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Zastupitelstvo obce Vlastiboř usnesením č. 32/2011 ze dne 12. 10. 2011, na základě 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o pořízení změny územního 
plánu obce.
Hlavním důvodem rozhodnutí pořídit změnu územního plánu je rozšíření veřejného 
prostranství v centru obce, které by mělo vyřešit  problematické parkování v zimních 
měsících a poskytnout dostatečný prostor pro sběr a svoz komunálního odpadu. 
Vzhledem k terénním podmínkám, zejména v zimním období,a k omezeným
možnostem parkování (údržba silnic) se rozšíření veřejného prostranství na 
ppč.1285/11 (ve vlastnictví obce od r. 2011) jeví jako vhodný záměr.   
Na základě vyhodnocení „Udržitelnosti rozvoje území obce“, které bylo zpracováno 
při pořizování „Doplňujících průzkumů a rozborů“ v roce 2008 a dále na základě 
vyhodnocení „Udržitelného rozvoje obcí ORP Železný Brod“ je silnou stránkou území 
poloha v  krajinářsky cenné lokalitě. Z výše uvedeného rozboru dále vyplývá 
doporučení rozvíjet atraktivitu území vytvářením podmínek pro rekreační i trvalý 
pobyt obyvatel.  Výše uvedený záměr toto doporučení naplňuje.
Mezi slabé stránky území patří nebezpečí úbytku a stárnutí obyvatelstva. Obec 
vykazuje slabý hospodářský potenciál, méně výhodnou polohou z hlediska dopravní 
dostupnosti, podprůměrnou nabídkou zařízení občanského vybavení. V obci je 
vykazována nízká stavební činnost.
Hrozbou území je stálé snižování počtu trvalého obyvatelstva a úbytek obyvatel 
v produktivním věku. Pro snížení  uvedených hrozeb a slabých stránek území by 
obec chtěla  prověřit ve změně územního plánu možnost rozšíření    zastavitelných 
ploch. Požadavky na rozšíření vycházejí převážně z konkrétních záměrů na 
výstavbu. 
Obec má zpracovaný územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, schválený usnesením č. 14/2010 ze dne 16.12. 2010. 
Územní plán nabyl účinnosti dne 1.1. 2011.
Pro navržení nových zastavitelných ploch je podle výše uvedeného zákona nutné 
prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch a nemožnost využít již 
vymezené zastavitelné plochy. Vzhledem k výše uvedeným problémům obce nelze 
zpracovat vyhodnocení využití zastavitelných ploch. V obci nebyla totiž od schválení 
územního plánu zastavěna žádná z takto navržených ploch. Tato skutečnost přispívá 
k prohlubování nevyváženosti pilířů udržitelného rozvoje. Vymezení zastavitelných 
ploch s konkrétním záměrem trvalého i rekreačního bydlení a rozšíření plochy 
veřejného prostranství tak bude přínosem pro obec a  přispěje k posílení vyváženosti 
pilířů udržitelného rozvoje obce.   
   

Zadání změny územního plánu je zpracováno v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky 
č.500/2006 Sb. 



3

A.
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Z pohledu PÚR ČR 2008 nevyplývají pro obec požadavky, území  je situováno mimo 
rozvojové oblasti a rozvojové osy, koridory a plochy dopravy a technické 
infrastruktury.
Z nadřazené územně plánovací dokumentace kraje ZÚR LK vydaných dne 
21.12.2011 vyplývá pro obec mimo jiné  požadavek respektování

  nadregionální biocentrum NC44
  EVL  - Údolí Jizery a Kamenice
  polohy obce v US1(oblast potenciálu rozvoje cestovního ruchu).

Z pohledu dalších širších územních vztahů je třeba respektovat území sousedních 
obcí jejich ÚPD,  týkající se zejména dopravní a technické infrastruktury, ochrany 
přírody a krajiny.
Změna územního plánu neovlivní svým rozsahem  požadavky vyplývající z výše 
uvedených dokumentací.

B.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) ORP Železný Brod zpracované 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále stavební zákon) byly dokončeny v listopadu 2008. Z úplné aktualizace ÚAP 
ORP Železný Brod pořízené v roce 2010 nevyplývají pro změnu územního plánu 
nové požadavky ani limity.
Dle uplatněných požadavků dotčených orgánů a připomínek v rámci projednání 
návrhu zadání mohou být limity využití území doplněny.
Mezi slabé stránky území patří nebezpečí úbytku a stárnutí obyvatelstva. Obec 
vykazuje slabý hospodářský potenciál, méně výhodnou polohou z hlediska dopravní 
dostupnosti, podprůměrnou nabídkou zařízení občanského vybavení. V obci je 
vykazována nízká stavební činnost.
Hrozbou území je stálé snižování počtu trvalého obyvatelstva a úbytek obyvatel 
v produktivním věku.
Na základě vyhodnocení udržitelnosti rozvoje území obce, které bylo zpracováno při 
pořizování „Doplňujících průzkumů a rozborů“ v roce 2008 a dále na základě 
„Vyhodnocení udržitelného rozvoje obcí ORP Železný Brod“ v roce 2010 je silnou 
stránkou území poloha v  krajinářsky cenné lokalitě. 
Z výše uvedeného rozboru vyplývá doporučení rozvíjet atraktivitu území vytvářením 
podmínek pro rekreační i trvalý pobyt obyvatel. 
Pro snížení výše uvedených hrozeb a slabých stránek území obec doporučuje 
prověřit ve změně č. 1 územního plánu možnost navržení nové plochy veřejného 
prostranství, které zlepší dopravní obslužnost území. Dále chce prověřit možné 
rozšíření    zastavitelných ploch,  které vychází převážně z konkrétních požadavků 
na výstavbu.

C.
Požadavky na rozvoj území obce
Požadavky na rozvoj území vycházejí z potřeby obce a žadatelů z řad občanů. 
Zastupitelstvo obce Vlastiboř usnesením č. 32/2011 ze dne 12. 10. 2011 na základě 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
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stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o pořízení změny územního 
plánu obce. Ze strany obce byly zajištěny konkrétní návrhy na pořízení změny. 
Požadavky změn se týkají zejména funkčního využití ploch:

  ploch veřejných prostranství
  ploch bydlení

Požadavky změn jsou uvedeny v tabelárním a grafickém přehledu dle čísel 
jednotlivých lokalit.

Změna územního plánu  bude pořízena postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon  a vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

D.
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny
Změna územního plánu nebude zásadně měnit urbanistickou koncepci ani 
uspořádání krajiny schváleného územního plánu.  Požadavky se uplatňují na plošné 
vymezení a prostorové uspořádání dílčích lokalit změn v rámci definic a parametrů 
daných územním plánem.
  
E.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Vymezení zastavitelných ploch bude podmíněno dopravním napojením na 
komunikace. Požaduje se respektovat „ Normovou kategorizaci krajských silnic II. a 
III. třídy, kterou schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje a nové lokality vymezit 
s ohledem na limity hlukové zátěže z dopravy.
Technická infrastruktura
U navrhovaných zastavitelných ploch budou prověřeny možnosti napojení na 
stávající trasy vodovodního řadu. ÚP prověří požadavky zastavitelných lokalit na 
kapacitu energetických zařízení
Veřejná prostranství
Změna prověří možnost vymezení rozšíření plochy veřejného prostranství v blízkosti 
obecního úřadu a to z důvodu zlepšení zimní údržby, parkování v zimních měsících 
a  zlepšení obsluhy svozu komunálního odpadu v centru obce.  

F.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Změna č. 1 ÚP Vlastiboř bude respektovat a chránit přírodní hodnoty v území, bude 
v maximální míře zohledňovat skladebné prvky systému ekologické stability, bude 
respektovat kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví a bude respektovat veškeré limity 
využití území.
Změna  bude zpracována v souladu se zákony č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, Úmluvou o architektonickém dědictví Evropy přijatou pod č. 73/2000Sb.m.s. a 
Úmluvou  o ochraně archeologického dědictví Evropy přijatou pod č.99/2000 Sb. 
m.s.;
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dále bude v souladu se zákonem č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů; se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 13/1994 Sb., o ochraně ZPF;
zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti;
užívání pozemků podél vodních toků bude v souladu s § 49, zákonem č. 254/2001 
Sb. o vodách.

G.
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
asanace
Změna prověří možnost vymezení nové plochy pro veřejné prostranství jako plochy  
VPS .
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Návrh změny územního plánu bude zpracován v souladu s příslušnými právními 
předpisy, požadavky dotčených orgánů a v souladu s § 159 zákona č. 183/2006 Sb.  
Z hlediska ochrany veřejného zdraví bude změna zpracována v souladu se zákonem 
č.20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; se zákonem č. 164/2001 Sb.
Z hlediska civilní ochrany státu bude změna zpracována v souladu se zákonem 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, vyhlášky 
č. 328/2001 Sb., č. 380/2002 Sb.
Z hlediska obrany a bezpečnosti státu bude změna zpracována v souladu se 
zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR.
Z hlediska požární ochrany bude v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších zákonů a souvisejících právních předpisů, vyhláškou 
č. 246/2001 Sb.
Z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin bude  respektovat zákony č. 62/1988 
Sb., zákon č. 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., a další související předpisy, zejména 
vyhlášky č. 104/1988 Sb., 364/1992 Sb.

I.
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Ve změně územního plánu budou řešeny především střety nových záměrů s limity 
platnými v území.  

J.

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 

obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo
rozvojové ose    

Z pohledu PÚR ČR území obce není zařazeno do rozvojové oblasti ani rozvojové 
osy. Také v měřítku mikroregionálním, s vazbou na Železný Brod je území obce 
umístěno mimo urbanizované osy ve vztahu k dopravní síti. Respektována bude 
poloha v US1 (oblast potenciálu rozvoje cestovního ruchu).

  
K.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření 
změn jejich využití územní studií
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Bez požadavku

L.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Bez požadavku

M.
Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek 
na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud 
nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Dílčí část území obce Vlastiboř v údolí Kamenice zasahuje do území přírodní 
památky – PP Údolí Jizery a Kamenice ( Natura 2000 EVL). Změna územního plánu 
nesmí negativně ovlivnit tuto evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast a 
celistvost soustavy Natura 2000.
Pokud požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj vyplyne z výsledků 
projednávání zadání, bude vyhodnocení zpracováno v souladu s přílohou č. 5 vyhl. 
č.500/2006 Sb.

N.
Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 
variant
Návrh záměrů nevyvolává požadavky na zpracování variant.

O.
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání 
obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna č. 1 ÚP Vlastiboř bude zpracována především dle ustanovení zákona 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále vyhlášek 
č.500/2006Sb., č.501/2006Sb.
Vypracování obsahu a odůvodnění  bude dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Vydání dokumentace Změny č. 1 ÚP Vlastiboř bude vyhotoveno jako součást textové 
a grafické části dokumentace platného územního plánu.

Výkresy dokumentace změny budou zpracovány v měřítku 1:5000 v digitální formě, 
bude aktualizováno zastavěné území podle skutečného stavu, který nastal od vydání 
územního plánu a s právním stavem po vydání změny.

Počet vyhotovení:

Návrh 2 paré a 1x CD

Čistopis 4 paré  a 4x CD

Změna č. 1 ÚP Vlastiboř bude zpracována v digitální formě odpovídající požadavkům 
sdílení dat ÚP s GIS KÚLK, při splnění základních pravidel a katalogu jevů JDM.
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Příloha:

Tabulka lokalit změny

Číslo 
lokality

Parcela Požadavek Stav v ÚPD Popis

1 1285/11 parkoviště, stání na 
komunální odpad

TTP lokalita  navazující na 
zastavěné území naproti 
obecnímu úřadu v centru 
obce 

2 1833
1849/1

rodinný dům TTP zhoršená dopravní 
dostupnost, OP lesa, 
snížená poloha obce, 
částečně zasahuje EVL 
Údolí Jizery a Kamenice 

3 1266/2 rodinný dům orná půda navazuje na stávající 
zástavbu, dopravně 
dostupná, OP silnice, 
horní poloha obce

4 1450/2
1444/2

rodinný dům TTP doplňuje zastavěné 
území v jádru obce,
využití prostoru po obou 
stranách účelové 
komunikace, dobrá 
dopravní dostupnost
(možná i výměna za 
jinou zastavěnou plochu)

5 1224/1 rekreace TTP sousedí se stávající 
zastavěnou plochou, leží 
ve větší vzdálenosti od 
centra obce, v sousedství 
nadregionálního 
biocentra NC44  

6 1358/3 TTP orná půda dle zákona lze beze 
změny ÚP – legalizace 
stavu

7 1355 rodinný dům orná půda sousedí se stávající 
zástavbou ,doplňuje 
zástavbu po obou 
stranách komunikace
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ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VLASTIBOŘ

Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně sdělení, zda byly zjištěny 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a byly –li zjištěny, návrhy na 
jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci
Územní plán Vlastiboř byl vydán usnesením č. 14/2010 dne 16.12. 2010 a nabyl 
účinnosti dne 1.1. 2011.
 Na základě vyhodnocení „Udržitelnosti rozvoje území obce“, které bylo zpracováno 
při pořizování „Doplňujících průzkumů a rozborů“ v roce 2008 a dále na základě  
vyhodnocení „Udržitelného rozvoje obcí ORP Železný Brod“, které je součástí ÚAP 
ORP ŽB je velkou hrozbou území  stálé snižování počtu trvalého obyvatelstva a 
úbytek obyvatel v produktivním věku, úbytek a stárnutí obyvatelstva, nevýhodná 
poloha obce z hlediska dopravní dostupnosti. Silnou stránkou území je jeho poloha v  
krajinářsky cenné lokalitě. Tuto přednost území je třeba  rozvíjet vytvářením 
podmínek pro rekreační i trvalý pobyt obyvatel.  
Obec vykazuje slabý hospodářský potenciál,  podprůměrnou nabídku občanského 
vybavení. V obci je dlouhodobě vykazována nízká stavební činnost.
Od nabytí účinnosti územního plánu nebyla v obci realizována žádná stavba. 
Rozvojové plochy navržené územním plánem nebyly za období 2010 -2012 využity. 
Z důvodu výše uvedených negativ se doporučuje prověřit současné rozvojové lokality 
a případně navrhnout jiné, které by umožnily realizaci konkrétních záměrů obce i 
občanů a přispěly tak k posílení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území. 

Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů
Z aktualizovaných ÚAP ORP Železný Brod pro dané území vyplývají následující 
negativa:

  obec má svou polohou omezené možnosti rozvoje (terénní zlomy, zalesnění, 
sesuvná území

  v obci je nižší kvalita dopravní obslužnosti v zimním období – složité podmínky 
a možnosti údržby

  vzhledem k rozptýlené zástavbě a členitosti terénu je náročná realizace 
centrální ČOV

Z výše uvedených negativ obce plyne požadavek navrhovat rozvojové lokality 
v návaznosti na dopravní dostupnost, zlepšit obslužnost území, zejména vymezením 
vhodných ploch pro parkování v zimním období.

Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem
Z pohledu PÚR ČR 2008 leží území obce Vlastiboř mimo rozvojové oblasti a 
rozvojové osy vymezené v tomto dokumentu, schváleného vládou dne 20.7. 2009.
Územní plán obce je v souladu s tímto dokumentem.
ZÚR Libereckého kraje byly vydány dne 21.12. 2012  usnesením zastupitelstva 
Libereckého kraje č. 466/11/ZKV. Z tohoto dokumentu vyplývá zařazení obce do 
plochy US1. Vymezením této plochy se má prověřit rozvoj cestovního ruchu na
území CHKO Jizerské hory s ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území. 
S ohledem na polohu v takto vymezené ploše se výše uvedený požadavek dotýká 
obce Vlastiboř pouze okrajově. Platný územní plán vytváří podmínky pro 
koordinovaný rozvoj cestovního ruchu a turistiku za současného respektování všech 
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limitů a ochrany hodnot v území, především přírodních, kulturních a civilizačních. 
Územní plán respektuje ZUR LK.

Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle §55 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Od schválení územního plánu nebyla v obci prokázána žádná stavební činnost. 
Záměry občanů vyžadují prověření stávajících rozvojových lokalit v obci s ohledem 
na umístění konkrétních rozvojových aktivit občanů a obce. Tuto aktivitu je vzhledem 
k negativnímu vývoji počtu trvale bydlících obyvatel a k dalším negativním dopadům 
na vyváženost pilířů udržitelného rozvoje podporovat. 

Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, popřípadě konceptu 
změny ÚP včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posuzování variant 
řešení, případně pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Zastupitelstvo obce Vlastiboř usnesením č. 32/2011 ze dne 12. 10.  2011, na základě 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o pořízení změny územního 
plánu obce. 
Hlavním důvodem rozhodnutí pořídit změnu územního plánu je rozšíření veřejného 
prostranství v centru obce, které by mělo vyřešit  problematické parkování v zimních 
měsících a poskytnout dostatečný prostor pro sběr a svoz komunálního odpadu.  
Vzhledem k terénním podmínkám, zejména v zimním období a k omezeným 
možnostem parkování (údržba silnic) se rozšíření veřejného prostranství na 
ppč.1285/11 (ve vlastnictví obce od r. 2011) jeví jako vhodný záměr, který odstraní 
jedno z negativ  plynoucí pro dané území i z ÚAP ORP Železný Brod.    
Na základě vyhodnocení „Udržitelnosti rozvoje území obce“, které bylo zpracováno 
při pořizování „Doplňujících průzkumů a rozborů“ v roce 2008 a dále na základě  
vyhodnocení „Udržitelného rozvoje obcí ORP Železný Brod“z roku 2010 je silnou 
stránkou území jeho poloha v  krajinářsky cenné lokalitě. Z výše uvedeného rozboru 
dále vyplývá doporučení rozvíjet atraktivitu území vytvářením podmínek pro 
rekreační i trvalý pobyt obyvatel.  Výše uvedený záměr toto doporučení naplňuje.
Mezi slabé stránky území patří nebezpečí úbytku a stárnutí obyvatelstva. Obec 
vykazuje slabý hospodářský potenciál, méně výhodnou polohou z hlediska dopravní 
dostupnosti, podprůměrnou nabídku zařízení občanského vybavení. V obci je 
vykazována nízká stavební činnost.
Hrozbou území je stálé snižování počtu trvalého obyvatelstva a úbytek obyvatel 
v produktivním věku. Pro snížení  uvedených hrozeb a slabých stránek území by 
obec chtěla  prověřit ve změně územního plánu možnost vymezení  zastavitelných 
ploch, které vycházejí z konkrétních záměrů na výstavbu. 

Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Návrh na aktualizaci ZÚR LK se nepodává


