaci řešit na základě projektové dokumentace 
rekultivací dotčených území po ukončení těžby v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V tomto procesu 
budou prvky USES považovány dočasně s omezenou funkčnosti, cílem opatřeni je podpora funkci USES při samotné 
těžbě a zejména obnova dotčených prvků USES po jejím ukončení. 

V rámci mapování krajiny, vytváření a zpřesňování kostry ekologické stability byly v řešeném území vymezeny 
prvky územního systému ekologické stability nadregionální, regionální i lokální kategorie. Jako podklad sloužil 
ÚAP ORP Frýdlant,  ZÚR LK, aktuální ortofoto snímky a terénní průzkum zhotovitele. 

ZÚR zařazují Bulovku do oblasti krajinného rázu OKR 01 Frýdlantsko a podoblasti POKR 01-2 Habarticko – 
Bulovsko.  

(Z64) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) respektovat základní jednotky krajinného rázu, hranice oblasti krajinného rázu (OKR) a podoblasti krajinného 
rázu (POKR) upřesňovat dle místních podmínek, tyto vyšší celky v rámci ÚAP obcí ve spolupráci s orgánem ochrany 
přírody dále členit na „místa krajinného rázu“ i dle krajinné typologie (význačnosti a unicity krajinných typů). 

b) stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným využitím v ÚP vytvořit podmínky pro ochranu krajinného 
rázu (dle zjištěných podmínek ÚAP). 

c) vytvářet územní podmínky pro zemědělské a lesnické hospodaření pro údržbu půdního fondu a krajiny. 

Územním plánem je respektována diferenciace území na jednotlivé oblasti a podoblasti krajinného rázu dle 
charakteristiky v ZÚR LK. Ochrana krajinného rázu je v územním plánu zajištěna stanovením podmínek využití 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (zejména ploch lesních, přírodních a smíšených nezastavěného 
území), resp. stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu – struktura a charakter zástavby, min. 
výměra pro vymezování stavebních pozemků, koeficient zastavění. V rámci podmínek stanovených pro plochy 
v nezastavěném území, zejména plochy smíšených nezastavěného území, je umožněna obnova prvků a opatření 
směřujících mimo jiné k posílení ekologické stability území. 

ZÚR zařazují Bulovku do krajiny dle způsobu využití lesozemědělská.  

(Z65) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) vytvářet podmínky pro obnovu přirozeného vodního režimu na v minulosti nevhodně meliorovaných 
zemědělských pozemcích nebo na plochách s nefunkčním systémem odvodnění. 

b) vytvářet podmínky pro územní rozvoj v harmonickém vztahu sídelní struktury a volné krajiny. 

c) nezakládat nová odloučená sídla ve volné krajině. 

Lesní pozemky jsou vymezeny převážně jako plochy lesní (NL), případně jako plochy přírodní (NP), pokud jsou 
součástí prvků ÚSES. Stabilita ploch lesních porostů je zajištěna stanovením podmínek využití těchto ploch. 
Vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území respektuje ÚP harmonické 
uspořádání krajiny, vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot a zároveň umožňuje její 
hospodářské a rekreační využívání. 

Obnova a zvýšení retenčních schopností krajiny a přirozeného vodního režimu území je ÚP zajištěna v rámci  
stanovených podmínek ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch smíšených nezastavěného území (NS) 
a ploch vodních a vodohospodářských (W). Územním plánem nejsou zakládána nová odloučená sídla ve volné 
krajině. 

Realizace opatření vedoucích k obnově krajinné zeleně a ke zvyšování zejména ekologické stability a retenčních 
schopností krajiny je umožněna v rámci stanovených podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 
využití, zejména ploch NS. Územním plánem je v rámci těchto ploch umožněna rovněž obnova cestní sítě 
v krajině, převážně zaniklých zemědělských (polních) cest a s nimi souvisejících charakteristických krajinných 
prvků.  

ZÚR zařazují Bulovku do ploch (US1, US4), ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování.  

V současné době je zpracována pouze studie US1, tedy Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu oblastí 
cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory. ÚP Bulovka tímto dokumentem argumentuje ve prospěch zásadní 
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změny hospodářské struktury řešeného území (mnohem spíše jde však o změnu týkající se víceméně celého 
Frýdlantska).  

Vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí má řešené území dobrý potenciál pro rozvoj dlouhodobě 
udržitelných forem cestovního ruchu (šetrných k životnímu prostředí), zvláště pro rozvoj venkovské turistiky 
spojené s ideou zakládání ekologických zemědělských farem, hipoturistiky a také pro významnější rozvoj 
cykloturistiky. Pro větší rozvoj tohoto nejperspektivnějšího hospodářského odvětví je v rámci všech relevantních 
ploch explicitně podpořen rozvoj šetrných forem cestovního ruchu a rekreace, občanského vybavení i nerušící 
výroby. Je podpořena obnova zaniklých cest. Stávající cyklo a turistické trasy ÚP rozšiřuje o návrh koridoru 
zkvalitňování prostupnosti krajiny a její kultivace. 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Územní plán Bulovka je vypracován na základě zadání schváleného zastupitelstvem obce 30. 8. 2016 usnesením 
č. 8/15-2016. Jednotlivé požadavky ze schváleného zadání byly v územním plánu respektovány následujícím 
způsobem: 

ad 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. 

ad A.1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje (PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1) 

ÚP respektuje obecné zásady PÚR ČR, vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů a je v souladu s 
republikovými prioritami územního plánování (viz výše). 

ad A.2) Požadavky z nadřazené územně plánovací dokumentace kraje (Zásady územního rozvoje Libereckého 
kraje vydané zastupitelstvem kraje dne 22. 12. 2010 s nabytím účinnosti dne 4. 2. 2011.) 

ÚP reaguje na Zásady územního rozvoje Libereckého kraje. Respektuje obecné zásady, vytváří podmínky 
pro naplnění jejích cílů a je v souladu s krajskými prioritami územního plánování (viz výše). 

 Strategické dokumenty Libereckého kraje 

ÚP respektuje všechny rozvojové materiály Libereckého kraje vyjmenované v zadání pro zpracování ÚP 
Bulovka tak, aby bylo podpořeno postupné naplnění cílů, které tyto rozvojové dokumenty týkající se 
všech tří pilířů (příroda, sociální oblast, hospodářství) obsahují. 

ad A.3) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v ÚPD 
a případně z doplňujících průzkumů a rozborů 

V ÚP Bulovka jsou respektovány hodnoty území, limity využití území zjištěné a uvedené v aktuálních ÚAP 
ORP Frýdlant, které byly jedním z nejdůležitějších podkladů při zpracovávání ÚP Bulovka a to jak 
vzhledem ke své komplexnosti obsahu, tak kvůli měřítku, v rámci kterého s řešeným územím pracují. 

ÚP Bulovka respektuje veškeré kulturní a historické hodnoty v řešeném území. Jejich podrobný výčet a 
rozpis je situován mimo jiné do kapitoly „Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území“ textové části 
odůvodnění ÚP. Dále jsou respektovány veškeré přírodní hodnoty v řešeném území. Jejich podrobný 
výčet a rozpis je situován mimo jiné do kapitoly „Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území“ textové 
části odůvodnění ÚP. ÚP Bulovka respektuje rovněž veškeré civilizační hodnoty v řešeném území. Jejich 
podrobný výčet a rozpis je situován mimo jiné do kapitoly „Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území“ 
textové části odůvodnění ÚP. V neposlední řadě jsou respektována veškerá geologická omezení 
zanesená mimo jiné v aktuálních ÚAP SO ORP Frýdlant. 

ad A.4) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch. 

Veškeré požadavky na plošné a prostorové uspořádání řešeného území, vymezování zastavitelných 
ploch, požadavky na ochranu civilizačních a kulturních hodnot území, urbanistických hodnot i požadavky 
vyplývající pro územní plán z širších územních vztahů byly respektovány, což lze dokladovat na 
jednotlivých kapitolách i grafické části samotné dokumentace ÚP.   

ad A.5) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejích změn  
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Územní plán prověřil veškeré požadavky v rámci dopravní a technické infrastruktury a zohlednil rovněž 
náměty týkající se občanského vybavení, veřejných prostranství, nakládání s odpady a ostatní veřejné 
infrastruktury tak, jak je zmiňuje zadání ÚP Bulovka (blíže viz předchozí odstavce kapitoly Vyhodnocení 
splnění požadavků zadání a textová část odůvodnění ÚP). 

ad A.6) 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 

ÚP se snaží eliminovat zásahy do nezastavěného území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé 
vazbě na zastavěné území, dopravní a technický systém v území tak, aby byly minimalizovány nároky na 
zábor zemědělského půdního fondu i lesních pozemků. ÚP ale rovněž dbá na její zakomponování do 
chodu obce. Důležitou součástí smysluplné ochrany většiny jevů je totiž jejich znalost. ÚP proto dbá na 
prostupnost volné krajiny, jak umožněním realizace pěší dopravy v rámci ostatních ploch s rozdílným 
způsobem využití, tak vymezením specielního koridoru pro zkvalitňování prostupnosti krajiny a její 
kultivaci. 

Územní plán umožňuje v nezastavěném území umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření dle § 18, odst. 
5 Stavebního zákona za podmínky, že nebude umožněno trvalé bydlení ani rodinná nebo hromadná 
rekreace a že nebude omezena biologická ani fyzická prostupnost krajiny. Tato dvě omezení vyplývají z 
výše odůvodňovaných základních priorit koncepce uspořádání krajiny. První omezení brání postupnému 
zakládání nových sídel v krajině a druhé podporuje snahu o navyšování fyzické a biologické prostupnosti 
krajiny. 

ad B) Požadavky na vymezení plocha koridorů územních rezerva na stanovení jejich využití, které bude 
nutno prověřit 

Územní plán nevymezuje žádné plochy a koridory územních. 

ad C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

Územní plán zařazuje mezi veřejně prospěšná opatření, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění 
veškeré prvky ÚSES (viz kapitolu Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření). 

ad 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.  

ÚP nevymezuje žádnou plochu, ve které je uloženo zpracování územní studie. 

ad E) Případný požadavek na zpracování variant řešení  

Varianty řešení nebyly v ÚP zpracovávány.  

ad F) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

Požadavek na uspořádání obsahu textových i grafických částí ÚP a odůvodnění vyplývající ze 
schváleného zadání byl splněn. 

ad G) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území  

Vyhodnocení vlivů ÚP Bulovka na udržitelný rozvoj území se nepožaduje. Na základě posouzení 
dokumentace návrhu ÚP Bulovka, jeho projednání a všech doložených skutečností, konstatoval Krajský 
úřad, jako příslušný správní úřad k posuzování vlivů na ŽP ve smyslu § 10i odst. 3) zákona, že není 
nezbytné a účelné komplexně posuzovat ÚP Bulovka podle § 10i zákona.    
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13 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 

V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pro ÚP 
Bulovka vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování: 

13.1 Soulad s cíli územního plánování 

(1)  Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích. 

ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch. Za účelem 
mírného posílení pilířů soudržnosti společenství obyvatel území a hospodářského rozvoje jsou 
v územním plánu vymezeny zastavitelné plochy bydlení a plošně umožněn rozvoj veřejné infrastruktury 
a zeleně. V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady ochrany zejména 
přírodních a civilizačních hodnot. 

 (2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. 

Územní plán dosahuje souladu s cílem (2) respektováním obsahového rámce a metodického postupu 
prací stanovených legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Zásadním 
předpokladem pro dosažení souladu s cílem (2) je splnění požadavků vyplývajících ze zadání územního 
plánu schváleného zastupitelstvem obce. Vyhodnocení splnění zadání územního plánu se uvedeno 
v samostatné části odůvodnění územního plánu. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů a rozumného využití společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo 
závěrečnou dohodou účastníků procesu pořizování územního plánu (projektanta, pořizovatele, 
samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, atd.). 

 (4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území. 

Územní plán stanovuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území 
formou závazných úkolů. Základním členěním řešeného území na zastavěné území, zastavitelné plochy 
a nezastavěné území územní plán stimuluje využívání již urbanizovaných ploch a vytváří podmínky pro 
ochranu krajiny. Hospodárné, dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným způsobem 
využití je zajištěno stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny na základě potenciálu rozvoje, vyhodnocení jejich potřeby je součástí odůvodnění územního 
plánu. 

 (5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická 
a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací 
dokumentace výslovně nevylučuje. 

V rámci koncepce řešení krajiny člení ÚP nezastavěné území na plochy vodní a vodohospodářské, lesní, 
přírodní a smíšené nezastavěného území a stanovuje zásady jejich využívání. V těchto plochách je 
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umožněno umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 
taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, například 
cyklistické stezky, veřejný mobiliář, hygienická zařízení, rozhledny, ekologická a informační centra za 
podmínky, že nebude umožněno trvalé bydlení ani rodinná nebo hromadná rekreace a že nebude 
omezena biologická ani fyzická prostupnost krajiny. 

 (6)  Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který 
neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Na nezastavitelných pozemcích je v rámci přípustného využití umožněna realizace technické 
infrastruktury. 

13.2 Soulad s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

ÚP na základě informací uvedených v nadřazených územně plánovacích dokumentacích a dat 
poskytnutých dotčenými orgány vymezuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a člení řešené 
území dle terénního průzkumu a skutečného stavu v území na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití.  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
území, 

ÚP stanovuje základní koncepci rozvoje území obce a dále podrobněji vyjmenovává a chrání hodnoty 
urbanistické, architektonické a kulturní, přírodní i civilizační a technické.   

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv 
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

Územní plán prověřuje a posuzuje potřebu změn v území zejména s ohledem na předpokládaný 
demografický vývoj, polohu a význam obce v rámci sídelní struktury a její strategické cíle. Podrobné 
vyhodnocení účelného využití zastavěného území je uvedeno v odůvodnění územního plánu.  

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

Územní plán v mezích stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy definuje 
požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území. Územní plán specifikuje 
priority rozvoje a zpřesňuje zásady rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s 
ohledem na stávající charakter a hodnoty území,  

Pro vymezené zastavitelné plochy jsou stanoveny základní podmínky pro provedení změn v území. 
Jedná se zejména o příslušné regulativy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a konkrétní 
podmínky pro rozhodování v jednotlivých zastavitelných plochách. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

Územním plánem není stanovena pořadí změn v území (etapizace).  

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou formulovány tak, aby bylo v zastavěném 
i nezastavěném území umožněno realizovat přírodě blízká opatření pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.  
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h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

Podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou územním plánem vytvořeny 
zejména v rámci koncepce rozvoje. Je deklarována snaha umožnit širší využívání území a pružně 
reagovat na hospodářské a společenské změny. Např. ekonomické aktivity jsou umožněny v rámci 
přípustného a podmíněně přípustného využití ve většině ploch v rámci urbanizovaného území.  

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury jsou vytvořeny vymezením zastavěného území a 
zastavitelných ploch a stanovením odpovídajících podmínek pro jejich využití. Územní plán zajišťuje 
podmínky pro kvalitní individuální bydlení s  atraktivním a dobře dostupným přírodním zázemím bez 
nároku na bezprostřední kontakt s městským, případně velkoměstským prostředím.  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 
na změny v území, 

Územní plán respektuje tento úkol především formulací urbanistické koncepce, která klade mimořádný 
důraz na lokalizaci zastavitelných ploch ve vazbě na infrastrukturní kostru jednotlivých sídel, jejich 
přímou návaznost na zastavěné území a komunikační systém. Cílem řešení je minimalizovat nároky na 
veřejné rozpočty zajišťující v převážné míře investice do infrastruktury. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Požadavky civilní ochrany jsou v územním plánu zohledněny. Řešeny jsou zejména oblasti týkající se 
ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, evakuace obyvatelstva a jeho přechodného 
ubytování, skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, záchranné, likvidační a 
obnovovací práce a nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

ÚP umožňuje v rámci zastavěného území (v mezích regulativů daných funkcí) rekultivační zásahy, které 
přispějí k opětovnému využití nevyužívaných ploch. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů 
na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umísťovat záměry vyvolávající negativní vlivy 
na území. V případě realizace takových záměrů ve stabilizovaných plochách, bude postupováno 
v souladu se zvláštními právními předpisy zejména na úsecích ochrany veřejného zdraví, přírody a 
krajiny a památkové péče. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Viz bod m). 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče, 

Při zpracování územního plánu byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších 
technických, přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické 
podklady zpracované na úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti. 

14 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Územní plán Bulovka je zpracován a pořízen v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci a průběhu jejího pořizování. 
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15 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zadání  

Pořizovatel územního plánu na základě obdrženého usnesení zastupitelstva zpracoval návrh Zadání Územního 
plánu Bulovka.  

Pořizovatel v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal návrh Zadání obci Bulovka, dotčeným orgánům, 
sousedním obcím a Krajskému úřadu Libereckého kraje pro uplatnění vyjádření, podnětů a stanoviska podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to oznámením ze dne 20.1.2016 vedeným pod č. j. PDMUFT 
1650/2016. 

Veřejnou vyhláškou ze dne 20.1.2016 vedenou pod č. j. PDMUFT 1607/2016 pak pořizovatel oznámil možnost 
každého uplatnit k návrhu Zadání připomínku a to v termínu do 14/3/2016 včetně. Zároveň touto veřejnou 
vyhláškou doručil návrh Zadání. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce 
Obecního úřadu Bulovka v termínu od 20/1/2016 do 14/3/2016. V elektronické podobě byl návrh Zadání 
vystaven na internetových stránkách obce Bulovka.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil uplatněná vyjádření, stanoviska a připomínky, které 
byly doručeny ve stanovené lhůtě, a na jejich základě jej upravil.  

Dotčeným orgánem bylo konstatováno, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry 
významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a nebyl uplatněn požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy ke stavebnímu zákonu.  

Obcí Bulovka ani dotčenými orgány dále nebylo požadováno zpracování variantního řešení Územního plánu 
Bulovka.  

Upravené Zadání bylo dle § 47 odst. 5 stavebního zákona schváleno usnesením Zastupitelstva obce Bulovka č. 
8/15-2016 dne 30/8/2016. 

Společné jednání: 

Na základě zpracované dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka pro společné jednání pořizovatel v souladu 
s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil termín a místo společného jednání o návrhu Územního 
plánu Bulovka na den 31/7/2017 s konáním na Obecním úřadě Bulovka oznámením č. j. PDMUFT 16705/2017 ze 
dne 11/7/2017 jednotlivě dotčeným orgánům a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek 
ve lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Zároveň upozornil, že k později uplatněným stanoviskům a 
připomínkám se nepřihlíží. V oznámení dále sdělil, kde je možné nahlédnout do dokumentace návrhu Územního 
plánu Bulovka. 

Pořizovatel dále veřejnou vyhláškou ze dne 11/7/2017 vedenou pod č. j. PDMUFT 16705/2017 doručil návrh 
Územního plánu Bulovka pro společné jednání, a to zveřejněním na úřední desce a elektronické úřední desce 
Obecního úřadu Bulovka. Vzhledem k tomu, že na úředních deskách nebylo možné zveřejnit celý obsah návrhu 
Územního plánu Bulovka, bylo veřejnou vyhláškou stanoveno, kde a kdy je možné nahlížet do dokumentace 
návrhu Územního plánu Bulovka včetně možnosti dálkového přístupu. Pořizovatel dále oznámil možnost 
každého, uplatnit k návrhu Územního plánu Bulovka připomínku s uvedením termínu, formy a místa podání 
připomínek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

Pořizovatel v důsledku toho, že předchozí pořizovatel Územního plánu Bulovka – Městský úřad Frýdlant, jako 
úřad územního plánování, opomněl oznámit Krajskému úřadu Libereckého kraje konání společného jednání o 
Návrhu Územního plánu Bulovka, oznámil pouze Krajskému úřadu Libereckého kraje v souladu s ustanovením § 
50 odst. 2 stavebního zákona termín a místo společného jednání o návrhu Územního plánu Bulovka na den 
04.01.2018 v 9:30 hodin s konáním v kanceláři č. 1329 Odboru územního plánování a stavebního úřadu, 
Krajského úřadu Libereckého kraje oznámením č. j. 490/2017 ze dne 14/12/2017, a vyzval ho k uplatnění 
stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Zároveň upozornil, že k později 
uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. V oznámení dále sdělil, kde je možné nahlédnout do 
dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Pořizovatel v rámci společného jednání obdržel stanoviska dotčených orgánů a 17 připomínek. 
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Pořizovatel po vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů zjistil, že některá obsahují požadavky na dohodnutí 
znění některých částí návrhu územního plán, případně obsahovaly takové požadavky na úpravu dokumentace 
návrhu územního plánu, které pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili, že je nezbytné se je 
pokusit s příslušnými dotčenými orgány dohodnout, s ohledem na rozvoj obce. Pořizovatel proto na základě 
těchto stanovisek dotčených orgánů vedl dohodovací řízení s: 

a) Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství na základě jejich stanoviska 
ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Bulovka KULK/9252/2018/OÚP ze dne 31.01.2018 

Výsledkem výše uvedeného dohodovacího řízení byla uzavřená dohoda s příslušným dotčeným orgánem. 

Pořizovatel dále požádal Krajský úřad Libereckého kraje jako nadřízený orgán o stanovisko podle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, k čemuž doložil obdržená stanoviska dotčených orgánů včetně výsledků dohodovacích řízení 
a připomínky. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
svým stanoviskem č. j.  KULK 33778/2018/OÚP ze dne 18.04.2018 potvrdil, že návrh Územního plánu Bulovka je 
v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací i soulad dokumentace v rámci širších vztahů dle 
ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, a že lze zahájit řízení o vydání územního plánu. 

Pořizovatel následně ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval konečné vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu Územního plánu Bulovka a na jejich základě zajistil od projektanta úpravu návrhu Územního plánu 
Bulovka pro účely veřejného projednání. 

Veřejné projednání: 

Na základě zpracované a projektantem předané upravené a posouzené dokumentace návrhu Územního plánu 
Bulovka oznámil pořizovatel formou veřejné vyhlášky č.j. 196/2018 ze dne 13/6/2018 zahájení řízení o vydání 
Územního plánu Bulovka a zároveň oznámil konání veřejného projednání o upraveném Návrhu Územního plánu 
Bulovka na den 6/8/2018 od 18:00 hodin a totéž doručil oznámením č.j. 197/2018 ze dne 13/6/2018 dotčeným 
orgánům a sousedním obcím. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Obce Bulovka a elektronické 
úřední desce Obce Bulovka v termínu 13/6/2018 do 16/8/2018 včetně. 

Během stanoveného termínu pro uplatnění námitek a připomínek k veřejnému projednání Návrhu Územního 
plánu Bulovka pořizovatel obdržel stanoviska dotčených orgánů, 1 připomínku a 4 námitky. 

Po veřejném projednání Návrhu Územního plánu Bulovka byly připomínky, námitky a stanoviska vyhodnoceny 
pořizovatelem ve spolupráci s pověřeným zastupitelem obce Bulovka Romanou Šidlovou a projektantem. 
Pořizovatel na základě ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzval dotčené orgány k uplatnění stanoviska 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Bulovka, výzvou vedenou pod č. j. 63/2019 ze dne 25/4/2019.  

Některá stanoviska dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Bulovka obsahovala požadavky na úpravu tohoto vyhodnocení. 

Pořizovatel po vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů zjistil, že některá obsahují požadavky na dohodnutí 
znění některých částí návrhu územního plán, případně obsahovaly takové požadavky na úpravu dokumentace 
návrhu územního plánu, nebo nesouhlasy s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Bulovka, které pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vyhodnotili, že je nezbytné se je pokusit s příslušným dotčeným orgánem dohodnout, s ohledem na rozvoj obce. 
Pořizovatel proto na základě těchto stanovisek dotčených orgánů vedl dohodovací řízení s: 

a) Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství na základě jejich stanoviska 
k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Bulovka č.j. KULK/68229/2018/OÚP ze dne 10.08.2018. 

b) Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství na základě jejich stanoviska 
k návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního 
plánu Bulovka návrhu Územního plánu Bulovka č. j. KULK/39854/2019/OÚP ze dne 24.05.2019 

Výsledkem výše uvedeného dohodovacího řízení byla uzavřená dohoda s příslušným dotčeným orgánem. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval vyhodnocení veřejného projednání včetně 
upraveného návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek.  
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Z veřejného projednání vzešly požadavky na úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka, které byly 
takového rozsahu, že vyžadují opakované veřejné projednání. Pořizovatel však dospěl k závěru, že úpravy nejsou 
takového charakteru, aby vyvolaly opakované veřejné projednání. 

Následně pořizovatel zpracoval pokyny na úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka pro opakované 
veřejné projednání, a tyto zaslal projektantovi územního plánu. 

Na základě žádosti pořizovatele vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
stanovisko č. j.  KULK 72701/2019 ze dne 15.10.2019 dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny k podstatné úpravě Návrhu Územního plánu Bulovka po veřejném projednání – se závěrem, že upravený 
Návrh Územního plánu Bulovka nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. 

Na základě žádosti pořizovatele vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
stanovisko č. j.  KULK 79643/2019 ze dne 23.10.2019 dle § 22 odst. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí k podstatné úpravě Návrhu Územního plánu Bulovka po veřejném projednání (dokumentace 
Návrhu Územního plánu Bulovka pro 1. opakované veřejné projednání) – se závěrem, že neuplatňuje požadavek 
na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Opakované veřejné projednání: 

Na základě zpracované a projektantem předané upravené a posouzené dokumentace návrhu Územního plánu 
Bulovka pro opakované veřejné projednání oznámil pořizovatel formou veřejné vyhlášky č.j. 15/2020 ze dne 
28/1/2020 zahájení řízení o vydání Územního plánu Bulovka a zároveň oznámil konání opakovaného veřejného 
projednání o upraveném Návrhu Územního plánu Bulovka na den 9/3/2020 od 16:00 hodin a totéž doručil 
oznámením č.j. 15/2020 ze dne 28/1/2020 dotčeným orgánům a sousedním obcím. Veřejná vyhláška byla 
zveřejněna na úřední desce Obce Bulovka a elektronické úřední desce Obce Bulovka v termínu 28/1/2020 do 
17/3/2020 včetně. 

Během stanoveného termínu pro uplatnění námitek a připomínek k veřejnému projednání Návrhu Územního 
plánu Bulovka pořizovatel obdržel pouze stanoviska dotčených orgánů a žádnou připomínko ani námitku. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval vyhodnocení veřejného projednání včetně 
upraveného návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek.  

Z opakovaného veřejného projednání vzešly požadavky na úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka 
před vydáním zastupitelstvem obce. Pořizovatel však dospěl k závěru, že úpravy nejsou takového charakteru, aby 
vyvolaly další opakované veřejné projednání. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený orgán výzvou č. j. 
KULK 23524/2019 ze dne 11.03.2020 ve smyslu § 171 stavebního zákona vyzval pořizovatele ke zjednání nápravy. 
Následně na základě doložených podkladů vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu potvrzení č. j. KULK 34368/2020/OÚP ze dne 06.05.2020 o zjednání nápravy ve smyslu § 171 
stavebního zákona. 

Následně pořizovatel zpracoval pokyny na úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka pro vydání v 
zastupitelstvu obce, a tyto zaslal projektantovi územního plánu. 

Vydání územního plánu: 

Pořizovatel po obdržení dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka pro vydání v zastupitelstvu obce ověřil a 
přezkoumal skutečnosti podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a dospěl k závěru, že návrh Územního plánu 
Bulovka není v rozporu se stavebním zákonem a požadavky dle § 53 odst. 4 stavebního zákona, a proto předložil 
návrh Územního plánu Bulovka zastupitelstvu obce Bulovka k vydání.  

Zastupitelstvo obce Bulovka po ověření, že návrhu Územního plánu Bulovka není v rozporu s Politikou územního 
rozvoje, ve znění aktualizace č. 3, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, stanovisky dotčených orgánů 
a stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje a dále že nebyly řešeny rozpory, schválilo usnesením č. 
……………………… ze dne …………………………….…... vydání Územního plánu Bulovka. 
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16 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

16.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Územní plán Bulovka je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Žádný ze záměrů řešených 
v Územním plánu Bulovka není v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí a přírody a krajiny, ochrany 
vod, ochrany ovzduší, ochrany půd, ochrany lesa, ochrany horninového prostředí, památkové ochrany, ochrany 
a využívání dopravní a technické infrastruktury apod. 

16.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporu 

Stanoviska uplatněná ke společnému jednání: 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, stanovisko č.j. HSLI-2340-3/KŘ-P-PRE-2017 ze dne 
31.07.2017. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, koordinované stanovisko č.j. MUF 
2170/2017/OSUZP/3/Pos ze dne 31.08.2017. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní památková péče, stanovisko 
č.j. PDMUFT 19783/2017 ze dne 18.08.2017. 

– Stanovisko vyvolalo následující úpravy dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

 V textové části odůvodnění byl upraven výčet architektonicky hodnotných staveb, přičemž 
tyto stavby byly zároveň znázorněny i v Koordinačním výkrese. 

 Do koordinačního výkresu byla doplněna kulturní památka r.č. 105075, Dolní Oldříš, usedlost 
č.ev. 3 a fara v areálu kostela Archanděla Michaela v Bulovce. 

 Do textové části bylo k zastavitelné ploše bydlení – v rodinných domech - venkovské (BV) Z8 
v Dolní Oldříši doplněno upozornění, že se na budoucí výstavbu budou vztahovat podmínky 
památkové péče (výstavba v prostředí kulturní památky). 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, stanovisko č.j. KHSLB 15284/2017 ze dne 
30.08.2017. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Ministerstvo obrany, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, stanovisko 
č.j. MO 140164/2017-5512HK ze dne 17.07.2017. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko č.j. MPO 46032/2017 ze dne 23.08.2017. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, stanovisko č.j. ENV/2017/8642, 
MZP/2017/540/19 ze dne 17.07.2017. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, stanovisko č.j. SBS 23335/2017 ze dne 17.07.2017. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, stanovisko č.j. 18199-ŘSD-11110-2017 ze dne 22.08.2017. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Krajský úřad Libereckého kraje, stanovisko č. j.  KULK/9252/2018/OÚP ze dne 31.01.2018. 
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Dílčí stanovisko z hlediska státní památkové péče: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska státní správy lesů: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

– Stanovisko, po jeho dohodnutí v rámci dohodovacího řízení, vyvolalo následující úpravy 
dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

 Do grafické části odůvodnění územního plánu byly doplněny nekatastrované vodní toky. 

 Zastavitelná plocha Z7 byla z územního plánu vypuštěna. 

 Pozemky p.č. 303/1 a 303/4 a st.p. č. 96 a 107 v k.ú. Bulovka byly převedeny z funkce bydlení 
venkovského do ploch s rozdílným způsobem využití dle jejich skutečného využití. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

– Stanovisko, po jeho dohodnutí v rámci dohodovacího řízení, vyvolalo následující úpravy 
dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

 Zastavitelná plocha Z4 byla z územního plánu vypuštěna. 

 Zastavitelná plocha Z7 byla z územního plánu vypuštěna. 

 Zastavitelná plocha Z2 byla zmenšena dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Pozemky p. č. část 179/2, 990/1 a 1061 v k.ú. Arnoltice u Bulovky byly vyňaty z vymezeného 
zastavěného území a byly přeřazeny do ploch s rozdílným způsobem využití dle jejich 
skutečného využití. 

 Pozemky p. č. část 1059/9, část 1689/7, 2095/2, 2095/11, 2095/12, 2095/15 a část 2095/10 
v k. ú. Bulovka byly vyňaty z vymezeného zastavěného území a byly přeřazeny do ploch s 
rozdílným způsobem využití dle jejich skutečného využití. Zastavěné území bylo na pozemcích 
vymezeno dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Pozemky p. č. 1079/2 k. ú. Arnoltice u Bulovky, p.č. 2625/2 v k. ú. Bulovka a p. č. 1346, 1345 
v k. ú. Dolní Oldříš byly zařazeny do stavových ploch vodních a vodohospodářských (W). 

 Pozemky p. č. 2028/1, 2028/2, 1522, 1378/1, 1394/1, 586/13, 586/9, 586/19, 624/1, 1054/1, 
1054/3, 1054/4 v k. ú. Bulovka byly zařazeny do stavových ploch lesních (NL). 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany ovzduší: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska vodoprávního úřadu: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska zákona o pozemních komunikacích: 

– Stanovisko vyvolalo úpravy textové i grafické části dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

Dílčí stanovisko z hlediska prevence závažných havárií: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska nadřízeného orgánu: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, stanovisko č. j.  KULK 
33778/2018/OÚP ze dne 18.04.2018. 

– Stanovisko s potvrzením o souladu dokumentace s nadřazenou územně plánovací dokumentací i 
souladu dokumentace v rámci širších vztahů dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona. 
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Na základě společného jednání nebyl řešen rozpor ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a 
ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu. 

Stanoviska uplatněná k veřejnému projednání: 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, stanovisko č.j. HSLI-1542-2/KŘ-P-PRE-2018 ze dne 
20.06.2018. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, stanovisko č.j. KHSLB 12798/2018 ze dne 

08.08.2018. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, stanovisko č.j. SBS 18649/2018 ze dne 10.07.2018. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Státní pozemkový úřad, Pobočka Liberec, stanovisko č.j. SPU 298924/2018/Mač ze dne 22.06.2018. 

– Stanovisko vyvolalo následující úpravy dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

 Do grafické i textové části odůvodnění návrhu územního plánu byly zapracovány hlavní 
odvodňovací zařízení. 

Krajský úřad Libereckého kraje, stanovisko č. j.  KULK/68229/2018/OÚP ze dne 10.08.2018. 

Dílčí stanovisko z hlediska státní památkové péče: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska státní správy lesů: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

– Stanovisko vyvolalo následující úpravy dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

 Zastavitelné plochy Z12 a Z15 byly opatřeny specifickým regulativem směřujícím k umožnění 
migrace živočichů. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

– Stanovisko, po jeho dohodnutí v rámci dohodovacího řízení, vyvolalo následující úpravy 
dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

 Zastavitelná plocha Z10 byla z územního plánu vypuštěna. 

 Zastavitelná plocha Z11 byla z územního plánu vypuštěna. 

 Zastavitelná plocha Z12 byla zmenšena dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Zastavitelná plocha Z14 byla z územního plánu vypuštěna. 

 Zastavitelná plocha Z5 byla zmenšena dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Zastavitelná plocha Z15 byla zmenšena dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Zastavitelná plocha Z18 byla zmenšena dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Pozemek p. č. 350/1 v k. ú. Bulovka byl vyňat z vymezeného zastavěného území a byl přeřazen 

Dílčí stanovisko z hlediska vodoprávního úřadu: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany ovzduší: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska zákona o pozemních komunikacích: 

– Stanovisko vyvolalo úpravy textové i grafické části dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

Dílčí stanovisko z hlediska prevence závažných havárií: 
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– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska územního plánování a stavebního řádu: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko č. j.  KULK 72701/2019 ze 
dne 15.10.2019. 

– Stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny k podstatné úpravě 
Návrhu Územního plánu Bulovka po veřejném projednání – se závěrem, že upravený Návrh 
Územního plánu Bulovka nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na 
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Na základě veřejného projednání nebyl řešen rozpor ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a 
ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu. 

Stanoviska uplatněná k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu Územního plánu Bulovka: 

Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní památková péče, stanovisko 
č.j. MUFT 1440/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 24.05.2019. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, stanovisko č.j. KHSLB 08744/2019 ze dne 
06.05.2019. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, stanovisko č.j. SBS 14566/2019 ze dne 06.05.2019. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Státní pozemkový úřad, Pobočka Liberec, stanovisko č.j. SPU 195547/2019 ze dne 14.05.2019. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko č.j. MPO 34414/2019 ze dne 09.05.2019. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Krajský úřad Libereckého kraje, stanovisko č. j.  KULK/39854/2019/OÚP ze dne 24.05.2019. 

Dílčí stanovisko z hlediska státní památkové péče: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska státní správy lesů: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

– Stanovisko vyvolalo úpravu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Bulovka. 

– Stanovisko, po jeho dohodnutí v rámci dohodovacího řízení, vyvolalo následující úpravy 
dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

 Zastavitelné plochy Z12 a Z15 byly opatřeny specifickým regulativem směřujícím k umožnění 
migrace živočichů. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

– Stanovisko vyvolalo úpravu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Bulovka. 
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– Stanovisko, po jeho dohodnutí v rámci dohodovacího řízení, vyvolalo následující úpravy 
dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

 Zastavitelná plocha Z10 byla z územního plánu vypuštěna. 

 Zastavitelná plocha Z11 byla z územního plánu vypuštěna. 

 Zastavitelná plocha Z12 byla zmenšena dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Zastavitelná plocha Z14 byla z územního plánu vypuštěna. 

 Zastavitelná plocha Z5 byla zmenšena dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Zastavitelná plocha Z15 byla zmenšena dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Zastavitelná plocha Z18 byla zmenšena dle závěru z dohodovacího řízení. 

 Pozemek p. č. 350/1 v k. ú. Bulovka byl vyňat z vymezeného zastavěného území a byl přeřazen 

Dílčí stanovisko z hlediska vodoprávního úřadu: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany ovzduší: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska zákona o pozemních komunikacích: 

– Stanovisko vyvolalo úpravy textové i grafické části dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka: 

Dílčí stanovisko z hlediska prevence závažných havárií: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska územního plánování a stavebního řádu: 

– Stanovisko vyvolalo úpravu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Bulovka. 

– Stanovisko vyvolalo potřebu opakovaného veřejné projednání návrhu Územního plánu Bulovka. 

Stanoviska uplatněná k 1. opakovanému veřejnému projednání: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko č. j.  KULK 79643/2019 ze 
dne 23.10.2019. 

– Stanovisko dle § 22 odst. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
k podstatné úpravě Návrhu Územního plánu Bulovka po veřejném projednání (dokumentace Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro 1. opakované veřejné projednání) – se závěrem, že neuplatňuje 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, stanovisko č.j. MUFT 
405/2020/OSUZP/3/Oul ze dne 12.03.2020. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní památková péče, stanovisko 
č.j. PDMUF 6248/2020/OSUZP/Če ze dne 04.03.2020. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, stanovisko č.j. HSLI-404-2/KŘ-P-OOB-2020 ze dne 
20.02.2020. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, stanovisko č.j. KHSLB 01900/2020 ze dne 

13.03.2020. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, stanovisko č.j. SBS 03611/2020 ze dne 30.01.2020. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Státní pozemkový úřad, Pobočka Liberec, stanovisko č.j. SPU 057849/2020/102/Zi ze dne 17.02.2020. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko č.j. MPO 11096/2020 ze dne 02.03.2020. 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Krajský úřad Libereckého kraje, stanovisko č. j.  KULK 23508/2020 ze dne 11.03.2020. 

Dílčí stanovisko z hlediska státní památkové péče: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska státní správy lesů: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska vodoprávního úřadu: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska ochrany ovzduší: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska zákona o pozemních komunikacích: 

– Stanovisko vyvolalo nepodstatnou úpravy textové i grafické části dokumentace návrhu Územního 
plánu Bulovka: 

Dílčí stanovisko z hlediska prevence závažných havárií: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Dílčí stanovisko z hlediska územního plánování a stavebního řádu: 

– Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, výzva č. j. KULK 23524/2019 ze 
dne 11.03.2020. 

– Výzva nadřízeného úřadu ke zjednání nápravy. 

– Výzva vyvolala nepodstatnou úpravu dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka, kdy 
dokumentace byla upravena dle požadavků z výzvy na zjednání nápravy. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, potvrzení zjednání nápravy 
č. j. KULK 34368/2020/OÚP ze dne 06.05.2020. 

– Vydání potvrzení o zjednání nápravy ve smyslu § 171 stavebního zákona, dle výzvy č. j. KULK 
23524/2019 ze dne 11.03.2020. 

Na základě 1. opakovaného veřejného projednání nebyl řešen rozpor ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 
stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu. 
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17 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

17.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády České 
republiky č. 276 dne 15.04.2015. Územní plán Bulovka plně respektuje požadavky vyplývající ze schválené politiky 
územního rozvoje a je s ní v souladu. 

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky je dále zpracováno v rámci textové části 
odůvodnění územního plánu – Kapitola č. 11.1. 

Pro území řešené Územním plánem Bulovka byla vydána nadřazená územně plánovací dokumentace – Zásady 
územního rozvoje Libereckého kraje usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č.466/11/ZK ze dne 13.12.2011. 

Ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro území obce Bulovka nevyplývá umístění žádné veřejně 
prospěšné stavby, veřejně prospěšného opatření, ani území k asanaci. Územní plán Bulovka je v souladu 
s vydanými Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. 

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje je dále zpracováno v rámci textové části 
odůvodnění územního plánu – Kapitola č. 11.2. 

17.2 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

Územní plánu Bulovka je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území. 

Vyhodnocení je podrobně zpracováno v rámci textové části odůvodnění územního plánu – Kapitola č. 13. 

17.3 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

Územní plán Bulovka byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocení je podrobně zpracováno v rámci textové části odůvodnění územního plánu – Kapitola č. 14. 

17.4 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně výsledkem řešení 
rozporů 

Vyhodnocení je podrobně zpracováno v rámci textové části odůvodnění územního plánu – Kapitola č. 16. 

18 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v rámci projednávání Územního plánu Bulovka 
požadováno, na základě čehož nebylo zpracováno. 

19 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v rámci projednávání Územního plánu Bulovka 
požadováno, na základě čehož nebylo zpracováno. Z tohoto důvodu nebylo vydáno stanovisko příslušného úřadu 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
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20 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ 

POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v rámci projednávání Územního plánu Bulovka 
požadováno, na základě čehož nebylo zpracováno. Z tohoto důvodu nebylo vydáno stanovisko příslušného úřadu 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

21 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Pořizovatel obdržel na základě zveřejněné veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání k návrhu Územního 
plánu Bulovka 4 námitky, které vyhodnotil následujícím způsobem: 

21.1 Námitka č. 1 – Podatel: Zdeňka Kubíčková 

Námitka ze dne 06.08.2018, doručená dne 06.08.2018, vedená pod č. j. 255/2018 

Jako majitelka parcely č. 2388 v k. ú. Bulovka podávám námitku k zařazení parcely jako zahrada. 

Žádám o zařazení parcely jako stavební pozemek z těchto důvodů: 

- Dle Urbanistické koncepce 3.1 bod 10b je vhodné u nové zástavby vycházet ze zástavby historické – na 
parcele stál dům, který byl po válce stržen, 

- Při demolici byl dům rozbagrován po celé parcele – není tudíž možné bez velkých nákladů pozemek 
užívat jako zahrada, 

- Současně se stavbou bude možné pozemek lépe rekultivovat. 

Návrh rozhodnutí o námitce:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a dospěl k závěru, že s ohledem 
k druhu pozemku dle katastru nemovitostí (zahrada), s přihlédnutím k historicky doložené zástavbě na tomto 
pozemku, s ohledem na charakter stávající zástavby v této části obce, kdy by zástavba v tomto místě nijak 
nevybočovala z navržené koncepce zástavby stanovené územním plánem, se navrhuje námitce vyhovět a 
pozemek zařadit do zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV). Pozemek není v kolizi 
s žádným limitem nebo veřejných zájmem, které by znemožňovaly nebo omezovaly využití pozemku 
k navrhovanému využití.  

Následně v rámci stanovisek uplatněných dotčenými orgány k výzvě k uplatnění stanoviska dotčeného orgánu 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Bulovka bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu, v rámci kterého dotčený orgán nesouhlasil s vyhodnocením této námitky, jelikož tato zastavitelná plocha 
není z hlediska ochrany ZPF dalším nezbytným záborem zemědělské půdy pro funkční využití ploch pro bydlení. Z 
hlediska ochrany ZPF není tento nový zábor řádně zdůvodněn a to s odkazem na § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF 
a zásady ochrany ZPF dle § 4 zákona o ochraně ZPF. Při vyhodnocení nebylo např. přihlédnuto k demografickému 
vývoji posuzovaného území (v roce 2016 uvedena hodnota celkového přírůstu: -11 → z toho přirozený přírůstek: 
11, migrační přírůstek: - 22), nebyla zohledněna možnost výstavby ve vymezeném zastavěném území obce, v 
brownfieldech, v plochách zbořenišť bez zásahu do neurbanizovaného území, nebyly minimalizovány zábory 
zemědělské půdy, v plochách nebyla vyhodnocena dostupnost infrastruktury (vodovod, odkanalizování), dotčení 
urbanistické struktury sídla.  

Zemědělský půdní fond je jednou z hlavních složek životního prostředí, což je deklarováno v § 1 zákona o ochraně 
ZPF. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také 
zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.  

Půdu je třeba chápat jako dynamický, stále se vyvíjející živý systém, závisí na ni přežití a prosperita všech 
suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých. Půda je nejcennějším přírodním bohatstvím. Je 
přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Půdu je nutné chránit nejen pro současnou dobu, ale se 
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značným výhledem do budoucna bez ohledu na stávající využití.  

V rámci územního plánování je třeba ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní hodnoty území. Chránit krajinu 
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jeho totožnosti. Územní plánování by mělo zajišťovat 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.  

Námitku se navrhuje zamítnout. 

Námitka nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

21.2 Námitka č. 2 – Podatel: ing. Jaroslav Janda 

Námitka ze dne 13.08.2018, doručená dne 16.08.2018, vedená pod č. j. 277/2018 

Pozemky dotčené námitkou: st. p. č. 240 a parcely p. č. 1298/1, 2783/3 a 1271 v k. ú. Bulovka. 

Nesouhlasí se zařazením pozemků do ploch zeleň – přírodního charakteru (ZP) a požaduje zařazení do ploch 
bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV), pro výstavbu rodinného domu. 

 

Návrh rozhodnutí o námitce:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a dospěl k závěru, že s ohledem 
k druhu pozemku dle katastru nemovitostí, kdy se jedná o stavební pozemek, s druhem pozemku: zastavěná 
plocha a nádvoří a dále trvalý travní porost, s přihlédnutím k historicky doložené zástavbě na tomto pozemku, 
s ohledem na charakter stávající zástavby v této části obce, že jsou pozemky zahrnutu do zastavěného územ, 
zástavba by v tomto místě nijak nevybočovala z navržené koncepce zástavby stanovené územním plánem, se 
navrhuje námitce vyhovět a pozemek zařadit do zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské 
(BV). Pozemky p. č. 2783/3 a 1271 v k. ú. Bulovka jsou jak v katastru nemovitostí, tak i v dokumentaci Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání zařazeny do ploch dopravy, a budou sloužit k zajištění přístupu 
k pozemku, jejich využití tedy není potřeba dále měnit. Pozemek není v kolizi s žádným limitem nebo veřejných 
zájmem, které by znemožňovaly nebo omezovaly využití pozemku k navrhovanému využití.  

Námitce se navrhuje vyhovět. 

Námitka vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kdy do 
dokumentace návrhu Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání byl pozemky p. č. st. 240 a 
1298/1 v k. ú. Bulovka do ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) jako rozšíření zastavitelné 
plochy Z16. 
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21.3 Námitka č. 3 – Podatel: Miroslav Pilz a Jindřiška Pilzová 

Námitka ze dne 13.08.2018, doručená dne 13.08.2018, vedená pod č. j. 275/2018 

Pozemky dotčené námitkou: nemovitosti zapsané na LV25, pozemky p. č. 1262/2, 201, 200, 202, 866/2, 917/4, 
196, 917/6, 917/5, 917/2, 197, 196 a 199 v k. ú. Arnoltice u Bulovky. 

Nesouhlasí se zařazením pozemků do ploch veřejných prostranství (PV) a požadují jejich zařazení do ploch výroby 
a skladování – lehký průmysl (VL). 

Nemovitosti zapsané na LV č. 25 tvoří nedílný celek nemovitostí a louží k podnikatelským aktivitám společnosti 
Uhelné skaldy Arnoltice, s.r.o. v souladu se zápisem do obchodního rejstříku. Jedná se o uzavřený a oplocený 
areál, který byl zakoupen v roce 2010 k podnikatelským účelům. 

Pozemky dotčené námitkou: pozemky p. č. 1262/2 (vlastník), 1177/4 a 1262/1 (vlastník sousedního pozemku) 
v k. ú. Arnoltice u Bulovky. 

Nesouhlasí se zařazením pozemků do ploch veřejných prostranství (PV) a požadují jejich zařazení do ploch 
neveřejných, jelikož cesty vedou do boku areálu, kde jsou ohroženi krádežemi uhlí. 

Návrh rozhodnutí o námitce:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a po prověření zjistil, že do ploch 
veřejných prostranství (PV) jsou zařazeny námitkou uvedené pozemky p. č. 1262/1, 1262/2 a 1177/4 v k. ú. 
Arnoltice u Bulovky, ostatní pozemky označené v námitce jsou již do ploch výroby a skladování – lehký průmysl 
(VL) zařazeny. Pořizovatel s ohledem k druhu pozemku dle katastru nemovitostí, kdy pozemky p. č. p. č. 1262/1, 
1262/2 a 1177/4 v k. ú. Arnoltice u Bulovky jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – ostatní 
komunikace, a z tohoto důvodu jsou v návrhu územního plánu zařazeny do ploch veřejných prostranství (PV), a 
jelikož tyto pozemky zajišťují přístup i k dalším pozemkům a nemovitostem v jejich návaznosti, ke kterým není 
zajištěn přístup z jiné komunikace, a ani z pohledu obce není důvod pro přeřazení těchto pozemků do jiných ploch, 
jedná se o stavovou plochu, jsou tyto pozemky do územního plánu zapracovány plně v souladu s právními 
předpisy, pozemky tedy budou i nadále ponechány ve stavových plochy veřejných prostranství (PV).  

Námitku se navrhuje zamítnout. 

Námitka nevyvolává změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

21.4 Námitka č. 4 – Podatel: ANTLIA s.r.o. 

Námitka ze dne 10.08.2018, doručená dne 13.08.2018, vedená pod č. j. 270/2018 

Pozemky dotčené námitkou: nemovitosti zapsané na LV237 v k. ú. Arnoltice u Bulovky, vlastník pozemků. 

Předmět námitky: Nesouhlasí se zařazením pozemků do ploch veřejných prostranství (PV) a požadují jejich 
zařazení do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 

Odůvodnění námitky: Obchodní korporace ANTLIA s.r.o. je výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných na 
LV č. 237 pro k. ú. Arnoltice u Bulovky č. 616176, okres Liberec. Nemovitosti zapsané na LV 237 tvoří nedílný 
celek nemovitostí a slouží k podnikatelským aktivitám společnosti ANTLIA s.r.o. v souladu se zápisem do 
obchodního rejstříku. Jedná se o areál, který před 100 let slouží jako výrobní a vždy se jednalo o uzavřený – 
oplocený areál. Výrobní areál byl zakoupen předchozím majitelem od OÚ Bulovka v roce 1993. Z kupní 
smlouvy vyplývá, že na nemovitostech neváznou žádná věcná břemena ani jiné povinnosti, které by bránily 
převodu. Prodej areálu byl řádně projednán a schválen zastupitelstvem. Návrhem ÚP dochází ke změně 
charakteru nemovitostí, které jsou v našem výlučném vlastnictví, k omezení vlastnického práva, znemožnění 
jeho řádného užívání vlastnictví a k zásahu do podnikatelských aktivit. Dále znemožňuje ochranu našeho 
majetku, která je v dané lokalitě více jak nutná. Plochy PV, které jsou navrženy v ÚP nesplňují žádný veřejný 
zájem, neboť z těchto není možné zajistit přístup k vodní ploše (nejedná se o rybník s pasportem, nýbrž o 
jámu, která zde vznikla těžením hlíny – objekt bývalé Cihelny a následným zalitím vody silným podzemním 
pramenem.) O umožnění přístupu k vodní ploše je úspěšně jednání s ČRS, viz bod níže, a není důvod, aby OÚ 
Bulovka zasahoval do jednání. Byl to právě OÚ Bulovka, který pozemky bez přístupu prodal a není na místě, 
aby chtěl nápravu svého jednání po nás, kdy jsme za výrobní areál zaplatili nemalé peníze. Některé parcely 
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nebo jejich části, které jsou v ÚP označeny jako PV byly nabídnuty k prodeji OÚ Bulovka, za cenu dle 
Znaleckého posudku č. 3920/2017. Dne 16.10.2017 zastupitelstvo odkoupení parcel neschválilo. 

Příloha: LV 237, kopie ÚP s označením jednotlivých námitek, mapa katastru nemovitostí, Zápis z 25. 
veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka – 10.10.2017. 

Část 1): 

Pozemky dotčené námitkou: p. č. 1179/2 v k. ú. Arnoltice u Bulovky – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vlastník pozemku. 

Předmět námitky: Nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch veřejných prostranství (PV) a požadují jeho 
zařazení do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 

Odůvodnění námitky:  

Není důvod, aby parcela č. 1179/2 byla označena jako veřejné prostranství, neboť vedle této parcely je obecní 
cesta p. č. 72/3 ostatní plocha, ostatní komunikace. Tuto cestu však nikdo nepoužívá, jedná se o slepou 
komunikaci a je z části zarostlá. Ani jedna parcela není zahrnuta do plánu letní i zimní údržby OÚ Bulovka. 
Přístup (včetně příjezdu) k nemovitosti č. p. 27 (bývalý mlýn) je zajištěn a využíván z druhé strany, kde se 
nachází hlavní vchod do nemovitosti a to po obecní komunikaci p. č. 1181 a p. č. 1180, která je ve vlastnictví 
majitelky nemovitosti č. p. 27 a navíc je v ÚP vedená jako PV. 

Vjezd do výrobního areálu po p. č. 1179/2 byl pouze dočasný pro předchozího majitele, kdy touto cestou 
vhodněji vjížděli do areálu NA vezoucí klády. V tuto chvíli probíhá obnova původního vjezdu, který naše firma 
bude používat. Na mapě označené *. 

Přílohy: Kopie ÚP – bod B1, katastrální mapa 

Návrh rozhodnutí o námitce v části 1):  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a po prověření zjistil, že do ploch 
veřejných prostranství (PV) je zařazen námitkou uvedený pozemek p. č. 1179/2 v k. ú. Arnoltice u Bulovky, který 
je dle katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – ostatní komunikace, a stejně tak je i využíván. Pozemek 
v současné době slouží jak pro přístup k nemovitostem navrhovatele, tak i jako zadní příjezd k objektu č.p. 27, 
avšak k zajištění zadního příjezdu k objektu č.p. 27 je možné využít obecní komunikaci na pozemku p. č. 72/3 vše 
v k. ú. Arnoltice u Bulovky a pozemky ve vlastnictví majitele objektu č.p. 27. Dále byla posuzována možnost 
převedení pozemku do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL), kde bylo konstatováno, že jelikož součástí 
ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL) mohou být i komunikace, a s přihlédnutím k výše uvedenému, a 
s ohledem k tomu, že převedení nebrání žádný známý veřejný zájem, je možné pozemek převést dle požadavku 
do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL).  

Námitce se v části 1) navrhuje vyhovět. 

Námitka v části 1) vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kdy 
v dokumentaci Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání byl pozemek p. č. 1179/2 v k. ú. 
Arnoltice u Bulovky přeřazen do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL) jako stavová plocha. 

Část 2): 

Pozemky dotčené námitkou: p. č. 1308/4 v k. ú. Arnoltice u Bulovky – vodní plocha, vlastník pozemku. 

Předmět námitky: Nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch veřejných prostranství (PV) a požadují jeho 
zařazení do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 

Odůvodnění námitky:  

Na pozemku p. č. 1308/4 se nachází podzemní vodní tok, který nikde jinde není označen jako PV, pouze na 
této parcele. Na uvedené parcele (a nejenom na ní) bude v nejbližší době obnoveno oplocení, které zde 
v minulosti bylo (patrné původní sloupky plotu), aby byla obnovena ochrana majetku společnosti. 
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Vjezd do výrobního areálu po p. č. 1179/2 byl pouze dočasný pro předchozího majitele, kdy touto cestou 
vhodněji vjížděli do areálu NA vezoucí klády. V tuto chvíli probíhá obnova původního vjezdu, který naše 
firma bude používat. Na mapě označené *. 

Přílohy: Kopie ÚP – bod B2, katastrální mapa 

Návrh rozhodnutí o námitce v části 2):  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a po prověření zjistil, že do ploch 
veřejných prostranství (PV) je částečně zařazen námitkou uvedený pozemek p. č. 1308/4, který je dle katastru 
nemovitostí vodní plochou. Příslušná část pozemku však prostřednictvím mostního objektu slouží jako příjezd do 
areálu společnosti. Jelikož však tento přístup do areálu slouží pouze pro navrhovatele, a nejsou z nich napojeny 
jiné nemovitosti, není nezbytné, aby byla příslušná část pozemku zařazena do ploch veřejných prostranství (PV). 
Dále je nezbytné uvést, že vodní tok a jeho údržba je zajištěna prostřednictvím samostatné ochrany dané 
příslušným zákonem. Dále byla posuzována možnost převedení části pozemku do ploch výroby a skladování – 
lehký průmysl (VL), kde bylo konstatováno, že jelikož součástí ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL) 
mohou být i komunikace, a s přihlédnutím k výše uvedenému, a s ohledem k tomu, že převedení nebrání žádný 
známý veřejný zájem, je možné pozemek převést dle požadavku do stavových ploch výroby a skladování – lehký 
průmysl (VL). 

Námitce se v části 2) navrhuje vyhovět. 

Námitka v části 2) vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kdy 
v dokumentaci Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání byla část pozemku p. č. 1308/4 v k. 
ú. Arnoltice u Bulovky přeřazena do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL) jako stavová plocha. 

Část 3): 

Pozemky dotčené námitkou: Původní parcela p. č. 1178/2 a 1177/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
aktuálně p. č. 90/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Arnoltice u Bulovky – vodní plocha, vlastník 
pozemku. 

Předmět námitky: Nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch veřejných prostranství (PV) a požadují jeho 
zařazení do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 

Odůvodnění námitky:  

Obě pozemkové parcely ostatní plocha, ostatní komunikace, od 10/2017 již neexistují, tvoří vnitřní součást 
výrobního areálu a jsou užíván pouze jako ostatní plocha/manipulační plocha. Z vyjádření z MUF odbor 
dopravy, ze dne 17.8.2017 je zřejmé, že pozemky nejsou užívány jako pozemní komunikace a z toho důvodu 
byly pozemky sloučeny s p. č. 90/1 na základě vyjádření MUF odbor OSUZP, ze dne 4.10.2017. OÚ Bulovka 
obdržel od MÚF/OD (8/2017) Osvědčení o neexistenci pozemních komunikací. Tyto informace nebyly předány 
létajícímu pořizovateli ke zpracování. 

Přílohy: Kopie ÚP – bod B3, katastrální mapa, Vyjádření č. j. PDMUFT 23887/2017, Osvědčení č. j. MUF 
2490/2017/OD/Bu-330.1 

Návrh rozhodnutí o námitce v části 3):  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a po prověření zjistil, že do ploch 
veřejných prostranství (PV) jsou zařazeny námitkou uvedené původní pozemky p. č. 1178/2 a 1177/2, které se 
mezitím staly součástí pozemku p. č. 90/1, a to na základě osvědčení o neexistenci komunikací na pozemcích p. č. 
1178/2 a 1177/2. Na základě uvedených poskytnutých podkladů, výpisu z katastru nemovitostí a prověření, že 
uvedené pozemky slouží pouze pro potřeby výrobního areálu ve vlastnictví navrhovatelů, nejsou z nich napojeny 
jiné nemovitosti, a s ohledem k tomu, že převedení nebrání žádný známý veřejný zájem, bylo dospěno k závěru, 
že je možné původní pozemky p. č. 1178/2 a 1177/2, které se mezitím staly součástí pozemku p. č. 90/1 převést 
dle požadavku do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). Zároveň s touto úpravou se navrhuje převést 
pozemek p. č. 1177/5 v k. ú. Arnoltice u Bulovky, který je dle katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace, a navazoval na námitkou uvedené pozemky z ploch veřejných prostranství (PV) do stavových 
ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV), jelikož uvedenou změnou nenavazuje na žádnou 
komunikaci a stávajícím využitím a vlastnictvím je součástí pozemků rodinného domu č. p. 151. 
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Námitce se v části 3) navrhuje vyhovět. 

Námitka v části 3) vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kdy 
v dokumentaci Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání byly původní pozemky p. č. 1178/2 
a 1177/2, které se mezitím staly součástí pozemku p. č. 90/1 v k. ú. Arnoltice u Bulovky převedeny do ploch 
výroby a skladování – lehký průmysl (VL) jako stavová plocha, a dále pozemek p. č. 1177/5 v k. ú. Arnoltice 
u Bulovky byl převeden do ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) jako stavová plocha. 
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Část 4): 

Pozemky dotčené námitkou: p. č. 75 v k. ú. Arnoltice u Bulovky – ostatní plocha, manipulační plocha, vlastník 
pozemku. 

Předmět námitky: Nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch veřejných prostranství (PV) a požadují jeho 
zařazení do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 

Odůvodnění námitky:  

Nejedná se o komunikaci, ale o manipulační plochu v uzavřeném areálu. Část p. č. 75 a některé další parcely 
byly nabídnuty k prodeji OÚ Bulovka, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3920/2017. Dne 16.10.2017 
zastupitelstvo odkoupení parcel neschválilo. 

Přílohy: Kopie ÚP – bod B4, katastrální mapa, Zápis z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka – 
10.10.2017. 

Návrh rozhodnutí o námitce v části 4):  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a po prověření zjistil, že do ploch 
veřejných prostranství (PV) je zařazen námitkou uvedený původní pozemek p. č. 75, který se mezitím stal součástí 
pozemku p. č. 882/1. Na základě poskytnutých podkladů, výpisu z katastru nemovitostí a prověření, že uvedený 
pozemek slouží pouze pro potřeby výrobního areálu ve vlastnictví navrhovatelů, a nejsou z nich napojeny jiné 
nemovitosti, a s ohledem k tomu, že převedení nebrání žádný známý veřejný zájem, bylo dospěno k závěru, že je 
možné původní pozemek p. č. 75, který se mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 vše v k. ú. Arnoltice u Bulovky, 
převést dle požadavku do stavových ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL).  
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Námitce se v části 4) navrhuje vyhovět. 

Námitka v části 4) vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kdy 
v dokumentaci Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání byl původní pozemek p. č. 75, který 
se mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 v k. ú. Arnoltice u Bulovky převeden do ploch výroby a skladování 
– lehký průmysl (VL) jako stavová plocha. 

Část 5): 

Pozemky dotčené námitkou: p. č. 1177/4 a nově vzniklá p. č. 1177/6 v k. ú. Arnoltice u Bulovky – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vlastník pozemku. 

Předmět námitky: Nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch veřejných prostranství (PV) a požadují zařazení 
do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL) u nově vzniklého pozemku p. č. 1177/6. 

Odůvodnění námitky:  

P. č. 1177/4 ostatní plocha/ostatní komunikace začíná ve výrobním areálu a končí v boku areálu uhlířství, 
nejedná se o vstup. Tato parcela byla na základě domluvy s MÚ Frýdlant a ČRS rozdělena GP č. 285-142/2018 
na nově vzniklou parcelu č. 1177/6 a stávající p. č. 1177/4 a následně odprodána ČRS (25.7.2018), který neměl 
zájem o celou parcelu a už vůbec nechtěl přístup po obecní cestě p. č. 72/3, aby nedocházelo k narušování 
podnikatelských aktivit ve výrobním areálu. ČRS bude využívat přístup z obecní komunikace p. č. 1181, dále 
přes vodní koryto p. č. 1308/5, (ústní domluva se starostkou) v majetku OÚ Bulovka a dále přes p.č. 869/4 
neplodná půda/ostatní plocha, která je v ÚP vedená jako PV. S ČRS existuje ústní dohoda o umožnění přístupu 
k vodní tůni revír č. 441055 a zákazu rybolovu z celé severní strany tůně podél přilehlého objektu. O bližších 
podmínkách rybolovu a dále o zákazu vstupu do prostor výrobního areálu informuje ČRS na umístěných info 
cedulích. O našem vstřícném jednání s ČRS předkládáme Zápis z jednání, ze dne 19.9.2017, kdy tyto podmínky 
byly domluveny a především došlo k ujištění o trvání dobrých sousedských vlastnických vztahů a respektování 
majetkových aktivit. Dne 9.11.2017 došlo jednatelem ČRS ke Zpětvzetí Připomínky k návrhu ÚP Bulovka. U 
parcely č. 1177/4 bylo připuštěné přiřazení k plochám výroby, dne 19.7.2017 u původního pořizovatele ÚP 
Bulovka (MěÚ Frýdlant), viz. emailová komunikace mezi paní S. Stočkovou (MěÚ Frýdlant) a p. Holubem 
(ŽALUDA, projektová kancelář).  

Původní parcela č. 1177/4 a části dalších parcel navazujících na obecní komunikaci kolem bývalého mlýna p. 
č. 72/3 byly nabídnuty k prodeji OU Bulovka, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3920/2017. Dne 16.10.2017 
zastupitelstvo odkoupení parcel neschválilo. 
Přílohy: Kopie ÚP — bod B5, katastrální mapa, GP č. 285-142/2018, kupní smlouva ze dne 25.7.2018, Zápis z 
25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka – 10.10.2017, Zápis z jednání s ČRS — 19.9.2017, Zpětvzetí 
připomínky k návrhu ÚP Bulovka, ze dne 8.11.2017, email ze dne 19.7.2017 (pí. Stočková/p. Holub) 

Návrh rozhodnutí o námitce v části 5):  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a po prověření zjistil, že do ploch 
veřejných prostranství (PV) je zařazen námitkou uvedený původní pozemek p. č. 1177/6, který se mezitím stal 
součástí pozemku p. č. 882/1. Na základě poskytnutých podkladů, výpisu z katastru nemovitostí a prověření, že 
uvedené pozemky slouží pouze pro potřeby výrobního areálu ve vlastnictví navrhovatelů, a nejsou z nich napojeny 
jiné nemovitosti, a s ohledem k tomu, že převedení nebrání žádný známý veřejný zájem, bylo dospěno k závěru, 
že je možné původní pozemek p. č. 1177/6, který se mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 vše v k. ú. Arnoltice 
u Bulovky, převést dle požadavku do stavových ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 
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Námitce se v části 5) navrhuje vyhovět. 

Námitka v části 5) vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kdy 
v dokumentaci Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání byl původní pozemek p. č. 1177/6, 
který se mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 v k. ú. Arnoltice u Bulovky převeden do ploch výroby a 
skladování – lehký průmysl (VL) jako stavová plocha. 

Část 6): 

Pozemky dotčené námitkou: p. č. 882/3 v k. ú. Arnoltice u Bulovky – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vlastník pozemku. 

Předmět námitky: Nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch veřejných prostranství (PV) a požadují jeho 
zařazení do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 

Odůvodnění námitky:  

P. č. 882/3 se nachází uvnitř uzavřeného výrobního areálu. Komunikace byla vytvořena GP (zadavatel OÚ 
Bulovka) v roce 1984 za účelem umožnění přístupu k p. č. 882/2 a st. p. 194. Jednalo se tedy o účelovou 
komunikaci veřejně nepřístupnou v oploceném areálu. Dle vydaného Osvědčení č.j.  MUF 2490/2017/OD/Bu-
330.1 není pozemek využívaný jako pozemní komunikace a ani se zde pozemní komunikace nenachází. 
Majitelé (manželé Teplý) zbořeniště (Osvědčení o stavbě č. j. 682/2010/OSUZP/27/DV, ze dne 21.2.2011) ji 
však odmítli od OÚ Bulovka odkoupit. Následně využil této možnosti p. Roček, bývalý majitel výrobního 
areálu. V roce 2015 nabyl právní moci Rozsudek č. j. 40 C 36/2010-306, kdy se manželé Teplý domáhali zřízení 
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věcného břemene – práva nezbytné cesty. Návrh byl v plném rozsahu zamítnut rozhodnutím Okresního soudu 
v Liberci. Rozhodnutí soudu předkládáme a zdůrazňujeme, že je závazné - pro všechny účastníky, tedy i pro 
správní orgán, který tvoří UP obce Bulovka. 

Přístup k p. č. 882/2 a st. p. 194 je umožněn pouze majiteli zbořeniště, neboť touto cestou se nedá dostat 
nikam jinam (ani k rybníku). V průběhu soudního řízení došlo k místnímu šetření znalce ú. L. Křenka z oboru 
dopravních cest, který uvedl, že cesta není způsobilá k průjezdu (nevyhovující napojení, v cestě elektro-pilířek 
a roh objektu) a rovněž pozemek cesty p. č. 1177/4 je úsek, který nesplňuje normovou šířku 2,75 m a dále s 
přihlédnutím nutnosti vybudování zábran u náhonu.  

Zbořeniště majitelé nabízí již přes rok neúspěšně k prodeji. V případě reálné prodejní ceny jsme ochotni 
zbořeniště odkoupit, abychom předešli problémům, které zde původní majitel v minulosti řešil. 

Přílohy: Kopie ÚP — bod B6, katastrální mapa, Rozsudek č. j. . 40 C 36/2010-306, Osvědčení č.j. MUF 
2490/2017/OD/Bu-330.1 

Návrh rozhodnutí o námitce v části 6):  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a po prověření zjistil, že do ploch 
veřejných prostranství (PV) je zařazen námitkou uvedený původní pozemek p. č. 882/3, který se mezitím stal 
součástí pozemku p. č. 882/1. Na základě poskytnutých podkladů, výpisu z katastru nemovitostí a prověření, že 
uvedený pozemek slouží pouze pro potřeby výrobního areálu ve vlastnictví navrhovatelů, a s ohledem k tomu, že 
převedení nebrání žádný známý veřejný zájem, bylo dospěno k závěru, že je možné původní pozemek p. č. 882/3, 
který se mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 vše v k. ú. Arnoltice u Bulovky, převést dle požadavku do 
stavových ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL).  
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Námitce se v části 6) navrhuje vyhovět. 

Námitka v části 6) vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kdy 
v dokumentaci Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání byl původní pozemek p. č. 882/3, 
který se mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 v k. ú. Arnoltice u Bulovky převeden do ploch výroby a 
skladování – lehký průmysl (VL) jako stavová plocha. 

Část 7): 

Pozemky dotčené námitkou: p. č. 882/1 v k. ú. Arnoltice u Bulovky – ostatní plocha, manipulační plocha, 
vlastník pozemku. 

Předmět námitky: Nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch smíšených nezastavěného území – zemědělské 
přírodní (NSzp) a požadují jeho zařazení do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 

Odůvodnění námitky:  

P. č. 882/1 byla na jaře 2017 společně s ostatními nemovitostmi zakoupena jako ostatní plocha, manipulační 
plocha. Z tohoto druhu pozemku byla stanovena jak cena, daň z nabytí nemovitosti, tak i daň z nemovitosti. 
Návrhem ÚP dochází ke změně charakteru nemovitosti, dále ke znehodnocení ceny nemovitosti a hlavně do 
zásahu plánovaných podnikatelských aktivit. Obec Bulovka neměla při o nákupu nemovitosti žádný ÚP, ze 
kterého by při rozhodování o nákupu areálu vyplývala nějaká omezení. 

Přílohy: LV 237, kopie ÚP s označením jednotlivých námitek, mapa katastru nemovitostí, Kupní smlouva ze 
dne 30.3.2017 

Návrh rozhodnutí o námitce v části 7):  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a po prověření zjistil, že část 
pozemku p. č. 882 v k. ú. Arnoltice u Bulovky je sice v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha – 
manipulační plocha, což je však zapříčiněno skutečností, že na uvedeném pozemku probíhala těžba hlíny, a nikoliv 
tím, že by pozemek byl v minulosti zpevněn a využíván jako přilehlá manipulační plocha k objektům. Ze stávajícího 
charakteru pozemku, který je návrhem územního plánu zařazen do ploch smíšených nezastavěného území – 
zemědělské přírodní (NSzp), je zcela evidentní, že takovýto charakter příslušná část pozemku má. Nejsou žádné 
podklady ani důkazy, že by uvedená část pozemku byla využívána k jiným než uvedených účelům. Dále předmětná 
část pozemku nebyl zahrnuta ani do intravilánu, ani do zastavěného území. Z hlediska veřejného zájmu na 
ochranu nezastavěného území, je třeba uvést, že předmětná část pozemku vytváří hodnotný krajinný prvek, který 
není vhodný využívat pro zastavění, a vytváří izolační opatření, které pomáhá kultivovat rozsáhlý výrobní areál a 
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jeho okolí. Bylo vyhodnoceno, že zde veřejným zájmem na ochranu krajiny a vytváření zdravých životních 
podmínek výrazně převládá nad zájmem využít toto území pro stavební činnost výroby a skladování – lehký 
průmysl (VL). Dále je nutné konstatovat, že územním plánem vymezená stávající plocha výroby a skladování – 
lehký průmysl (VL), ve vlastnictví navrhovatele, vytváří poměrně velký potenciál rozvoje, který zde prozatím není 
využit.   

Námitce se v části 7) navrhuje nevyhovět. 

Námitka v části 7) nevyvolává změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

Část 8): 

Pozemky dotčené námitkou: St. p. 165, 169, 173/1 a 173/2, p. č. 75, 79, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 90/1, 869/2, 
869/3, 882/1, 882/3, 1177/4 (nově 1177/6), 1179/2, 1308/2, 1308/4 a 1335 v k. ú. Arnoltice u Bulovky, 
vlastník pozemku. 

Předmět námitky: Nesouhlasí s I3, požadujeme výmaz izolačního koridoru. 

Odůvodnění námitky:  

Navržený izolační koridor I3 je sice podle projektové kanceláře „Symbolická rovina“, pro nás však představuje 
určitá omezení. Okolní vesnice a města, kde se nachází podobné výrobní areály, tyto izolační koridory nemají. 
Pokud se jedná jen o symbolickou rovinu, jistě nebude problém naší námitce vyhovět. 

Přílohy: LV 237, kopie ÚP s označením jednotlivých námitek, mapa katastru nemovitostí 

Návrh rozhodnutí o námitce v části 8):  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou námitku a po prověření zjistil, že vymezení 
izolačního koridoru I3 je plně v souladu s veřejným zájmem na ochranu krajiny, vytváření zdravých životních 
podmínek, a mají zajistit izolační opatření průmyslového areálu umístěného mezi rodinnou zástavbou. Přestože 
má územní plán snahu o podporu terciérních hospodářských aktivit, je nezbytné ochránit okolí průmyslových 
areálů od jejich negativních vlivů. Izolační opatření I3 má pomoci kultivovat rozsáhlé areály brownfield a jejich 
okolí. Kultivace by měla probíhat v rovině hygienické (realizace opatření a staveb eliminujících negativní vlivy 
zahrnutých výrobních areálů na jejich území), ale i v rovině estetické (opatření a stavby, které eliminují narušování 
architektonického, urbanistického a krajinotvorného rázu zahrnutými výrobními areály). Vymezený koridor má za 
cíl zajistit komplexní přístup ke komplikovaným prostorám včetně přesahu na bezprostředně související okolí. 
Územní plán však samozřejmě řeší a podporuje i možnosti funkční a prostorové transformace samotných areálů. 
V regulativech příslušných ploch s rozdílným způsobem využití jsou tak podmíněně připuštěny i občanské vybavení 
a služby za podmínky, že nebudou omezovat hlavní využití. V zásadě se nemění využitelnost plochy výroby a 
skladování – lehký průmysl (VL), pouze je zde kladen maximální důraz na začlenění výrobního areálu do okolní 
zástavby a krajiny.  

Námitce se v části 8) navrhuje nevyhovět. 

Námitka v části 8) nevyvolává změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

Pořizovatel neobdržel na základě zveřejněné veřejné vyhlášky oznamující opakované veřejné projednání 
návrhu Územního plánu Bulovka žádné námitky. 

22 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Pořizovatel obdržel na základě zveřejněné veřejné vyhlášky oznamující společné jednání k návrhu Územního 
plánu Bulovka 17 připomínek, které vyhodnotil následujícím způsobem: 
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22.1 Připomínka č. 1 – Podatel: Ing. Jan Chytil – (v zákrese označena jako P1) 

Připomínka ze dne 31.08.2017, doručená dne 04.09.2017, vedená pod č. j. 21184/2017 

Dle mého návrhu ze dne 2.4.2013 žádám o zařazení parcely č. 1159 k. ú. Dolní Oldříš k plochám určeným k rozvoji 
bydlení. Původně v těchto místech stálo 6 domů, jejichž základy jsou patrné dodnes. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a dospěl k 
závěru, že s ohledem k druhu pozemku dle katastru nemovitostí (ostatní plocha), s přihlédnutím k historicky 
doložené zástavbě (císařského otisku stabilního katastru), rezervě v rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení vůči 
vypočtené potřebě ploch pro bydlení (8,5 ha versus 10,7 ha) a vypuštění nebo zmenšení některých zastavitelných 
ploch v rámci společného jednání se připomínce vyhovuje a pozemek bude zařazen do zastavitelné plochy bydlení 
– v rodinných domech – venkovské (BV). Pozemek není v kolizi s žádným limitem nebo veřejných zájmem, které 
by znemožňovaly nebo omezovaly využití pozemku k navrhovanému využití.  

Připomínce bylo vyhověno. 

Připomínka vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byla zařazena do ploch bydlení – v rodinných domech – 
venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z9. 

22.2 Připomínka č. 2 – Podatel: Povodí Labe, státní podnik 

Připomínka ze dne 28.08.2017 s č. j. PVZ/17/30250/Hm/0, doručená dne 31.08.2017, vedená pod 
č. j. 20934/2017 

Dne 11.7.2017 jste veřejnou vyhláškou oznámili doručení návrhu Územního plánu Bulovka. Obec Bulovka – k. ú. 
Bulovka, k. ú. Arnoltice u Bulovky, k. ú. Dolní Oldřiš  

ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině:Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8: 
bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) P1: protipovodňová opatření Kl: zkvalitňování prostupnosti krajiny 
a její kultivace VU1. nadregionální biocentrum NC 68 Poustecká obora, Arnoltice u Bulovky VU2: nadregionální 
biokoridor K25MH VU3: regionální biocentrum RC1788 Řasnice VU4: lokální prvky ÚSES — 1.C1-9, LK1-6  

Vyjádření správce povodí: Řešeným územím protékají vodní toky Bulovský potok (IDVT 10185654, ČHP 2-04-10-
0240-0-00), přítoky Bulovského potoka (IDVT 10185147, IDVT 10185149, IDVT 10185150, IDVT 14000586, IDVT 
10185153, IDVT 10185155, IDVT 14000584), Bílý potok (IDVT 10185174, ČHP 2-04-10-0262-0-00), pramenní část 
Kočičího potoka (IDVT 10100627. ČHP 2-04-10-0320-0-00) a vodní tok Červená voda (IDVT 10104473, ČHP 2-04-
10-0360-0-00), tyto vodní toky jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dále zde protéká vodní tok Arnoltický 
potok (IDVT 10185156, ČHP 2-04-10-0250-0-00) a jeho bezejmenný přítok (IDVT 10185168) ve správě Lesů České 
republiky, s.p. Dle § 49 úplného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, může správce drobného vodního toku užívat pozemků sousedících s 
korytem toku v šířce do 6 m od břehové čáry. Všechny činnosti dotýkající se majetku ve správě Povodí Labe, státní 
podnik nebo ležící v blízkosti vodních toků a jejich bezejmenných přítoků požadujeme již v záměru stavby 
individuálně projednat s naším podnikem. Vodní toky protékající zájmovým územím a nepatří do správy Povodí 
Labe, státní podnik, s řešením vodohospodářské problematiky se proto obrat'te přímo na příslušné správce 
vodotečí. Připomínáme, že odvádění odpadních i dešťových vod musí být v souladu se schváleným Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. V kapitole 25 Kanalizace a odstraňování odpadních vod v bodě 
a) je, že bude zachována stávající koncepce odvádění a čištění odpadních vod, tj. DČOV, bezodtokové jímky s 
následným vyvážením na ČOV Frýdlant, což není v souladu s koncepcí uvedenou v PRVK Libereckého kraje, kde 
je uvedena skutečnost, že bude v obci vybudována splašková kanalizace zakončená dvěma lokálními ČOV. 

Upozorňujeme, že podle Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní politice Společenství má být dosaženo dobrého 
stavu vodních útvarů povrchových vod. Ke splnění tohoto cíle byly zpracovány a schváleny zastupitelstvy 
dotčených krajů Plány dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, včetně příslušných programů 
opatření. Konstatujeme, že vodní útvar LN0_0270 - Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá je 
hodnocen jako nevyhovující. V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu 
urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhoršování 
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odtokových poměrů. Srážkové vody budou z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře 
likvidovány přímo na pozemcích (akumulací - zálivkou, vsakováním) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. Plochy s novou zástavbou budou řešeny v souladu s TNV 75 9011 
Hospodaření se srážkovými vodami a s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Realizaci nové zástavby 
podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu s § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že na vodním toku Bulovský potok není v současné době vypracována 
studie odtokových poměrů a tudíž nejsou známy hodnoty úrovně stoleté vody ani rozsah záplavového území. RD 
v blízkosti toku bude nepodsklepený, výškové umístění podlah obytných místností doporučujeme provést na 
základě historických zkušeností s povodněmi v dané oblasti. K projektové dokumentaci technického řešení 
navrženého objektu P1 - protipovodňová opatření bude vydáno naše stanovisko. Navrhované úpravy v rámci 
ÚSES nesmí výrazně omezovat či znemožňovat povinnosti správce toku dle § 47 vodního zákona. Dále 
upozorňujeme, že dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 169/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., 
o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů 
a zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, je vodní tok Bulovský potok v tomto úseku vyhlášen lososovou 
vodou.  

Platnost vyjádření k návrhu územně plánovací dokumentace je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud 
během této doby nebude využito pro schválení Územního plánu Bulovka. 

Vyhodnocení připomínky:  

Připomínka neobsahuje žádné požadavky, které by měly být zapracovány do dokumentace územního plánu, nebo 
které by v ní nebyly již obsaženy, proto pořizovatel vzal připomínku pouze na vědomí  

Připomínka je bezpředmětná pro pořizování Územního plánu Bulovka. 

Připomínka nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

22.3 Připomínka č. 3 – Podatel: Ivan a Jaroslava Ježkovi  – (v zákrese označena jako P3) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20909/2017 

Žádáme o zařazení pozemků p. č. 2294/3, 2370/1, 2370/5 v k. ú. Bulovka zapsaných na LV 300, do ploch určených 
k bydlení. Důvodem žádosti je legalizace stavby postavené na zbořeništi a její přístup. 

Vyhodnocení připomínky: 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a dospěl k 
závěru, že pozemky jsou již v dokumentaci návrhu Územního plánu Bulovka pro společné jednání zahrnuty do 
stavových ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV), na základě čehož je uplatněná připomínka 
bezpředmětná. 

Připomínka je bezpředmětná pro pořizování Územního plánu Bulovka. 

Připomínka nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

22.4 Připomínka č. 4 – Podatel: Miloš Jukl  – (v zákrese označena jako P4) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20908/2017 

Žádáme o zařazení pozemků p. č. 2274/2, 2381/4, 2275, 2276, 2278 a 2279 v k. ú. Bulovka zapsaných na LV 304, 
do ploch určených k bydlení. Důvodem žádosti je vytvoření rekreační oblasti a stavba rodinných domů. 

Vyhodnocení připomínky v části 1): 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a rozdělil ji s 
ohledem na rozdílnost podmínek jednotlivých pozemků do několika částí, u kterých dospěl k následujícím 
závěrům: 

Pozemky p. č. 2275, 2276, 2278, 2279 a část 2274/1 v k. ú. Bulovka jsou vzhledem k odlehlosti výše zmiňovaných 
pozemků od hlavní urbanizační osy, nevhodnému plošnému rozsahu a prostorovému uspořádání, které by 
narušovalo historicky rostlou roztroušenou zástavbu, ochrannému pásmu elektrického vedení nevhodné k 
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zástavbě, a proto nebylo připomínce v této části vyhověno. Veřejný zájem na ochranu nezastavěného území zde 
jednoznačně převládá nad zájmem vlastníka pozemků ho využít pro novou zástavbu.  

Připomínce se v části 1) nevyhovuje.  

Připomínka v části 1) nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka. 

Vyhodnocení připomínky v části 2): 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a rozdělil ji s 
ohledem na rozdílnost podmínek jednotlivých pozemků do několika částí, u kterých dospěl k následujícím 
závěrům: 

Pozemky p. č. 2381/4 a část 2274/1 v k. ú. Bulovka navazují na stávající zástavbu a stávající veřejnou technickou 
a dopravní infrastrukturu, s ohledem na rezervu v rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení vůči vypočtené potřebě 
ploch pro bydlení (8,5 ha versus 10,7 ha) a vypuštění nebo zmenšení některých zastavitelných ploch v rámci 
společného jednání se připomínce v této části vyhovuje a pozemky budou zařazeny do zastavitelné plochy bydlení 
– v rodinných domech – venkovské (BV). Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: pozemky jsou zařazeny 
do III. třídy ochrany, dotvářejí charakter zástavby v této části obce, svým charakterem a rozsahem nijak nelimitují 
obhospodařování navazujících zemědělských pozemků, s ohledem na přilehlou komunikaci si zástavba těchto 
pozemků nevyžádá další zábory pro zajištění dopravní obsluhy. Pozemek není v kolizi s žádným limitem nebo 
veřejných zájmem, které by znemožňovaly nebo omezovaly využití pozemku k navrhovanému využití. Na základě 
tohoto posouzení a vyhodnocení byly pozemky zařazeny do dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro 
veřejné projednání do ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) jako zastavitelné plochy Z10 a Z11. 

Následně v rámci stanovisek uplatněných dotčenými orgány k výzvě k uplatnění stanoviska dotčeného orgánu 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Bulovka bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu, v rámci kterého dotčený orgán nesouhlasil s vyhodnocením této připomínky, jelikož tato zastavitelná 
plocha není z hlediska ochrany ZPF dalším nezbytným záborem zemědělské půdy pro funkční využití ploch pro 
bydlení. Z hlediska ochrany ZPF není tento nový zábor řádně zdůvodněn a to s odkazem na § 5 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF a zásady ochrany ZPF dle § 4 zákona o ochraně ZPF. Při vyhodnocení nebylo např. přihlédnuto k 
demografickému vývoji posuzovaného území (v roce 2016 uvedena hodnota celkového přírůstu: -11 → z toho 
přirozený přírůstek: 11, migrační přírůstek: - 22), nebyla zohledněna možnost výstavby ve vymezeném zastavěném 
území obce, v brownfieldech, v plochách zbořenišť bez zásahu do neurbanizovaného území, nebyly 
minimalizovány zábory zemědělské půdy, v plochách nebyla vyhodnocena dostupnost infrastruktury (vodovod, 
odkanalizování), dotčení urbanistické struktury sídla.  

Zemědělský půdní fond je jednou z hlavních složek životního prostředí, což je deklarováno v § 1 zákona o ochraně 
ZPF. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také 
zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.  

Půdu je třeba chápat jako dynamický, stále se vyvíjející živý systém, závisí na ni přežití a prosperita všech 
suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých. Půda je nejcennějším přírodním bohatstvím. Je 
přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Půdu je nutné chránit nejen pro současnou dobu, ale se 
značným výhledem do budoucna bez ohledu na stávající využití.  

V rámci územního plánování je třeba ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní hodnoty území. Chránit krajinu 
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jeho totožnosti. Územní plánování by mělo zajišťovat 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.  

Připomínce se v části 2) nevyhovuje.  

Připomínka v části 2) v konečném důsledku nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, 
a oproti dokumentaci Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kde byly dle původního 
vyhodnocení zařazeny do ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) jako zastavitelné plochy Z10 a 
Z11, byly v dokumentaci Návrhu Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání přeřazeny zpět 
dle Návrhu Územního plánu Bulovka pro společné jednání, tzn. do stavových ploch smíšeného nezastavěného 
území – zemědělská, přírodní (NSrp). 
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22.5 Připomínka č. 5 – Podatel: Vlastislav Jukl  – (v zákrese označena jako P5) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20907/2017 

Žádáme o zařazení pozemků p. č. 2282/1, 2315/3, 2297, 2256/11, 2290, 2301, 2304/2, 2248/5, 2256/2, 2256/13, 
2256/3, 2284, 2289/1, 2282/2, 2305 v k. ú. Bulovka zapsaných na LV 227 a 20, do ploch určených k bydlení. 
Důvodem žádosti je vytvoření rekreační oblasti a stavba rodinných domů. 

Vyhodnocení připomínky: 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a rozdělil ji s 
ohledem na rozdílnost podmínek jednotlivých pozemků do několika částí, u kterých dospěl k následujícím 
závěrům: 

Vyhodnocení připomínky v části 1): 

Pozemek p. č. 2304/2 v k. ú. Bulovka je již v dokumentaci návrhu Územního plánu Bulovka pro společné jednání 
zahrnut do stavových ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV). 

Připomínka je v části 1) bezpředmětná pro pořizování Územního plánu Bulovka. 

Připomínka v části 1) nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

Vyhodnocení připomínky v části 2): 

Pozemek p. č. 2248/5 v k. ú. Bulovka byl z části v navržené zastavitelné ploše Z4, avšak tato zastavitelná plocha 
byla na základě požadavku dotčeného orgánu v rámci společného jednání v územním plánu vypuštěna, a taktéž 
zbývající část pozemku není vhodné do územního plánu zahrnout do zastavitelných ploch. Veřejný zájem na 
ochranu nezastavěného území zde jednoznačně převládá nad zájmem vlastníka pozemků ho využít pro novou 
zástavbu. 

Připomínce se v části 2) nevyhovuje.  

Připomínka v části 2) nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka. 

Vyhodnocení připomínky v části 3): 

Pozemek p. č. 2256/3 v k. ú. Bulovka je dle katastru nemovitostí veden jako vodní plocha, a i ve skutečnosti se 
jedná o rybník, a z tohoto důvodu není vhodné tento pozemek zahrnout do územního plánu do zastavitelných 
ploch jako plocha bydlení. Veřejný zájem na ochranu nezastavěného území zde jednoznačně převládá nad zájmem 
vlastníka pozemků ho využít pro novou zástavbu. 

Připomínce se v části 3) nevyhovuje.  

Připomínka v části 3) nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka. 

Vyhodnocení připomínky v části 4): 

Pozemek část p. č. 2256/2 v k. ú. Bulovka jsou zařazeny do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, v 
bezprostřední vazbě na hlavní urbanizační osu a v dostupnosti veřejné infrastruktury, a s ohledem na rezervu 
v rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení vůči vypočtené potřebě ploch pro bydlení (8,5 ha versus 10,7 ha) a 
vypuštění nebo zmenšení některých zastavitelných ploch v rámci společného jednání se připomínce v této části 
vyhovuje a část pozemku podél komunikace bude zařazena do zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech 
– venkovské (BV) pro maximálně 3 rodinné domy. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: pozemek je 
zařazen do III. třídy ochrany, dotváří charakter zástavby v této části obce, svým charakterem a rozsahem nijak 
nelimituje obhospodařování navazujících zemědělských pozemků, s ohledem na přilehlou komunikaci si zástavba 
tohoto pozemku nevyžádá další zábory pro zajištění dopravní obsluhy. Pozemek není v kolizi s žádným limitem 
nebo veřejných zájmem, které by znemožňovaly nebo omezovaly využití pozemku k navrhovanému využití. Na 
základě tohoto posouzení a vyhodnocení byla část pozemku zařazena do dokumentace Návrhu Územního plánu 
Bulovka pro veřejné projednání do ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) jako část zastavitelné 
plochy Z12. 

Následně v rámci stanovisek uplatněných dotčenými orgány k výzvě k uplatnění stanoviska dotčeného orgánu 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Bulovka bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního 
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fondu, v rámci kterého dotčený orgán nesouhlasil s vyhodnocením této připomínky, jelikož tato zastavitelná 
plocha není z hlediska ochrany ZPF dalším nezbytným záborem zemědělské půdy pro funkční využití ploch pro 
bydlení. Z hlediska ochrany ZPF není tento nový zábor řádně zdůvodněn a to s odkazem na § 5 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF a zásady ochrany ZPF dle § 4 zákona o ochraně ZPF. Při vyhodnocení nebylo např. přihlédnuto k 
demografickému vývoji posuzovaného území (v roce 2016 uvedena hodnota celkového přírůstu: -11 → z toho 
přirozený přírůstek: 11, migrační přírůstek: - 22), nebyla zohledněna možnost výstavby ve vymezeném zastavěném 
území obce, v brownfieldech, v plochách zbořenišť bez zásahu do neurbanizovaného území, nebyly 
minimalizovány zábory zemědělské půdy, v plochách nebyla vyhodnocena dostupnost infrastruktury (vodovod, 
odkanalizování), dotčení urbanistické struktury sídla.  

Zemědělský půdní fond je jednou z hlavních složek životního prostředí, což je deklarováno v § 1 zákona o ochraně 
ZPF. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také 
zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.  

Půdu je třeba chápat jako dynamický, stále se vyvíjející živý systém, závisí na ni přežití a prosperita všech 
suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých. Půda je nejcennějším přírodním bohatstvím. Je 
přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Půdu je nutné chránit nejen pro současnou dobu, ale se 
značným výhledem do budoucna bez ohledu na stávající využití.  

V rámci územního plánování je třeba ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní hodnoty území. Chránit krajinu 
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jeho totožnosti. Územní plánování by mělo zajišťovat 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.  

Kdy v rámci dohodnutí stanoviska mezi dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu Krajského 
úřadu Libereckého kraje a pořizovatelem, bylo dohodnuto, že této připomínce bude vyhověno pouze částečně, 
kdy zastavitelná plocha Z12 bude zmenšena následujícím způsobem: 

 

Připomínce bylo v části 4) částečně vyhověno.  

Připomínka v části 4) vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace 
Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byla zařazena do ploch bydlení – v rodinných domech 
– venkovské (BV) jako část zastavitelné plochy Z12. Následně oproti dokumentaci Návrhu Územního plánu 
Bulovka pro veřejné projednání, kde dle původního vyhodnocení byla část pozemku zažazena do ploch bydlení 
– v rodinných domech – venkovské (BV) jako součást zastavitelné plochy Z12, byla v dokumentaci Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání část tohoto pozemku přeřazena zpět dle Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro společné jednání, tzn. do stavových ploch smíšeného nezastavěného území – 
zemědělská, přírodní (NSrp). 

Vyhodnocení připomínky v části 5): 

Pozemky p. č. 2289/1, 2290, 2282/2, 2301, 2256/1, 2256/13 a část 2284, 2297, 2315/3, 2256/2 v k. ú. Bulovka 
jsou vzhledem k odlehlosti výše zmiňovaných pozemků od hlavní urbanizační osy, nevhodnému plošnému rozsahu 
a prostorovému uspořádání, které by narušovalo historicky rostlou roztroušenou zástavbu, nevhodné k zástavbě, 
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a proto nebylo připomínce v této části vyhověno. Veřejný zájem na ochranu nezastavěného území zde 
jednoznačně převládá nad zájmem vlastníka pozemků ho využít pro novou zástavbu. 

Připomínce se v části 5) nevyhovuje.  

Připomínka v části 5) nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka. 

Vyhodnocení připomínky v části 6): 

Část pozemku p. č. 2284 v k. ú. Bulovka navazující na stávající zástavbu a stávající veřejnou technickou a dopravní 
infrastrukturu, charakterem uspořádání vhodně doplní charakteristickou zástavbu, s ohledem na rezervu 
v rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení vůči vypočtené potřebě ploch pro bydlení (8,5 ha versus 10,7 ha) a 
vypuštění nebo zmenšení některých zastavitelných ploch v rámci společného jednání se připomínce v této části 
vyhovuje a část pozemku bude zařazena do zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 
pro maximálně 1 rodinný dům. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: pozemek je zařazen do III. třídy 
ochrany, dotváří charakter zástavby v této části obce, svým charakterem a rozsahem nijak nelimituje 
obhospodařování navazujících zemědělských pozemků, s ohledem na přilehlou komunikaci si zástavba tohoto 
pozemku nevyžádá další zábory pro zajištění dopravní obsluhy. Pozemek není v kolizi s žádným limitem nebo 
veřejných zájmem, které by znemožňovaly nebo omezovaly využití pozemku k navrhovanému využití.  

Připomínce bylo v části 6) vyhověno.  

Připomínka v části 6) vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace 
Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byla zařazena do ploch bydlení – v rodinných domech 
– venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z13. 

Vyhodnocení připomínky v části 7): 

Pozemky p. č. 2282/1 a část 2297 a 2315/3 v k. ú. Bulovka navazující na stávající zástavbu a stávající veřejnou 
technickou a dopravní infrastrukturu, charakterem uspořádání vhodně doplní charakteristickou zástavbu, s 
ohledem na rezervu v rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení vůči vypočtené potřebě ploch pro bydlení (8,5 ha 
versus 10,7 ha) a vypuštění nebo zmenšení některých zastavitelných ploch v rámci společného jednání se 
připomínce v této části vyhovuje a část pozemku bude zařazena do zastavitelné plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV) pro maximálně 2 rodinné domy. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
pozemky jsou zařazeny do III. třídy ochrany, dotvářejí charakter zástavby v této části obce, svým charakterem a 
rozsahem nijak nelimitují obhospodařování navazujících zemědělských pozemků, s ohledem na přilehlou 
komunikaci si zástavba těchto pozemků nevyžádá další zábory pro zajištění dopravní obsluhy. Pozemek není 
v kolizi s žádným limitem nebo veřejných zájmem, které by znemožňovaly nebo omezovaly využití pozemku 
k navrhovanému využití. Na základě tohoto posouzení a vyhodnocení byla část pozemku zařazena do 
dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání do ploch bydlení – v rodinných domech – 
venkovské (BV) jako část zastavitelné plochy Z14. 

Následně v rámci stanovisek uplatněných dotčenými orgány k výzvě k uplatnění stanoviska dotčeného orgánu 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Bulovka bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu, v rámci kterého dotčený orgán nesouhlasil s vyhodnocením této připomínky, jelikož tato zastavitelná 
plocha není z hlediska ochrany ZPF dalším nezbytným záborem zemědělské půdy pro funkční využití ploch pro 
bydlení. Z hlediska ochrany ZPF není tento nový zábor řádně zdůvodněn a to s odkazem na § 5 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF a zásady ochrany ZPF dle § 4 zákona o ochraně ZPF. Při vyhodnocení nebylo např. přihlédnuto k 
demografickému vývoji posuzovaného území (v roce 2016 uvedena hodnota celkového přírůstu: -11 → z toho 
přirozený přírůstek: 11, migrační přírůstek: - 22), nebyla zohledněna možnost výstavby ve vymezeném zastavěném 
území obce, v brownfieldech, v plochách zbořenišť bez zásahu do neurbanizovaného území, nebyly 
minimalizovány zábory zemědělské půdy, v plochách nebyla vyhodnocena dostupnost infrastruktury (vodovod, 
odkanalizování), dotčení urbanistické struktury sídla.  

Zemědělský půdní fond je jednou z hlavních složek životního prostředí, což je deklarováno v § 1 zákona o ochraně 
ZPF. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také 
zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.  

Půdu je třeba chápat jako dynamický, stále se vyvíjející živý systém, závisí na ni přežití a prosperita všech 
suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých. Půda je nejcennějším přírodním bohatstvím. Je 
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přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Půdu je nutné chránit nejen pro současnou dobu, ale se 
značným výhledem do budoucna bez ohledu na stávající využití.  

V rámci územního plánování je třeba ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní hodnoty území. Chránit krajinu 
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jeho totožnosti. Územní plánování by mělo zajišťovat 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.  

Připomínce bylo v části 7) vyhověno.  

Připomínka v části 7) v konečném důsledku nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, 
a oproti dokumentaci Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kde byly dle původního 
vyhodnocení zařazeny do ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z14, 
byly v dokumentaci Návrhu Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání přeřazeny zpět dle 
Návrhu Územního plánu Bulovka pro společné jednání, tzn. do stavových ploch smíšeného nezastavěného 
území – zemědělská, přírodní (NSrp). 

22.6 Připomínka č. 6 – Podatel: Jana Zemanová  – (v zákrese označena jako P6) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20906/2017 

Žádáme o zařazení pozemků p. č. 454/8 a 454/6 v k. ú. Bulovka zapsaných na LV 364, do ploch určených k bydlení. 
Důvodem žádosti je stavba rodinných domů. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a dospěl k 
závěru, že s ohledem k třídě ochrany pozemků ZPF (III. a V. třída), vedení hranice vymezeného zastavěného území 
(arondace urbanistické křivky), dostupnosti veřejné technické infrastruktury a rezervě v rozsahu zastavitelných 
ploch pro bydlení vůči vypočtené potřebě ploch pro bydlení (8,5 ha versus 10,7 ha) a vypuštění nebo zmenšení 
některých zastavitelných ploch v rámci společného jednání se připomínce z části vyhovuje a část pozemku p. č. 
454/8 v k. ú. Bulovka dle zákresu bude zařazena do zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské 
(BV), zbylá část pozemku a pozemek p. č. 454/6 bude ponechán v plochách dle dokumentace návrhu územního 
plánu pro společné jednání, jelikož nejsou vhodné pro zařazení do plochy bydlení – v rodinných domech – 
venkovské (BV), a z hlediska existujících limitů v území a z hlediska veřejného zájmu na ochranu nezastavěného 
území, který zde jednoznačně převládá nad zájmem vlastníka pozemků ho využít pro novou zástavbu. Z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu: příslušná část pozemku je zařazena do III. třídy ochrany, dotváří charakter 
zástavby v této části obce, svým charakterem a rozsahem nijak nelimituje obhospodařování navazujících 
zemědělských pozemků, s ohledem na přilehlou komunikaci si zástavba této části pozemku nevyžádá další zábory 
pro zajištění dopravní obsluhy. 

Připomínce bylo vyhověno.  

Připomínka vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byla zařazena do ploch bydlení – v rodinných domech – 
venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z17. 
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22.7 Připomínka č. 7 – Podatel: Václav Močárko – (v zákrese označena jako P7) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20905/2017 

Žádáme o zařazení pozemků p. č. 323/3 a 323/4 v k. ú. Arnoltice u Bulovky zapsaných na LV 245, do ploch 
určených k bydlení. Důvodem žádosti je stavba rodinných domů. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a dospěl k 
závěru, že s ohledem k třídě ochrany pozemků ZPF (II. a V. třída), vedení hranice vymezeného zastavěného území 
(arondace urbanistické křivky), dostupnosti veřejné infrastruktury a rezervě v rozsahu zastavitelných ploch pro 
bydlení vůči vypočtené potřebě ploch pro bydlení (8,5 ha versus 10,7 ha) a vypuštění nebo zmenšení některých 
zastavitelných ploch v rámci společného jednání se připomínce vyhovuje pro pozemek p. č. 323/4 v k. ú. Arnoltice 
u Bulovky, který bude zařazen do zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV). Z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu: pozemek p. č. 323/4 je zařazen do III. a V. třídy ochrany, dotváří charakter 
zástavby v této části obce, svým charakterem a rozsahem nijak nelimituje obhospodařování navazujících 
zemědělských pozemků, s ohledem na přilehlou komunikaci si zástavba tohoto pozemku nevyžádá další zábory 
pro zajištění dopravní obsluhy. Pozemek p. č. 323/3 v k. ú. Arnoltice u Bulovky je pro zástavbu nevhodný z důvodu, 
že zástavba na něm by narušovala historický a urbanistický charakter tohoto místa, veřejný zájem na ochranu 
nezastavěného území a zemědělských pozemků zde jednoznačně převládá nad zájmem vlastníka pozemku ho 
využít pro novou zástavbu. Na základě tohoto posouzení a vyhodnocení byla část pozemku zařazena do 
dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání do ploch bydlení – v rodinných domech – 
venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z18. 

Následně v rámci stanovisek uplatněných dotčenými orgány k výzvě k uplatnění stanoviska dotčeného orgánu 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Bulovka bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu, v rámci kterého dotčený orgán nesouhlasil s vyhodnocením této připomínky, jelikož tato zastavitelná 
plocha není z hlediska ochrany ZPF dalším nezbytným záborem zemědělské půdy pro funkční využití ploch pro 
bydlení. Z hlediska ochrany ZPF není tento nový zábor řádně zdůvodněn a to s odkazem na § 5 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF a zásady ochrany ZPF dle § 4 zákona o ochraně ZPF. Při vyhodnocení nebylo např. přihlédnuto k 
demografickému vývoji posuzovaného území (v roce 2016 uvedena hodnota celkového přírůstu: -11 → z toho 
přirozený přírůstek: 11, migrační přírůstek: - 22), nebyla zohledněna možnost výstavby ve vymezeném zastavěném 
území obce, v brownfieldech, v plochách zbořenišť bez zásahu do neurbanizovaného území, nebyly 
minimalizovány zábory zemědělské půdy, v plochách nebyla vyhodnocena dostupnost infrastruktury (vodovod, 
odkanalizování), dotčení urbanistické struktury sídla.  

Zemědělský půdní fond je jednou z hlavních složek životního prostředí, což je deklarováno v § 1 zákona o ochraně 
ZPF. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také 
zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.  

Půdu je třeba chápat jako dynamický, stále se vyvíjející živý systém, závisí na ni přežití a prosperita všech 
suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých. Půda je nejcennějším přírodním bohatstvím. Je 
přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Půdu je nutné chránit nejen pro současnou dobu, ale se 
značným výhledem do budoucna bez ohledu na stávající využití.  

V rámci územního plánování je třeba ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní hodnoty území. Chránit krajinu 
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jeho totožnosti. Územní plánování by mělo zajišťovat 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.  

Kdy v rámci dohodnutí stanoviska mezi dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu Krajského 
úřadu Libereckého kraje a pořizovatelem, bylo dohodnuto, že této připomínce bude vyhověno pouze částečně, 
kdy zastavitelná plocha Z18 bude zmenšena následujícím způsobem na rozsah cca 0,13 ha: 
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Připomínce bylo z části vyhověno.  

Připomínka z části vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byla zařazena do ploch bydlení – v rodinných domech – 
venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z18. Následně oproti dokumentaci Návrhu Územního plánu Bulovka 
pro veřejné projednání, kde dle původního vyhodnocení byl pozemek zařazen do ploch bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z18, byla v dokumentaci Návrhu Územního plánu Bulovka 
pro opakované veřejné projednání část tohoto pozemku přeřazena zpět dle Návrhu Územního plánu Bulovka 
pro společné jednání, tzn. do stavových ploch smíšeného nezastavěného území – zemědělská, přírodní (NSrp). 

22.8 Připomínka č. 8 – Podatel: Obec Bulovka  – (v zákrese označena jako P8) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20903/2017 

Žádáme o zařazení pozemku p. č. 2256/6 v k. ú. Bulovka zapsaných na LV 1001, do ploch určených k bydlení. 
Důvodem žádosti je zachování možnosti rozšiřovat na uvedené parcele zástavbu a umožnit stavbu rodinného 
domu. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudili připomínku a zjistili, že bylo vydáno stavební povolení 
na stavbu rodinného domu a stavba již probíhá, na základě této skutečnosti bude pozemek zařazen do 
zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV).  

Připomínce bylo vyhověno.  

Připomínka vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byla zařazena do ploch bydlení – v rodinných domech – 
venkovské (BV) jako část zastavitelné plochy Z12. 

22.9 Připomínka č. 9 – Podatel: Obec Bulovka  – (v zákrese označena jako P9) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20902/2017 

Žádáme o zařazení pozemku p. č. 2256/4 v k. ú. Bulovka, do ploch určených k bydlení. Důvodem žádosti je 
povolení stavby mimo zastavěné území us. Č. 19/10-2015 a již vydané stavební povolení a realizace stavby. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudili připomínku a zjistili, že bylo vydáno stavební povolení 
na stavbu rodinného domu a stavba již probíhá, na základě této skutečnosti bude pozemek zařazen do 
zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV). Na základě tohoto posouzení a vyhodnocení 
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byla část pozemku zařazena do dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání do ploch 
bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z15. 

Následně v rámci stanovisek uplatněných dotčenými orgány k výzvě k uplatnění stanoviska dotčeného orgánu 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Bulovka bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu, v rámci kterého dotčený orgán nesouhlasil s vyhodnocením této připomínky, jelikož tato zastavitelná 
plocha není z hlediska ochrany ZPF dalším nezbytným záborem zemědělské půdy pro funkční využití ploch pro 
bydlení. Z hlediska ochrany ZPF není tento nový zábor řádně zdůvodněn a to s odkazem na § 5 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF a zásady ochrany ZPF dle § 4 zákona o ochraně ZPF. Při vyhodnocení nebylo např. přihlédnuto k 
demografickému vývoji posuzovaného území (v roce 2016 uvedena hodnota celkového přírůstu: -11 → z toho 
přirozený přírůstek: 11, migrační přírůstek: - 22), nebyla zohledněna možnost výstavby ve vymezeném zastavěném 
území obce, v brownfieldech, v plochách zbořenišť bez zásahu do neurbanizovaného území, nebyly 
minimalizovány zábory zemědělské půdy, v plochách nebyla vyhodnocena dostupnost infrastruktury (vodovod, 
odkanalizování), dotčení urbanistické struktury sídla.  

Zemědělský půdní fond je jednou z hlavních složek životního prostředí, což je deklarováno v § 1 zákona o ochraně 
ZPF. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také 
zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.  

Půdu je třeba chápat jako dynamický, stále se vyvíjející živý systém, závisí na ni přežití a prosperita všech 
suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých. Půda je nejcennějším přírodním bohatstvím. Je 
přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Půdu je nutné chránit nejen pro současnou dobu, ale se 
značným výhledem do budoucna bez ohledu na stávající využití.  

V rámci územního plánování je třeba ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní hodnoty území. Chránit krajinu 
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jeho totožnosti. Územní plánování by mělo zajišťovat 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.  

Kdy v rámci dohodnutí stanoviska mezi dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu Krajského 
úřadu Libereckého kraje a pořizovatelem, bylo dohodnuto, že této připomínce bude vyhověno pouze částečně, 
kdy zastavitelná plocha Z18 bude zmenšena následujícím způsobem: 

 

Připomínce bylo z části vyhověno.  

Připomínka z části vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byla zařazena do ploch bydlení – v rodinných domech – 
venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z15. Následně oproti dokumentaci Návrhu Územního plánu Bulovka 
pro veřejné projednání, kde dle původního vyhodnocení byl pozemek zažazen do ploch bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z15, byla v dokumentaci Návrhu Územního plánu Bulovka 
pro opakované veřejné projednání část tohoto pozemku přeřazena zpět dle Návrhu Územního plánu Bulovka 
pro společné jednání, tzn. do stavových ploch smíšeného nezastavěného území – zemědělská, přírodní (NSrp). 
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22.10 Připomínka č. 10 – Podatel: Obec Bulovka  – (v zákrese označena jako P10) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20901/2017 

Žádáme o zařazení pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Arnoltice u Bulovky, do ploch určených k bydlení. Důvodem žádosti 
je povolení stavby mimo zastavěné území us. Č. 23/6-2015 a již vydané stavební povolení a realizace stavby. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a dospěl k 
závěru, že pozemky jsou již v dokumentaci návrhu Územního plánu Bulovka pro společné jednání zahrnuty do 
stavových ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV). 

Připomínka je bezpředmětná pro pořizování Územního plánu Bulovka. 

Připomínka nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

22.11 Připomínka č. 11 – Podatel: Michal Pelinka – (v zákrese označena jako P11) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20900/2017 

Žádáme o zařazení pozemků p. č. 2454, 1268, 1269, 1272/1 v k. ú. Bulovka zapsaných na LV 106, do ploch 
určených k bydlení. Důvodem žádosti je stavba rodinného domu v návaznosti na naši nemovitost a její přístup. 

Vyhodnocení připomínky v části 1):  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a rozdělil ji s 
ohledem na rozdílnost podmínek jednotlivých pozemků do několika částí, u kterých dospěl k následujícím 
závěrům: 

Pozemek p. č. 2254 v k. ú. Bulovka je již v dokumentaci návrhu Územního plánu Bulovka pro společné jednání 
zahrnut do stavových ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV), na základě čehož je tato část 
připomínky bezpředmětná. 

Pozemek p. č. 1272/1 v k. ú. Bulovka navazuje na stávající zástavbu, a stávající veřejnou technickou a dopravní 
infrastrukturu, s ohledem na rezervu v rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení vůči vypočtené potřebě ploch pro 
bydlení (8,5 ha versus 10,7 ha) a vypuštění nebo zmenšení některých zastavitelných ploch v rámci společného 
jednání, a přesto, že dle katastru nemovitostí to je trvalý travní porost, ve skutečnosti se jedná o zahradu (sad), 
tak se připomínce v této části vyhovuje a pozemek bude zařazen do zastavitelné plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV) pro stavbu maximálně 1 rodinného domu. Z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu: pozemek je zařazen do I. třídy ochrany, ale svým umístěním mezi stávající zástavbou, dotváří charakter 
zástavby v této části obce, svým charakterem a rozsahem nijak nelimituje obhospodařování navazujících 
zemědělských pozemků, a s ohledem na přilehlou komunikaci si zástavba tohoto pozemku nevyžádá další zábory 
pro zajištění dopravní obsluhy. Pozemek není v kolizi s žádným limitem nebo veřejných zájmem, které by 
znemožňovaly nebo omezovaly využití pozemku k navrhovanému využití.  

Připomínce bylo v části 1) vyhověno.  

Připomínka vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace Návrhu 

Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byla zařazena do ploch bydlení – v rodinných domech – 

venkovské (BV) jako zastavitelná plocha Z16. 

Vyhodnocení připomínky v části 2):  

Pozemky p. č. 1268 a 1269 v k. ú. Bulovka, s ohledem na vyhovění připomínce pro pozemek p. č. 1272/1 by 
zástavba na těchto pozemcích již vytvářela netypickou zástavbu pro tento prostor, na základě čehož nebylo v této 
části připomínce vyhověno.  

Připomínce se v části 2) nevyhovuje.  

Připomínka v části 2) nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka. 
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22.12 Připomínka č. 12 – Podatel: Jaroslav Klinger – (v zákrese označena jako P12) 

Připomínka ze dne 28.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20898/2017 

Žádáme o zařazení pozemků p. č. část 4/1 (podél přístupové komunikace), 906 a 898/1 v k. ú. Arnoltice u Bulovky, 
zapsaných na LV 219, do ploch určených k bydlení. Důvodem žádosti je stavba rodinného domu. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a dospěl k 
závěru, že s ohledem k odlehlosti výše zmiňovaných pozemků od hlavní urbanizační osy, nevhodnému plošnému 
rozsahu a prostorovému uspořádání, které by narušovalo historicky rostlou zástavbu, vzrostlé zeleně na pozemku 
p. č. 898/1, třídy ochrany zemědělského půdního fondu a vymezené hranici záplavového území během povodně 
v roce 2010. 

Připomínce se nevyhovuje.  

Připomínka nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

22.13 Připomínka č. 13 – Podatel: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Frýdlant 

Připomínka ze dne 30.08.2017, doručená dne 30.08.2017, vedená pod č. j. 20837/2017 

Žádáme o zachování veřejného přístupu k parcele č. 878 v k. ú. Arnoltice u Bulovky, kterou je vodní plocha (rybník 
Hliňák) v našem vlastnictví a to z místní komunikace (severně od parcely č. 878) Dále žádáme o zachování 
veřejného přístupu k parcele č. 878 po celém jejím obvodu a to v pásu o šíři alespoň 6 m.  

Důvodem žádosti je zachování možnosti přístupu k rybníku, který náš svaz spravuje a dále zachování možnosti 
jeho celoroční údržby a dalšího rozvoje, který může být, v souladu s koncepcí návrhu územního plánu, rozvoj 
rekreačního potenciálu rybníku. 

Vyhodnocení připomínky:  

Připomínka byla vzata zpět. 

Připomínka nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

22.14 Připomínka č. 14 – Podatel: ANTLIA s.r.o., právně zastoupena JUDr. Alexandrem Šoljakem, advokátem  
– (v zákrese označena jako P14) 

Připomínka ze dne 01.08.2017, doručená dne 16.08.2017, vedená pod č. j. 19552/2017 

Podatel po seznámení s návrhem územního plánu Bulovka zjistil, že dochází ke změně charakteru nemovitostí 
v jeho výlučném vlastnictví. Tímto způsobem dochází k omezení vlastnického práva a znemožnění řádného 
užívání vlastnictví a k zásahu do podnikatelských aktivit podatele. 

Podatel zjistil, že parcela č. 1179/2 označená jako ostatní komunikace je parcelou, která fakticky již jako ostatní 
komunikace dlouhodobě neslouží, je v rámci areálu sloužícího k podnikání účastníka a nelze ji využít k žádnému 
jinému účelu. Z této parcely není možné ani zajistit přístup k vodní ploše rybníku, který se nachází uvnitř areálu 
účastníka. Fakticky tato komunikace neexistuje. 

Obdobný postup zvolil předkladatel i v případě parcely č. 1178/2 – ostatní plocha, 1177/4 – ostatní plocha, 
1177/2 – ostatní plocha, když se jedná vždy o pozemkové parcely označené jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace, avšak dlouhodobě neužívané, dlouhodobě tvořící vnitřní součást areálu účastníka. Změnou 
charakteru kultury a jejich využití by došlo k výraznému zásahu do výkonu vlastnického práva účastníka. 

Dále byla změnou územního plánu zatížena i pozemková parcela č. 882/3 – ostatní plocha. V souvislosti s touto 
parcelou již bylo vedeno u Okresního soudu v Liberci řízení o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes 
tuto parcelu, avšak návrh byl v celém rozsahu zamítnut rozhodnutím Okresního soudu v Liberci sp. Zn. 40 C 
36/2010 a na něj navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec sp. Zn. 35 Co 
150/2015 – rozsudky přiloženy. 
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Podatel rozsudky předkládá a zdůrazňuje, že právo nezbytné cesty tak již rozhodnutím soudu bylo zamítnuto. 
Rozhodnutí soudu je závazné pro všechny účastníky, tedy i pro správní orgán, který tvoří nový územní plán 
Bulovka. 

Obdobným způsobem nelze ani zřídit právo nezbytné cesty po parcelách, které jsou uvedeny shora. 

Pokud se týká parcely č. 1177/4 tak tato parcela je parcelou, která nenavazuje na žádnou veřejnou komunikaci a 
v žádném případě se nelze z této parcely dostat k rybníku. 

Rybník je součástí areálu účastníka a účastník je připraven v rámci využití svých práv a ochrany svých práv svůj 
areál oplotit, resp. opravit stávající oplocení a stávající ochranu vlastnického práva. 

Podatel tedy vznáší námitku proti návrhu územního plánu, kterým dochází ke změně charakteru využití parcely 
č. 1179/2, 1178/2, 1177/4, 1177/2, 882/3 vše v k. ú. Arnoltice u Bulovky, které jsou ve výlučném vlastnictví 
účastníka zapsané na LV č. 237 pro k. ú. Arnoltice u Bulovky a žádá o změnu územního plánu, který by 
neumožňoval znehodnocení vlastnického práva podatele. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil a uplatněnou připomínku rozdělil, s 
ohledem na rozdílnost podmínek jednotlivých pozemků, do několika částí, u kterých dospěl k následujícím 
závěrům: 

Vyhodnocení připomínky v části 1):  

Pozemek p. č. 1179/2 v k. ú. Arnoltice u Bulovky, je dle katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – ostatní 
komunikace, a stejně tak je i využíván, a je zařazen do ploch veřejných prostranství (PV). Pozemek v současné 
době slouží jak pro přístup k nemovitostem navrhovatele, tak i jako zadní příjezd k objektu č.p. 27, avšak 
k zajištění zadního příjezdu k objektu č.p. 27 je možné využít obecní komunikaci na pozemku p. č. 72/3 vše v k. ú. 
Arnoltice u Bulovky a pozemky ve vlastnictví majitele objektu č.p. 27. Dále byla posuzována možnost převedení 
pozemku do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL), kde bylo konstatováno, že jelikož součástí ploch 
výroby a skladování – lehký průmysl (VL) mohou být i komunikace, a s přihlédnutím k výše uvedenému, a 
s ohledem k tomu, že převedení nebrání žádný známý veřejný zájem, je možné pozemek převést dle požadavku 
do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 

Připomínce bylo v části 1) vyhověno.  

Tato část připomínky vyvolala nepodstatnou změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro 
veřejné projednání, kdy se pozemek p. č. 1179/2 v k. ú. Arnoltice u Bulovky převedl do ploch výroby a 
skladování – lehký průmysl (VL) jako stavová plocha. 

Vyhodnocení připomínky v části 2):  

Původní pozemek p. č. 882/3, který se mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1, je zařazen do ploch veřejných 
prostranství (PV). Na základě poskytnutých podkladů, výpisu z katastru nemovitostí a prověření, že uvedený 
pozemek slouží pouze pro potřeby výrobního areálu ve vlastnictví navrhovatelů, a s ohledem k tomu, že převedení 
nebrání žádný známý veřejný zájem, bylo dospěno k závěru, že je možné původní pozemek p. č. 882/3, který se 
mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 vše v k. ú. Arnoltice u Bulovky, převést dle požadavku do stavových 
ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL).  

Připomínce bylo v části 2) vyhověno.  

Tato část připomínky vyvolala nepodstatnou změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro 
veřejné projednání, kdy byl původní pozemek p. č. 882/3, který se mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 
v k. ú. Arnoltice u Bulovky převeden do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL) jako stavová plocha. 

Vyhodnocení připomínky v části 3):  

Původní pozemek p. č. 1177/4, který byl rozdělen na pozemky p. č. 1177/4 a 1177/6, z čehož se pozemek p. č. 
1177/6 mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1, je v souvislosti s uplatněnou námitkou posuzován pouze 
původní pozemek p. č. 1177/6, je zařazen do ploch veřejných prostranství (PV). Na základě poskytnutých 
podkladů, výpisu z katastru nemovitostí a prověření, že uvedený pozemek slouží pouze pro potřeby výrobního 
areálu ve vlastnictví navrhovatelů, a nejsou z něho napojeny jiné nemovitosti, a s ohledem k tomu, že převedení 
nebrání žádný známý veřejný zájem, bylo dospěno k závěru, že je možné původní pozemek p. č. 1177/6, který se 
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mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 vše v k. ú. Arnoltice u Bulovky, převést dle požadavku do stavových 
ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL).  

Připomínce bylo v části 3) vyhověno.  

Tato část připomínky vyvolala nepodstatnou změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro 
veřejné projednání, kdy byl původní pozemek p. č. 1177/6, který se mezitím stal součástí pozemku p. č. 882/1 
v k. ú. Arnoltice u Bulovky převeden do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL) jako stavová plocha. 

Vyhodnocení připomínky v části 4):  

Původní pozemky p. č. 1178/2 a 1177/2, které se mezitím staly součástí pozemku p. č. 90/1, a to na základě 
osvědčení o neexistenci komunikací na pozemcích p. č. 1178/2 a 1177/2, jsou zařazeny do ploch veřejných 
prostranství (PV). Na základě poskytnutých podkladů navrhovatele, výpisu z katastru nemovitostí a prověření, že 
uvedené pozemky slouží pouze pro potřeby výrobního areálu ve vlastnictví navrhovatelů, nejsou z nich napojeny 
jiné nemovitosti, a s ohledem k tomu, že převedení nebrání žádný známý veřejný zájem, bylo dospěno k závěru, 
že je možné původní pozemky p. č. 1178/2 a 1177/2, které se mezitím staly součástí pozemku p. č. 90/1 převést 
dle požadavku do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL). Zároveň s touto úpravou se navrhuje převést 
pozemek p. č. 1177/5 v k. ú. Arnoltice u Bulovky, který je dle katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace, a navazoval na námitkou uvedené pozemky z ploch veřejných prostranství (PV) do stavových 
ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV), jelikož uvedenou změnou nenavazuje na žádnou 
komunikaci a stávajícím využitím a vlastnictvím je součástí pozemků rodinného domu č. p. 151.  

Připomínce bylo v části 4) vyhověno.  

Tato část připomínky vyvolala nepodstatnou změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro 
veřejné projednání, kdy byly původní pozemky p. č. 1178/2 a 1177/2, které se mezitím staly součástí pozemku 
p. č. 90/1 v k. ú. Arnoltice u Bulovky převedeny do ploch výroby a skladování – lehký průmysl (VL) jako stavové 
plochy, a dále pozemek p. č. 1177/5 v k. ú. Arnoltice u Bulovky byl převeden do ploch bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV) jako stavová plocha. 

22.15 Připomínka č. 15 – Podatel: GasNet, s.r.o. 

Připomínka ze dne 10.08.2017 s č. j. 5001565427, doručená dne 15.08.2017, vedená pod č. j. 19445/2017 

V řešeném území se nenacházejí plynárenská zařízení ve správě naší společnosti. Z tohoto důvodu nemáme 
námitky k návrhu územního plánu. 

Stanovisko vychází ze znalosti současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o., platných k datu 
vydání tohoto stanoviska. 

Vyhodnocení připomínky:  

Připomínka byla vzata na vědomí. 

Připomínka nevyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání. 

22.16 Připomínka č. 16 – Podatel: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci 

Připomínka ze dne 10.08.2017 s č. j. NPU-353/54650, 54662/2017, doručená dne 07.08.2017, vedená pod 
č. j. 18903/2017 

Odborné vyjádření vydané v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, obdržel dne 12. 7. 2017 od Městského 
úřadu Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, úřadu územního plánování (vyřizuje Simona 
Stočková) a dne 28. 7. 2017 od odboru stavebního úřadu a životního prostředí, státní památkové péče (vyřizuje 
Ing. Věra Sobotová) žádost o odborné vyjádření ve věci návrhu Územního plánu Bulovka. K návrhu Zadání ÚP 
Bulovka jsme se vyjadřovali dopisem č.j. NPÚ-353/k 5572, 8681/2016 ze dne 9. 2. 2016, připomínky zde uvedené 
nebyly do návrhu ÚP zapracovány v plném rozsahu. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedeného 
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návrhu ÚP. Územní plán Bulovka řeší celé správní území obce vymezené katastrálním územím Arnoltice u 
Bulovky, k.ú. Bulovka a k.ú. Dolní Oldříš.  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy a mezinárodní Úmluvy o ochraně 
archeologického dědictví Evropy — legislativní rámec: Ochrana kulturních hodnot: (limity využití území ze 
zákona) V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod rejstříkovými čísly, na které se vztahují podmínky památkové péče. Řešené území obce se 
nachází na území s archeologickými nálezy (ÚAN) III. kategorie s lokalitami ÚAN II. kategorie zapsanými ve 
Státním archeologickém seznamu (SAS) ČR pod pořadovými čísly, na které se vztahují podmínky péče o 
archeologický fond. 

Připomínky k návrhu Územního plánu Bulovka:  

Z hlediska zájmů památkové péče a archeologické památkové péče: 

Z hlediska památkové péče je třeba v rámci ochrany kulturních hodnot v Odůvodnění ÚP v kapitole 2.1.1 Hodnoty 
kulturní, architektonické, urbanistické, v bodě Kulturní památky doplnit v seznamu památek místního významu 
Dolní Oldříš č.p. 12 - obytný dům, Arnoltice č.p. 27 - vodní mlýn s náhonem a zrušit chybně označený zachovalý 
náhon k vodnímu mlýnu, Arnoltice č.p. 29 (objekt č.p. 29 není mlýn).  

V Koordinačním výkrese je třeba doplnit zakreslení kulturní památky r.č. 105075, Dolní Oldříš, usedlost č.ev. 3, 
která tam chybí.  

Upozorňujeme, že rozvojová zastavitelná plocha bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV) Z8 v Dolní Oldříši 
je dnes součástí území, které tvoří přírodní prostředí kulturní památky areálu kostela sv. Martina r.č. 18647/5-
4187, a proto se na budoucí výstavbu budou vztahovat podmínky památkové péče.  

Odůvodnění:  

Cílem zde uvedených požadavků z hlediska památkové péče je zachování kulturních hodnot a kulturně historicky 
cenného území s cennými objekty, které charakterizují historické souvislosti v území. Ochrana kulturních hodnot 
na řešeném území obce by měla probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, která je realizována dle § 32 odst. 2 písm. f) a § 29 odst. 2 písm. b) a c). Přistoupením České 
republiky k mezinárodní Úmluvě o ochraně architektonického dědictví Evropy a mezinárodní Úmluvě o ochraně 
archeologického dědictví Evropy, kde jsou stanoveny základní podmínky památkové a archeologické péče, se stát 
zavázal, že na svém území bude chránit památky, architektonické soubory a místa. Historické stavby jsou součástí 
zažitého obrazu našich měst a vesnic, naší kulturní krajiny. Návrh územního plánu nebo jeho změny, kde by 
chyběly údaje uvedené v připomínkách, je v rozporu s veřejnými zájmy státní památkové péče.  

Z hlediska veřejných zájmů státní památkové péče lze po zapracování našich připomínek návrh Územního plánu 
Bulovka akceptovat. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel akceptuje uplatněné připomínky následujícím způsobem: v textové části odůvodnění bude upraven 
výčet architektonicky hodnotných staveb, přičemž tyto stavby budou znázorněny zároveň i v Koordinačním 
výkrese; do koordinačního výkresu bude doplněna kulturní památka r.č. 105075, Dolní Oldříš, usedlost č.ev. 3 a 
fara v areálu kostela Archanděla Michaela v Bulovce; ve výrokové části bude u rozvojové zastavitelné plochy 
bydlení – v rodinných domech - venkovské (BV) Z8 v Dolní Oldříši doplněno upozornění, že se na budoucí výstavbu 
budou vztahovat podmínky památkové péče (výstavba v prostředí kulturní památky).  

Připomínce bylo vyhověno.  

Připomínka vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byly do jednotlivých jejích částí zapracovány všechny 
požadavky. 
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22.17 Připomínka č. 17 – Podatel: Luděk Zlesák  – (v zákrese označena jako P17) 

Připomínka ze dne 07.08.2017, doručená dne 07.08.2017, vedená pod č. j. 18871/2017 

Zjistil jsem, že nemovitosti, které mám ve svém vlastnictví, jsou v novém územním plánu vedeny pod značkou: 
VZ – výroba a skladování. 

Jedná se o stodolu určenou k přestavbě na bydlen a přilehlé pozemky. Konkrétně jde o pozemky v k. ú. Arnoltice 
u Bulovky a to stavební p. č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří, 650/2 – trvalý travní porost a 1294 – ostatní plocha. 

Plocha 650/5 bude vymezena jako komunikace. 

Žádám tímto, aby do nové změny nového územního plánu byly tyto pozemky navrženy do BV – Bydlení 
v rodinných domech vesnických. 

V těsné blízkosti mého pozemku stojí sice plechová hala, ale jedná se spíše o torzo této stavby, která nemá 
s výrobou a skladováním taktéž nic společného. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem posoudil uplatněnou připomínku a dospěl k 
závěru, že s ohledem na skutečný stav v území, přímou vazbu na stabilizovanou plochu bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV), se připomínce vyhovuje, přičemž všechny uvedené pozemky stavební parcela č. 18, 
pozemky p. č. 650/2, 650/5 a 1294 v k. ú. Arnoltice u Bulovky budou zařazeny do ploch přestavby pro funkční 
využití plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV). 

Připomínce bylo vyhověno.  

Připomínka vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka, a do dokumentace Návrhu 
Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání byla zařazena do stavových ploch bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV). 

Pořizovatel obdržel na základě zveřejněné veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání k návrhu Územního 
plánu Bulovka 1 připomínku, kterou vyhodnotil následujícím způsobem: 

22.18 Připomínka č. 18 – Podatel: Ing. Jan Chytil 

Připomínka ze dne 12.08.2018, doručená dne 13.08.2018, vedená pod č. j. 261/2018 

Jako majitel pozemku p. č. 1139 v k. ú. Dolní Oldříš a majitel sousedního statku, žádám o zařazení části pozemku 
p. č. 1139 o výměře cca 2000 m2 do ploch bydlení v rodinných domech z důvodu zajištění bydlení mojí rodiny, 
která se podílí na provozu statku. 
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Vyhodnocení připomínky:  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil uplatněnou připomínku s ohledem na následující 
skutečnosti: vedení hranice vymezeného zastavěného území (arondace urbanistické křivky), dostupnosti veřejné 
infrastruktury, charakter zástavby v této části sídla, rezervě v rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení vůči 
vypočtené potřebě ploch pro bydlení (8,5 ha versus 10,7 ha) a vypuštění nebo zmenšení některých zastavitelných 
ploch v rámci společného jednání, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: pozemek je zařazen do V. 
třídy ochrany, dotváří charakter zástavby v této části obce, svým charakterem a rozsahem nijak nelimituje 
obhospodařování navazujících zemědělských pozemků, s ohledem na přilehlou komunikaci si zástavba tohoto 
pozemku nevyžádá další zábory pro zajištění dopravní obsluhy, v místí části Dolní Oldříš jsou vymezeny pouze 2 
zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení. Pozemek není v kolizi s žádným limitem nebo veřejných zájmem, které by 
znemožňovaly nebo omezovaly využití pozemku k navrhovanému využití. Zařazení části pozemku do 
zastavitelných ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) nijak negativně neovlivní užívání sousedních 
pozemků ani jiné vlastníky pozemků.  

Na základě negativního stanoviska dotčeného orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje, orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu k vyhodnocení této připomínky, bylo s navrhovatelem dohodnuto, že upravuje 
připomínku ve smyslu, že na pozemku žádá navrhnout novou zastavitelnou plochu výroby a skladování – 
zemědělská výroba (VZ), která bude jako součást navazujícího areálu zemědělské výroby. 

Připomínce bylo vyhověno.  

Připomínka vyvolala změnu dokumentace Návrhu Územního plánu Bulovka pro veřejné projednání, kdy 
v dokumentaci Územního plánu Bulovka pro opakované veřejné projednání byl pozemek p. č. 1139 v k. ú. Dolní 
Oldříš přeřazen do ploch výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) jako nová zastavitelná plocha Z19. 

Pořizovatel neobdržel na základě zveřejněné veřejné vyhlášky oznamující opakované veřejné projednání 
návrhu Územního plánu Bulovka žádnou připomínku. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BJ   bytová jednotka 

ČOV    čistírna odpadních vod 

ČR    Česká republika 

ČSN   česká technická norma 

ČSÚ   Český statistický úřad 

k. ú.   katastrální území 

k. n.   katastr nemovitostí 

kV   kilovolt 

KÚ   krajský úřad 

LBK   Liberecký kraj 

LC   lokální biocentrum 

LK   lokální biokoridor 

LHO   lesní hospodářské osnovy 

LHP   lesní hospodářský plán 

MěÚ   městský úřad 

MV   Ministerstvo vnitra 

OP   ochranné pásmo 

PRVK   plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

PUPFL   pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR   Politika územního rozvoje České republiky 

RC   regionální biocentrum 

RK   regionální biokoridor 

RZV   rozdílný způsob využití 

SAS ČR   Státní archeologický seznam České republiky 

TTP   trvalé travní porosty 

ÚAN   území s archeologickými nálezy 

ÚAP   územně analytické podklady 

ÚP   územní plán 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

VKP   významný krajinný prvek 

vn   vysoké napětí 

VPO   veřejně prospěšná opatření 

VPS   veřejně prospěšné stavby 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚR    zásady územního rozvoje 

 


