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1. ÚVOD                                                                                                                       

 
DŮVOD ZPRACOVÁNÍ  
 
Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Železný Brod byly 
pořízeny v souladu s dikcí § 27 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování             
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Pořizovatelem územně analytických podkladů byl městský úřad Železný Brod, který je úřadem 
územního plánování pro 11 obcí v obvodu působnosti.  

Na základě výběrového řízení byla zpracováním smluvně pověřena společnost T-MAPY spol. s r.o. 
Hradec Králové (Smlouva o dílo č. 94/2008). 

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla zpracovatelem a garantem grafické části. Zpracovatelem                 
a garantem textové části byly Ing. arch. Hana Drdová a RNDr. Iveta Lukášová, Liberec.   

Pořízení územně analytických podkladů bylo finančně podpořeno z Integrovaného operačního 
programu, prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje / oblast intervence 5.3 – Modernizace 
a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

Územně analytické podklady tvoří základní rámec pro zpracování územních plánů obcí správního 
obvodu ORP Železný Brod. 
 
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE  

Dokumentace Územně analytické podklady správního území ORP Železný Brod byla zpracována 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) a prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

Dokumentace je členěna na textovou a grafickou část: 

      Textová část: 

• A. Základní údaje  
• B. Průzkumy a rozbory / Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území   
• C. Rozbor udržitelného rozvoje území  
• D. Registrační listy územně analytických jevů  
• Přílohy: Pasporty obcí / Urbanistická a funkční struktura 

                          Pasporty obcí /  Ekonomický potenciál obcí 
                          Tabulky a grafy / Demografický potenciál obcí  

Grafická část : 
• Výkres hodnot území 
• Výkres limitů využití území 
• Výkres záměrů na provedení změn v území 
• Problémový výkres 

 
Struktura textové částí reflektuje požadavek pořizovatele, aby dokumentace nahradila průzkumy          
a rozbory každé obce, tj. 11 obcí. Průzkumy a rozbory pro územní plány obcí vyžadují jinou 
podrobnost, než hodnocení území ORP. Tématické okruhy/kapitoly tedy postihují koncepci                  
a problematiku společnou všem obcím ORP a nadmístní problémy a závěry. Formou příloh/pasportů 
je pak řešen detail obcí.  

Územně technická část ÚAP, tedy jednotlivé jevy, které jsou současně obsahovým zadáním grafické 
části, jsou řešeny formou registračních listů jevů. Toto pojetí jednak nezahlcuje textovou zprávu 
identifikačními a dalšími údaji nezbytnými pro popis jevů, a dále umožní pořizovateli aktualizovat          
a doplňovat jednotlivé jevy, aniž by vlastní textová dokumentace ztrácela na aktuálnosti.  
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2. VYMEZENÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S  ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽELEZNÝ BROD 

 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Železný Brod (dále jen ORP ŽB) se rozkládá ve střední 
části Libereckého kraje a hraničí se správními obvody obcí s rozšířenou působností Jablonec nad 
Nisou, Tanvald, Turnov a Semily.  
 
Správní obvod obce ORP Železný Brod: 
• zahrnuje 11 obcí 
• je nejmenším správním obvodem Libereckého kraje s rozlohou 74 km2  
• k datu 31.12.2007 žilo na území cca 12 243 obyvatel 
• je třetím nejlidnatějším obvodem v Libereckém kraji s hustotou osídlení 162,1 obyvatel na km2  
 

Kód obce Obec Kód k. ú. Katastrální území Kód okres u 

563561 Držkov 632732 Držkov 3504 

563617 Jílové u Držkova 660060 Jílové u Držkova 3504 

667251 Besedice 3504 

667285 Koberovy 3504 563641 Koberovy 

667315 Vrát 3504 

563676 Líšný 685135 Líšný 3504 

563684 Loužnice 687570 Loužnice 3504 

719072 Alšovice 3504 

719081 Bratříkov 3504 

719102 Huť 3504 
563749 Pěnčín  

719111 Jistebsko 3504 

563773 Radčice 737429 Radčice 3504 

563803 Skuhrov 749028 Skuhrov u Železného Brodu 3504 

563846 Vlastiboř 783439 Vlastiboř u Železného Brodu 3504 

563854 Zásada 791059 Zásada 3504 

796131 Bzí u Železného Brodu 3504 

644811 Horská Kamenice 3504 

796140 Hrubá Horka 3504 

796158 Chlístov u Železného Brodu 3504 

660906 Jirkov u Železného Brodu 3504 

660914 Střevelná 3504 

563871 Železný Brod 

796221 Železný Brod 3504 
    
Základní demografická data (k datu 31.12.2007) 

Obec Rozloha (ha) Po čet obyvatel Hustota osídlení 
Držkov 597 574 0,96 

Jílové u Držkova 358 203 0,57 

Koberovy  874               1003 1,15 

Líšný 173 258 1,49 

Loužnice 229 221 0,96 

Pěnčín               1338               1826 1,36 

Radčice 184 163 0,88 

Skuhrov 426 508 1,19 

Vlastiboř 362 132 0,36 

Zásada 612 873 1,37 

Železný Brod               2251               6482 2,88 
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Schéma ORP Železný Brod 
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3. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z  POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
     A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM  

 
Politika územního rozvoje 

ORP Železný Brod není zařazena do žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. Z politiky územního 
rozvoje nevyplývají pro území ORP žádné požadavky. 
 
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem  
 
• Nadřazenou platnou územně plánovací dokumentací pro ORP Železný Brod je Územní plán 

Velkého územního celku Liberecké sídelní regionální aglomerace (VÚC LSRA). 

VÚC LSRA byl zpracován v rozsahu okresů Liberec a Jablonec n/N v letech 1979 − 1984               
a schválen vládou ČR v roce 1984. Vlivem zásadních změn a nových skutečností po roce 1989 
ztratil svoji aktuálnost. Byly zpracovány 1. změny a doplňky ÚPD VÚC, které se týkaly dopravního 
řešení, technické infrastruktury, ochrany přírody a částečně kultury. Tyto nebyly doprojednány       
a schváleny. Činnost pořizovatele provádělo do roku 2000 MMR ČR. Se vznikem krajských 
orgánů přešla od 1.1.2001 kompetence na Krajský úřad Libereckého kraje. 

• V roce 2001 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje o pořízení Územního plánu velkého 
územního celku Libereckého kraje (ÚP VÚC LK).  

      Práce byly zahájeny na podzim 2001. V červnu roku 2003 proběhlo veřejné  projednání   konceptu 
ÚP VÚC LK. V období 2004 � 2006 probíhala etapa dohadování a zpracování souborného 
stanoviska. Souborného stanovisko nebylo zpracováno a nebylo schváleno. 

• S ohledem na stav pořizování ÚP VÚC LK a v souvislosti s blížící se účinností nového stavebního 
zákona byla pořizovatelem zahájena příprava transformace rozpracovaného ÚP VÚC LK do nové 
podoby územně plánovací dokumentace kraje, tj. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
(dále jen ZÚR LK). Záměr transformace rozpracovaného ÚP VÚC LK na ZÚR LK schválilo 
Zastupitelstvo Libereckého kraje v květnu 2006. 

• Nový stavební zákon (1.1.2007) přináší významné změny na úseku územního plánování. 
Aktualizace zadání však věcně vychází z výstupů procesu pořizování ÚP VÚC LK a obsahuje 
požadavky ze zadání ÚP VÚC LK transformované tak, aby odpovídaly rozsahu ZÚR podle nové 
platné legislativy.  
Záměry a problémy řešeného území vyplývající z dosavadního pořizování ÚP VÚC LK byly 
součástí podkladů pro zpracovávání návrhu ZÚR LK, které bylo zahájeno v měsíci březnu 2007.  
V roce 2007 byl zpracován návrh Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a současně                
i vyhodnocení vlivů řešení na udržitelný rozvoj území.  
V listopadu 2007 byla zahájena jednání o návrhu ZÚR LK s dotčenými orgány a kraji v souladu 
s ustanovením § 37 odst. 2 stavebního zákona a projednání vyhodnocení vlivů návrhu na 
udržitelný rozvoj území s ministerstvy v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 stavebního zákona. 
Souběžně byly zahájeny konzultace s příslušnými orgány sousedních států za účelem zajištění 
řešení širších vazeb  území.  
V době zpracování ORP Železný Brod probíhalo vyhodnocení stanovisek a připomínek pro  
pokyny pro úpravy návrhu ZÚR LK.   
 

ZÁVĚRY:  

• Z politiky územního rozvoje nevyplývají pro území ORP žádné zásadní požadavky na územní 
rozvoj. 

• Ze Zásad a regulativů pro uspořádání území ÚP VÚC LK pro území ORP ŽB vyplynulo: 
• Železný Brod respektovat jako centrum mikroregionálního významu I. stupně. 
• Osu Jablonec n/N – Železný Brod – Semily – Jilemnice považovat za regionální osu s nutnou 

podporou rozvoje.  
• Osu Turnov – Železný Brod – Tanvald považovat za regionální spojovací osu. 
• Jako veřejně prospěšné stavby vymezit v ÚPD: 

             přeložku trasy silnice II/282 vymezit v Železném Brodě 
             odbočku stávajícího vedení VVN 110 Železný Brod 
             rozvodnu 110/35 kV Železný Brod 
             VTL plyn Pěnčín (JN) – Zásada – Držkov – Plavy – Velké Hamry  
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4. PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ ORP ŽELEZNÝ BROD 

 
Revize pořízené územně plánovací dokumentace byla provedena dle evidence dostupné na 
webových stránkách Ústavu územního rozvoje Brno. Podklady poskytnuté pro zpracování ÚAP ŽB 
nebyly mnohdy totožné se stavem uvedeným v evidenci. Pro veškeré další závěry a jejich relevanci 
jsou tedy detailně uvedeny poskytnuté podklady.  
 

Držkov 

ÚPD Etapa Stav   Datum 

Směrný územní plán           1971 

ÚPN SÚ      Koncept Nedokončeno          1989 

Průzkumy a rozbory Odevzdáno        1. 4.1996 

ÚHZ Schváleno          1. 4.1996 

Koncept  Odevzdáno         1. 8.1996 

Souborné stanovisko   

Návrh ÚPD Schválen           13.8.1998 

Územní plán sídelního útvaru  

Vyhláška obce    Účinnost            19.9.1998 
Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• ÚPN SÚ Držkov: Koncept 1996 – textová část, výkres č.1 a č.6   
• Změna č. 2: průsvitka výkresu č.1 a č.6   

 

Jílové u Držkova  

ÚPD Etapa Stav   Datum 

Zahájení prací  12.12.1995 

Zadání  

Koncept  Zahájení projednání  25.2.1997 

Souborné stanovisko Schváleno                 21.7.1997 

Návrh ÚPD Schválen                   17.6.1999 

Územní plán sídelního útvaru  

Vyhláška obce    Účinnost                    14.7.1999 
Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• Územní plán obce Jílové u Držkova:  
    Návrh 1998 - textová část, výkres č.1, č.2 a č.6  

 

Koberovy  

ÚPD Etapa Stav  Datum 

Zahájení prací    1.8.1994 

Průzkumy a rozbory  Odevzdání   1.9.1994 

Zadání Schváleno   1.9.1994 

Koncept  Odevzdání  1.12.1994 

Souborné stanovisko   

Návrh ÚPD Schválen                   11.6.1997 

Územní plán obce Koberovy  

Vyhláška obce    Účinnost                    28.6.1997 

Změna č. 1 ÚPN SÚ Koberovy Návrh změny Schválen 16.7.1998 

Zahájení prací    1.4.1999 

Zadání Schváleno   1.7.1999 
Změna č. 2 ÚPN SÚ Koberovy 

Návrh Schválen    2.8.1999 

Zadání Schváleno 20.6.2002 

Návrh Schválen  17.6.2003 
Změna č. 3 ÚPN SÚ Koberovy 

Vyhláška Účinnost   7.7.2003 
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Zahájení prací  9.12.2003 

Zadání Schváleno                *   4.6.2007 

Koncept    

Souborné stanovisko Schváleno                *   4.6.2007 

Návrh ÚPD Schválen 21.2.2008 

Změna č. 4 ÚPN SÚ Koberovy 

Vyhláška obce    OOP 13.3.2008 

Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• ÚPNSÚ obce Koberovy, schválený /1997: textová část, 
vyhláška.   

• Změna č.3/2003 ÚPNSÚ: textová část, průsvitka výkresu č.1 
nad výřezy s územím změn, schéma hlavního výkresu, vč. 
zákresu změny č.3. 

• Změna č.4/2008 ÚPNSÚ: textová část, výřez výkresu  
 

Líšný  

ÚPD Etapa Stav  Datum 
Územní plán sídelního útvaru 
Malá Skála  
(Líšný osamostatněno v 1990))  

Návrh ÚPD Schválen 1.6.1988 

Zahájení prací  1992 Územní plán sídelního útvaru 
Návrh  
– nebyl schválen 

Odevzdání  1.12.1993 

Koncept  Projednání 2004 - 2005 Územní plán obce Líšný 
Návrh ÚPD Schválen                  29.4.2006 

Zahájení prací  21.2.2007 

Zadání Schváleno 15.8.2007 

Návrh  Schválen 21.5.2008 

Změna č. 1 ÚP obce 

Vyhláška obce OOP                  * 3.7.2008 

Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• ÚP obce Líšný: návrh/2005 – textová část, výkres č.1. 
• Změna č.1 schválená 05/2008: textová část a výřezy výkresů 

vložené v textu. 
 

Loužnice  

ÚPD Etapa Stav  Datum 

Zahájení prací  1.5.1996 

Koncept 
Zahájení 
projednání 6.5.1997 

Souborné stanovisko Schváleno 4.8.1997 

Návrh ÚPD Schválen 28.12.1998 

Územní plán sídelního útvaru  

Vyhláška obce Účinnost  18.1.1999 

Zahájení prací  9.2.2003 

Zadání Schváleno 8.8.2003 

Návrh  Schválen 4.2.2005 

Změna č. 1 ÚPN SÚ 

Vyhláška obce Účinnost 21.2.2005 

Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• ÚPNSÚ Loužnice, schválený 1998: textová část  
• Změna č.1 ÚPNSÚ Loužnice, schválená/2005: textová část, 

průsvitka výkresu č.1. 
 

Pěnčín 

ÚPD Etapa Stav  Datum 

Územní plán sídelního útvaru Zahájení prací  1.8.1994 
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Koncept 
Ukončení 
projednání  

1.12.1994 
Územní plán sídelního útvaru 

Návrh Schválen 20.1.1997 

Zahájení prací  29.4.1997 Změna č. 1 ÚPN SÚ  
Návrh  Schválen 26.11.1997 

Změna č. 2 ÚPN SÚ  Návrh Schválen 26.6.2000 

Zahájení prací  25.10.2004 Změna č. 3 ÚPN SÚ 
Návrh Schválen 10.10.2005 

Zahájení prací  25.10.2004 Změna č. 4 ÚPN SÚ 
Návrh Schválen 10.10.2005 

Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• ÚPSÚ Pěnčín, návrh/1995: textová část, grafická příloha, tj.  
komplexní urbanistický výkres a výkres funkčního využití 
území. 

• Změna č.III a IV / 2005: hlavní výkres, resp. katastrální mapa 
se zákresem změn a zastavěného území. 

• Změna č. 5: schema zákresu změn k návrhu zadání pro 
změnu. 

 

Radčice  

ÚPD Etapa Stav  Datum 

Zahájení prací   1.6.1996 

Souborné stanovisko Schváleno 28.6.1997 
Územní plán sídelního útvaru  

Návrh ÚPD Schválen  5.11.1998 

Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• ÚP obce Radčice, návrh schválený 1998: textová část, 
výkres č.1 a 2 – Plán funkčního využití k.ú., ve dvou 
měřítkách. 

• Vyhodnocení historicky cenných objektů obce / US – text. 
 

Skuhrov  

ÚPD Etapa Stav  Datum 

Návrh ÚPD Schválen 25.2.1998 Územní plán sídelního útvaru 
Vyhláška Účinnost 16.3.1998 

Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• ÚPNSÚ Skuhrov, návrh /1996: textová část. 
• Změna č.1, schválená 2006: digitální zákres změny č. 1 včetně 

zpracovaného hlavního výkresu. 
 

Vlastibo ř 

ÚPD nemá Etapa Stav  Datum 
Průzkumy a rozbory Ukončeno 

projednání 
 Urbanistická studie obce 

Návrh urbanistické 
studie 

Zpracovaná 03/1999 

Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• Urbanistická studie Vlastiboř: zpráva 1999, výkres č.1 
Komplexní urbanistický návrh.  

 

Zásada  

ÚPD Etapa Stav   Datum 
Základní upravovací plán    1950 
Směrný územní plán   1965 
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Návrh Schválen 7.12.1993 

Územní plán sídelního útvaru     

Vyhláška Účinnost 5.1.1994 
Změna č. 1 ÚPN SÚ Návrh Schválen 25.8.2003 
Změna č. 2 ÚPN SÚ Návrh Schválen 11.9.2006 

Průzkumy a rozbory Dokončeny 05 / 2007 
Zadání  neuvedeno 13.8.2007 
Koncept neuvedeno  
Souborné 
stanovisko 

neuvedeno  

Návrh  1. projednání 1. 4. 2008 

Územní plán   

 2. projednání 8. 9. 2008 
Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• ÚP Zásada, návrh 2008 v projednávání: zpráva, odůvodnění, 
Hlavní a Koordinační výkres. 

 

Železný Brod  

ÚPD Etapa Stav   Datum 
Návrh Schváleno 28.12.1986 Územní plán sídelního útvaru 
Koncept Odevzdán  1.2.1992 
Průzkumy a rozbory  14.8.2000 
Zadání Schváleno  13.9.2001 
Souborné stanovisko Schváleno 3.7.2003 
Vyhláška Účinnost  
Návrh  V projednávání 10 / 2008 

Územní plán obce      

   
Pro zpracování ÚAP ORP ŽB 
bylo poskytnuto 

• ÚP Železný Brod 2007, návrh před projednáním. 
• Poskytnuta zpráva a odůvodnění, Hlavní a Koordinační 

výkres. 
 

ZÁVĚRY:  
 
• Pro zpracování ÚAP obcí ORP Železný Brod byla poskytnuta nekompletní dokumentace, mnohdy 

pouze dokumentace změn územních plánů a nekompletní grafická část.   
• Zpracovatel proto nebyl schopen zpracovat některé okruhy, např. problematiku lokálního systému 

ekologické stability, zhodnocení navrženého plošného rozvoje obcí atd.     
• Pro další práci úřadu územního plánování je nezbytné dokompletovat dokumentaci. Úřad 

územního plánování přebírá dle nového stavebního zákona zodpovědnost za pořízení ÚPD obcí, 
a tedy i právní odpovědnost za „vymahatelnost územního plánu“. Je tedy povinností obcí 
poskytnout kompletní dokumentaci textovou a grafickou a vyhlášky o závazných částech 
územních plánů.   

• Z provedených rozborů dokumentací vyplývá:  
• Některé územní plány jsou již metodicky natolik překonané, že v případě pořizování 

rozsáhlejších změn je účelnější zpracovat nový územní plán, např. ÚP obce Radčice. 
• Nový územní plán je vhodné zpracovat tam, kde grafická část je nepřehledná, špatně čitelná, 

např. obce Koberovy, nebo v případech, kdy nejsou změny provedeny v grafických částech 
nad původními výkresy, ale např. nad katastrální mapou, např. Držkov, Pěnčín. To je 
v rozporu s právními předpisy, tj. stavební zákon platný v době zpracování původních 
dokumentací. 

 
 
 
 
 
 



úap  ORP Železný Brod 2008                                                                                                                                                                                                                     9 

5. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY LIBERECKÉHO KRAJE  

 
V průběhu prací byly pro potřeby zpracovány poskytnuty Krajským úřadem Libereckého kraje, 
odborem územního plánování, Územně analytické podklady Libereckého kraje (únor 2008). Z citace 
úvodní kapitoly vyplývá, že nejsou závazným podkladem pro zpracování ÚAP ORP obcí s rozšířenou 
působností: 

Cit: „Vypracování Podkladové dokumentace pro územně analytické podklady Libereckého kraje (dále 
jen Podklady pro ÚAP_K) bylo provedeno dle požadavku zadavatele - Libereckého kraje v návaznosti 
na usnesení Rady Libereckého kraje č.779/07/RK ze dne 14.8.2007 a na základě následného 
výběrového řízení dle II. Výzvy k předložení nabídky na zpracování zakázky malého rozsahu 
„Podkladová dokumentace pro územně analytické podklady Libereckého kraje“ pro potřeby pořízení 
krajských územně analytických podkladů Libereckého kraje ve smyslu zákona č.183/2006Sb.,             
o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č.500/2006Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti.  

V průběhu zpracování této dokumentace (Podklady pro ÚAP_K), po předání její 1. části – „Podklady 
pro rozbor udržitelného rozvoje území“ zadavateli, určil zadavatel změnu názvu dokumentace 
z „Podkladové dokumentace pro územně analytické podklady Libereckého kraje“ na „Územně 
analytické podklady Libereckého kraje“ - dále jen ÚAP LK (viz příloha: Upřesnění názvu dokumentace, 
01/2008).  

Výklad stavebního zákona (s odkazem na §185, odst. 3) sleduje záměr zpracovat ÚAP kraje následně 
po ÚAP obcí tak, aby se obě úrovně při jejich využití vzájemně doplňovaly. 

Tato dokumentace je zpracována před vznikem ÚAP obcí, jejichž výstupy takto nemohly být využity. 
V mnoha případech byly nahrazeny disponibilními daty a informacemi o území a záměrech na jeho 
využívání, které se mění a upřesňují v čase a v případě jejich absence byly doplněny expertními 
odhady zpracovatele. Dokumentace nevychází z garantovaných údajů o území od poskytovatelů 
údajů o území a součástí takto vytvořených ÚAP nejsou pasporty údajů o území. Takto vytvořené 
ÚAP kraje proto z výše uvedených důvodů nemusí vždy tvořit nezpochybnitelně provázaný celek 
s ÚAP obcí.  

Tato dokumentace je dle pokynů zadavatele postavena na datech a informacích, které byly k dispozici 
v době zpracování Návrhu zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK)“. 
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6. STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ DOKUMENTY  

 
V rámci zpracování byla provedena rešerše všech dostupných strategických a programových 
dokumentů zpracovaných pro území Libereckého kraje. Pro potřeby průzkumů a rozborů a SWOT 
analýzy jsou v textu uvedeny pouze zásadní dokumenty nebo ty, které zmiňují cíleně ORP Železný 
Brod.   

Při analýze dokumentů jsou vybírány cíle, okruhy a opatření, která se týkají řešené problematiky. 
Účelem není opisování dokumentů, ale vydefinování konkrétních stanovených cílů či opatření, které 
se vztahují k řešenému území ORP Železný Brod. 
 
Strategie rozvoje Libereckého kraje 
 
Dlouhodobý koncepční dokument s horizontem do roku 2020, který na základě analýz a kritických 
oblastí, myšleny oblasti problémové či oblasti významné pro rozvoj kraje, představuje vizi rozvoje 
Libereckého kraje. Dokument byl schválen v roce 2002, v roce 2006 byl aktualizován.  

Na základě analýz provedených v rámci Strategie pro území ORP Železný Brod vyplývá z pohledu 
socioekonomického zařazení do oblasti částečně silné až neidentifikované (tj. zřejmě neutrální) a do 
rozvojové osy tzv. regionálního I. řádu Turnov – Železný Brod – Tanvald – Harrachov – Polsko.   
 
Program rozvoje Libereckého kraje  
 
Program rozvoje Libereckého kraje je střednědobým rozvojovým dokumentem, který konkretizuje 
strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů. Je taktickým 
dokumentem s časovým horizontem 2007 – 2013.  

Analytický souhrn přehledně definuje pozitiva a negativa jednotlivých kritických oblastí, shodných 
s definovanými oblasti ve Strategii rozvoje Libereckého kraje. Návrhová část  specifikuje rozvojová 
opatření, cíle opatření, aktivity naplňující opatření, indikátory měřitelnosti, dopady do regionu, cílové 
skupiny a definuje vazby na ostatní opatření.  

Program neobsahuje konkrétní aktivity, resp. nepojmenovává konkrétní aktivity ve vztahu k ORP 
Železný Brod.  
 
Místní projektový plán Železnobrodska pro období 20 07 –  2013 
 
Místní projektový plán byl zpracován v období květen – září 2006. Dokument byl zpracován na 
základě diskuse, podnětů a připomínek pracovních skupin složených ze zástupců veřejného, 
podnikatelského a pracovního sektoru území ORP ŽB. Výsledkem jsou navržené okruhy rozvoje ORP 
a seznam projektů a záměrů pro období 2007 – 2013. 
Pro území ORP Železný Brod jsou definovány následující projekty, které se přímo promítají do 
územně plánovacích dokumentací obcí:     

Technická a dopravní infrastruktura 

Okruh: Výstavba a rekonstrukce plynovodů, vodovodů, kanalizací a ČOV 
• Odkanalizování na čistění splaškových vod Líšný, Mikroregion Podkozákovsko 
• Obnova a výstavba vodovodní sítě Líšný, Mikroregion Podkozákovsko 
• Plynofikace Líšný 
• Zlepšení stavu ovzduší na Pěnčínsku - plynofikace, kotelna na biomasu, zpevnění 

prašných cest 
• Trávníky - sítě a komunikace, město Železný Brod 

Okruh: Výstavba a rozšíření sítě osvětlení 
• Veřejné osvětlení Líšný 
• Osvětlení Pojizerské cyklotrasy, Mikroregion Podkozákovsko 

Okruh: Zkvalitnění dopravní infrastruktury 
• Rekonstrukce a výstavba místních komunikací Líšný 
• Rekonstrukce a výstavba zastávek, Líšný 
• Terminál veřejné dopravy Železný Brod 
• Silnice III/28215 - oprava z Líšného do Koberov 
• Vybudování levobřežní komunikace, Líšný 
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• Lávky přes Jizeru, Líšný 
• Výstavba infrastruktury pro pěší dopravu, Líšný 
• Posílení parkovacích míst u Suchých skal, Mikroregion Podkozákovsko 
• Odstavné plochy na sídlištích, Železný brod 
• Vybavení parkovacích ploch, Líšný 
• Posílení parkování, Mikroregion Podkozákovsko 

Rozvoj cestovního ruchu 

• Rekonstrukce hotelu Cristal v Železném brodě, SAPOK v.o.s. 
• Sezónní infocentrum, Líšný 
• Stavba campingu v lokalitě za prodejnou, Líšný 
• Posílení ubytovací kapacity obce, Líšný 
• Turistická infrastruktura v území, obnovení veřejných tábořišť, rozšíření ubytovacích          

a stravovacích míst Líšný 
• Vybudování naučné stezky mikroregionem, Mikroregion Podkozákovsko 
• Cyklostezky Železný Brod, Malá Skála, Líšný 
• Cyklostezky Železný Brod, Líšný, Mikroregion Podkozákovsko, Pěnčín 
• Pěší trasy, Líšný 
• Nové úseky cyklostezek, Mikroregion Podkozákovsko 
• Pěnčínský náhrdelník 
• Poutní cesty sklářů, matice děkanství Železnobrodského 

Životní prostředí 

Okruh: Péče o veřejnou zeleň a ovzduší  
• Zajištění obnovy a rekonstrukce obecní zeleně, Líšný 

Okruh: Zlepšení péče o vodní toky a plochy, realizace protipovodňových opatření 
• Revitalizace rybníka, Mikroregion Podkozákovsko 
• Bezbariérová Jizera, Mikroregion Podkozákovsko 
• Protipovodňový plán a protipovodňová opatření, Líšný 

Hospodářský rozvoj 

Okruh: Obnova a nová výstavba areálů pro podnikatelské aktivity 
• Zřízení podnikatelského inkubátoru, Mikroregion Podkozákovsko 
• Výstavba nové sklářské dílny Splzov 
• Zasíťování rozvojových zón pro budoucí investory a obyvatele, Líšný 

Rozvoj lidských zdrojů 

Okruh: Zajištěné občanské vybavenosti a podpora bytové výstavba 
• Oprava a zkvalitnění služeb na koupališti Železný Brod 
• Úpravy přístupů do kostelů, Mikroeregion Podkozákovsko 
• Rekonstrukce Malého náměstí, Železný Brod 
• Obecní knihovna, podpora openairových aktivit, rekonstrukce zastávky ČD, úprava 

prostranství před obchodem, odpočinkové zóny, obnova sokolovny, malá zahradní 
architektura, zábavní centrum, oplocení hřbitova, Líšný 

Okruh: Rekonstrukce a výstavba sportovních areálů, organizace sportovních akcí 
• Stavba stadionu pro pétanque, lyžařský vlek, infrastruktura pro pořádání pochodů, 

podpora turistického oddílu, mezinárodní turnaj v pétanque, Líšný 
Okruh: Organizace kulturních akcí 

• Zpívání na vsi, Mikroregion Podkozákovsko 

Veřejná správa 

Okruh: Zpracování územních plánů a rozvojových dokumentů obcí 
• Konkrétní projekty nebyly definovány 

Okruh: Zvýšení efektivity veřejné správy 
• Havarijní plán, Líšný 

 
Databáze projektů: www.partnerství-lk.cz 
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7. SOUDRŽNOST OBYVATEL A PROGRAMOVÉ ZÁM ĚRY OBCÍ ORP ŽELEZNÝ BROD  

 
V září 2008 byl na setkání starostů obcí ORP Železný Brod osobně se starosty jednotlivých obcí 
vyplněn dotazník, který sledoval zejména stav občanské vybavenosti v obci (MŠ, ZŠ, zdravotní            
a sociální služby), zaměstnanost v obci, směry vyjížďky za prací, sportovně kulturní život (spolky, 
knihovny, koupaliště, sportovní zařízení), stav veřejné infrastruktury, existence programu rozvoje 
obce, účast v mikroregionech a záměry obcí.  

Dotazník vyplnili starostky a starostové všech obcí, se všemi byla provedena osobní konzultace           
a s některými i při terénních průzkumech v obci. Následně jsou uvedeny pouze vybrané výstupy, 
některé okruhy, resp. výsledky dotazníků, budou zmíněny v příslušných kapitolách této zprávy.  
 

Držkov 

Občanská vybavenost: 
• V obci není ZŠ ani MŠ. Děti navštěvují tato zařízení v Zásadě a Velkých Hamrech. Střední školy 

navštěvují v Jablonci n/N, v Železném Brodě, v Tanvaldě, v Liberci, v Mladé Boleslavi. 
• Zdravotní zařízení, vyjma dětského lékaře, v obci není, občané mají své individuální lékaře 

mimo obec. V obci je Dům pečovatelských služeb. 
• Další občanská vybavenost: 2 obchody, 2 hospody, knihovna v budově OÚ 
• Zařízení sportu a rekreace: Kulturně – sportovní dům pro kulturní a sportovní akce, fotbalové      

a volejbalové hřiště. 
Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Pošta, hřbitov  
• Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Držkov, TJ Sokol Držkov 
Veřejná infrastruktura: 
• Vodovod: ano 
• Kanalizace: dílčí úseky kanalizace s vyústěním do vodoteče, ČOV není 
• Plynofikace obce: byla provedena 
Záměry obce: 
• Předpokládá rozvoj dopravně dostupných lokalit. 
• Nejsou požadovány žádné plochy pro občanskou vybavenost. 
• Nejsou požadovány plochy pro rozvoj ekonomických aktivit. 
• Do budoucna dobudování kanalizační sítě a ČOV. 
Program rozvoje obce: ano 
Účast v mikroregionech: ne 

 

Jílové u Držkova 

Občanská vybavenost: 
• V obci není ZŠ ani MŠ. Děti navštěvují tato zařízení v Zásadě a Velkých Hamrech. Střední školy 

navštěvují v Jablonci n/N, Liberci. 
• Zdravotní zařízení v obci není, občané mají své individuální lékaře mimo obec, tj. v Zásadě, 

Jablonci n/N, v Železném Brodě, dětský lékař v Držkově. V obci není dům pečovatelských 
služeb. 

• Další občanská vybavenost: 1 obchod, 1hospoda, knihovna v OÚ. 
• Zařízení sportu a rekreace: Sokolovna, hřiště u obecního úřadu pro fotbal, nohejbal, tenis          

a dětské hřiště. Pro koupání je využívána požární nádrž. 
Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Hřbitov  
• Sbor dobrovolných hasičů 
Veřejná infrastruktura: 
• Obec má vybudovanou vodovodní síť. 
• Kanalizační síť je realizována včetně centrální ČOV - provozuje SčVK. 
• Plynofikace obce nebyla provedena. 
Záměry obce: 
• Respektuje krajinnou polohu sídla s relativně zachovaným prostředím jako hlavní hodnotu 

území. 
• Předpokládá rozvoj dopravně dostupných lokalit. 



úap  ORP Železný Brod 2008                                                                                                                                                                                                                     13

• Očekává rozvoj služeb pro cestovní ruch a rekreaci letní i zimní. 
• Nejsou požadovány plochy pro rozvoj ekonomických aktivit. 
• Prosazuje dobudování kanalizační sítě do návrhových lokalit s napojením na centrální ČOV. 
• Záměr investorů obnovit starý lom na břidlici – obec nemá zájem na otevření lomu v blízkosti 

ploch bydlení. 
Program rozvoje obce: je zpracován 
Účast v mikroregionech: ne 

 

Koberovy 

Občanská vybavenost: 
• V obci je ZŠ 1. stupeň, tj. 1.- 5. třída – malotřídní (letos 41 žáků), MŠ – na výjimku 27 dětí. 
• 2. stupeň ZŠ navštěvují děti v Malé Skále, Železným Brodě, v Turnově. Střední školy navštěvují 

v Turnově, Jablonci n/N, Liberci, Jičíně. 
• Zdravotní zařízení v obci není, občané mají své individuální lékaře mimo obec, tj. v Železném 

Brodě a Turnově. V obci není dům pečovatelských služeb. 
• Další občanská vybavenost: 1 obchod, 2 hospody, ubytovací zařízení – penzion, 2 x občerstvení 

(pouze sezónní) knihovna v OÚ. 
• Zařízení sportu a rekreace: TJ Sokol Koberovy, Vrát, Kulturní dům v Koberovech – cvičení, 

florbal, ping-pong, Sokolovna Vrát. Venkovní hřiště s umělým povrchem v Koberovech, 
Besedicích a Vrátě, fotbalové hřiště v Koberovech, hřiště s asfaltovým povrchem Koberovy,  
travnaté hřiště ve Vrátě, nezpevněné hřiště na Michovce – fotbal.  

Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Hřbitov: Koberovy, Vrát 
• Sbor dobrovolných hasičů: JPO Koberovy 
• ČZS Besedice (zahrádkáři)  
Veřejná infrastruktura: 
• Obec má vybudovanou vodovodní síť, kromě obce Zbirohy. 
• Kanalizační síť je realizována včetně centrální ČOV pouze v části Koberovy. 
• Plynofikace obce byla provedena v částech Koberovy, Michovka, Besedice, Vrát. 
Záměry obce: 
• Výstavba tělocvičny. 
• Připravuje realizaci vodovodu Zbirohy. 
• Zamýšlí realizaci chodníků v místní části Koberovy a řešení středu obce. 
• Prosazuje dobudování kanalizační sítě do návrhových lokalit s napojením na centrální ČOV. 
Program rozvoje obce: Byl zpracován v r. 1996, aktualizován v r. 2007. 
Účast v mikroregionech: Mikroregion Podkozákovsko, MAS Turnovsko, Euroregion NISA, Spolek 

pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR 

 

Líšný 

Občanská vybavenost: 
• V obci není ZŠ ani MŠ. Děti navštěvují ZŠ a MŠ v Malé Skále, ve Skuhrově a ZŠ v Železném 

Brodě. Střední školy navštěvují v Jablonci n/N, Semilech , Turnově, Liberci. 
• Zdravotní zařízení v obci nejsou, občané mají své individuální lékaře mimo obec, tj. zubař 

v Železném Brodě, gynekolog v Turnově (v Železném Brodě se ruší), dětský lékař v Jablonci 
n/N. Ostatní specialisté v Jablonci n/N a v Semilech. V obci není dům pečovatelských služeb. 

• Další občanská vybavenost: 1 obchod - zavřený, knihovna v OÚ, penzion Karolínka, hasičský 
klub. 

• Zařízení sportu a rekreace: Sokolovna pro kulturní a sportovní akce, floorball, odbíjená, cvičení.  
Hřiště – 2x kurty na pétanque, dětské hřiště pod poštou, atrakce pro děti v parku U vodníka. 

• Zařízení cestovního ruchu: Penzion Karolínka (do 20 lůžek), ubytovna TJ Sokol (cca 15 lůžek), 
Chata Na vleku (cca 10 lůžek). 

Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Hřbitov  
• Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Občanské sdružení Lišák, zahrádkáři, včelaři a myslivecké 

sdružení v Železném Brodě  
Veřejná infrastruktura: 
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• Vodovod má pro celé území s výjimkou území nad/výše než obecní úřad. 
• Kanalizace pro část obce. 
• Plynofikace není. 
Záměry obce: 
• Usiluje o dobudování služeb se zaměřením na turistiku, využití ubytovny Liglass, založení 

vodáckého kempu, obnovení pláže. 
• Obec plánuje využití bývalé prodejny pro OÚ, obchod, společenskou místnost, informační 

centrum a internetovou kavárnu – výhodná poloha na cyklotrase. 
• Nejsou požadovány plochy pro rozvoj ekonomických aktivit. 
• Preferuje dobudování kanalizační sítě se zakončením na ČOV. 
Program rozvoje obce: zpracován v roce 2006, aktualizován 2008. 
Účast v MR a sdruženích: MR Podkozákovsko, MAS Turnovsko, UHS Turnov, VPS Český Ráj,  
                                          ERN Nisa, SPOV, SMS 

 

Loužnice 

Občanská vybavenost: 
• V obci není ZŠ ani MŠ. Děti navštěvují tato zařízení v Zásadě. Střední školy navštěvují 

v Jablonci n/N, v Tanvaldě, v Železném Brodě, v Liberci. 
• Zdravotní zařízení v obci nejsou. Občané mají své individuální lékaře a specialisty mimo obec, 

tj. v Jablonci n/N, Zásadě, Tanvaldě, Železném Brodě. V obci není dům pečovatelských služeb. 
• Další občanská vybavenost: 3 hospody, v objektu OÚ je pošta a potraviny, kulturní dům - 

s knihovnou, restaurací. 
• Zařízení sportu a rekreace: Sokolovna. Pro koupání je využívána požární nádrž, volejbalové 

hřiště. 
Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Hřbitov  
• Sbor dobrovolných hasičů – 2/3 činných lidí v obci, Sokol 
Veřejná infrastruktura: 
• Obec je zásobována pitnou vodou z individuálních zdrojů, nemá vodovodní síť. 
• Kanalizační síť není. 
• Plynofikace není. 
Záměry obce: 
• Plochy u koupaliště využít pro zřízení sportovního hřiště. 
• Řešit možnost napojení na veřejný vodovod Radčice, výhledově možnosti vybudování 

kanalizační sítě s napojením na centrální ČOV (obec nemá peníze). 
Program rozvoje obce: je zpracován 
Účast v MR a sdruženích:  Sdružení obcí Libereckého kraje, ER Nisa  

Sdružení místních samospráv 
 

Pěnčín 

Občanská vybavenost: 
• V obci je ZŠ s dělením na 1. a 2. stupeň – cca 170 dětí, MŠ – cca 50 dětí. Střední školy 

navštěvují v Jablonci n/N, Železném Brodě, Liberci. 
• Zdravotní zařízení v obci, tj. dětský a obvodový lékař, zubař jsou soustředěny v jednom 

soukromém objektu, vč. výdejny léků. Mimo obec mají občané své specialisty v Jablonci n/N, 
v Železném Brodě. V obci je dům pečovatelských služeb v bývalé ZŠ Alšovice. Obec řeší 
bydlení starých lidí obecními byty v Bratříkově, v Huti a Alšovicích. 

• Další občanská vybavenost:  Obchody: Alšovice, Pěnčín – u OÚ, U Dřevěnky, Huť. 
                                                  Hostince: U Dřevěnky, Krásná (i ubytování), Bratříkov, Pěnčín –   

Kozí farma (i ubytování), Pěnčín – proti OÚ. 
Knihovna: Bratříkov, Alšovice, Huť, Krásná. 
Pošta: Bratříkov, Huť. 

• Zařízení sportu a rekreace:  
Sokolovny pro kulturní a sportovní akce: Bratříkov (stolní tenis), Alšovice (floorball, cvičení 

Sokola) Huť, Jistebsko (FC Sokol Jistebsko, cvičení, kurty). 
Hřiště: TJ Pěnčín FC fotbalový klub (dospělí, dorost, děti). 
Koupaliště: Huť  
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Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Hřbitov: Alšovice, Bratříkov, Huť, Krásná.  
• Sbor dobrovolných hasičů: Bratříkov, Huť, Jistebsko – zásahové jednotky zřízené obcí,  

Pěnčín – spolek dobrovolných hasičů (společenská organizace). 
• Myslivecké sdružení Bzí 
• Zařízení cestovního ruchu: Penzion Karolínka (do 20 lůžek), ubytovna TJ Sokol (cca 15 lůžek), 

Chata Na vleku (cca 10 lůžek). 
Inženýrské sítě: 
• Obec je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 
• Kanalizační síť je jen pro část území se ZŠ a MŠ, s využitím ČOV u výrobního závodu bižutérie, 

vybudovány 3 větve splaškové kanalizace, na ČOV nebyly peníze. 
• Plynofikace byla provedena. 
Záměry obce: 
• Výstavba inženýrských sítí pro nové rodinné domky, do budoucna dobudování kanalizace          

a ČOV. 
Program rozvoje obce: Byl zpracován 2007. 
Účast v MR a sdruženích: ne 

 

Radčice 

Občanská vybavenost: 
• V obci není ZŠ ani MŠ. Děti navštěvují ZŠ a MŠ v Zásadě. Střední školy v Jablonci n/N              

a v Železném Brodě. 
• Zdravotní zařízení v obci nejsou, občané mají své individuální lékaře mimo obec, tj. obvodní        

a dětský lékař v Zásadě. Ostatní specialisty dle své volby. V obci není dům pečovatelských 
služeb. 
Další občanská vybavenost: obchod zavřený, OÚ a knihovna jsou v budově bývalé ZŠ.  

• Zařízení sportu a rekreace: Sokolovna – fotbalový oddíl, cvičení.  
Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Hřbitov  
• Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Klub maminek 
Veřejná infrastruktura: 
• Vybudovaná veřejná vodovodní síť. 
• Kanalizace není. 
• Plynofikace není. 
Záměry obce: 
• Usiluje o dobudování služeb se zaměřením na turistiku, využití ubytovny Liglass, založení 

vodáckého kempu, obnovení pláže. 
• Obec plánuje využití bývalé prodejny pro OÚ, obchod, společenskou místnost, informační 

centrum a internetovou kavárnu – výhodná poloha na cyklotrase. 
• Nejsou požadovány plochy pro rozvoj ekonomických aktivit. 
• Preferuje dobudování kanalizační sítě se zakončením na ČOV. 
Program rozvoje obce: Není zpracován. 
Účast v MR a sdruženích: ne  

 

Skuhrov 

Občanská vybavenost: 
• V obci je ZŠ 1. stupeň – jednotřídka s 9 dětmi, MŠ – cca 20 dětí. ZŠ mimo obec navštěvují 

v Pěnčíně, Jablonci n/N, Železném Brodě. Střední školy navštěvují v Jablonci n/N, Železném 
Brodě, Liberci. 

• Zdravotní zařízení v obci – pouze dětský lékař. Mimo obec mají občané své specialisty zejména 
v Jablonci n/N, v Železném Brodě. V obci není dům pečovatelských služeb.  

• Další občanská vybavenost: obchod, hospoda, OÚ je v objektu školy spolu s pobočkou pošty,  
spořitelny a pojišťovny.                                           

• Zařízení sportu a rekreace: 2 sokolovny, požární nádrž využívaná ke koupání. 
Sokolovna Huntířov: cvičení (žen, mužů, dětí, dorostu), floorball, volejbal, hřiště pro tenis, 
hokej, konání diskoték a plesů. 
Sokolovna Skuhrov: cvičení, pro ženy běžecké lyžování, velké hřiště využívané hasiči. 
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Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Hřbitov: Skuhrov, Huntířov  
• Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Malá Skála, TJ Sokol Skuhrov, TJ Sokol 

Huntířov, zapojení jednotlivců ve Svazu včelařů 
• Pěvecký soubor, loutkové a ochotnické divadlo při Sokole Huntířov 
Veřejná infrastruktura: 
• Obec je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 
• Kanalizační síť a veřejná ČOV není. 
• Plynofikace nebyla provedena. 
Záměry obce: 
• Podporuje výstavbu rodinných domků, předpokládá vybudování kanalizace a ČOV. 
Program rozvoje obce: Nebyl zpracován. 
Účast v MR a sdruženích: Ne. Uvažuje o vstoupení do Místní akční skupiny (v MAS zatím obce  

Líšný, Koberovy) 

 

Vlastibo ř 

Občanská vybavenost: 
• V obci není ZŠ ani MŠ. Děti navštěvují 1. a 2. stupeň ZŠ a MŠ v Zásadě a ZŠ ve Velkých 

Hamrech. Střední školy navštěvují v Jablonci n/N. 
• Zdravotní zařízení v obci nejsou, občané mají své individuální lékaře mimo obec, tj. v Držkově,  

ženský lékař v Jablonci n/N, dětský lékař v Železném Brodě, příp. specialisty ve Vysokém nad 
Jizerou. V obci není dům pečovatelských služeb. 

• Další občanská vybavenost: knihovna v bývalém objektu ZŠ. 
• Zařízení sportu a rekreace: Sokolovna, hřiště. Pro koupání je využívána požární nádrž. 
Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Hřbitov je využíván v Držkově 
• Sbor dobrovolných hasičů 
Veřejná infrastruktura: 
• Obec má veřejný vodovod. 
• Kanalizační síť není. 
• Plynofikace není. 
Záměry obce: 
• Obec zamýšlí pořídit územní plán, aby zajistila rozvojové plochy bydlení trvalého i rekreačního 

pro stabilizaci obyvatel v území. Území je ze 2/3 využito k rekreaci. 
• Předpokládá doplnění místní komunikační sítě do rozvojových lokalit. 
• Požaduje zachovat plochy zemědělské farmy pro případný rozvoj ekonomických aktivit v území. 
• S případným rozvojem obce výhledově předpokládá vybudování kanalizační sítě s napojením 

na centrální ČOV. 
Program rozvoje obce: Není zpracován. 
Účast v MR a sdruženích: Není.  

 

Zásada 

Občanská vybavenost: 
• V obci je:   ZŠ – 1. stupeň 4 třídy/68 žáků, 2. stupeň 4 třídy/57 žáků 

MŠ – 2 oddělení/22 a 32 dětí 
• Střední školy navštěvují děti v: SUPŠS v Železném Brodě, další střední školy v Jablonci n/N, 

Tanvaldě, Liberci. Ostatní školy – Vysoké n/J, Hejnice. 
• Zdravotní zařízení: v obci je praktický lékař, zubař, dětský lékař. Mimo obec mají občané své 

specialisty zejména v Jablonci n/N, v Železném Brodě. Ostatní specialisté v Jablonci n/N, 
v Železném Brodě, v Semilech, v Liberci. 

• V obci je dům pečovatelských služeb (DPS – 8 lůžek). 
• Další občanská vybavenost: 4 obchody, 5 hospod, pošta, poštovní banka, v objektu Úřadu 

městyse je knihovna, praktický a dětský lékař, společenská místnost pro zájmové organizace.                                        
• Zařízení sportu a rekreace: Sokolovna, areál fotbalového hřiště, lyžařský areál. 
Služby a ostatní vybavení, spolková činnost:  
• Hřbitov 
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• TJ Sokol – fotbalový klub 
• Myslivecké sdružení  
Veřejná infrastruktura: 
• Obec je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 
• Je vybudována kanalizační síť a veřejná ČOV. 
• Plynofikace byla z části provedena. 
Záměry obce: 
• Rozšíření areálu školy. 
• Dobudování systému odkanalizování území. 
• Rozšíření areálu lyžařského vleku. 
Program rozvoje obce: Zpracován v roce 1993. 
Účast v MR a sdruženích: ne  

 

Železný Brod 

Občanská vybavenost: 
• V obci je: 1. ZŠ – 1. stupeň 9 tříd/187 žáků, 2. stupeň 7 tříd/142 žáků 

  2. ZŠ – 1. stupeň 5 tříd/89 žáků, 2. stupeň 4 třídy/91 žáků 
3. ZŠ praktická – bývalá zvláštní škola zřízená krajem 

• 1. MŠ – 3 třídy/80 dětí – odloučené pracoviště 2 třídy/50 dětí 
2. MŠ – 3 třídy/57 dětí 

• Střední školy navštěvují: SUPŠS v Železném Brodě, do dalších středních škol dojíždí zejména 
do Jablonce n/N, Liberce, Semil, Turnova. 

• Zdravotní zařízení: v obci je obvodní lékař (4), zubař (5), gynekolog (2), dětský lékař (2), 
specialisté – zajišťuje poliklinika, příp. AVE s.r.o. 

• Sociální služby: V obci jsou dva domy pečovatelských služeb (DPS Železný Brod, DPS Železný 
Brod – Bzí). 

• Další občanská vybavenost: cca 50 obchodů, cca 25 restaurací, knihovna, divadlo v MÚ, kino 
v centru. 

• Zařízení sportu a rekreace:  Sokolovna – ubytování, restaurace, sportovní hala, sportovní hřiště 
Koupání na městském koupališti 
Sportovní hřiště – s umělým povrchem 
Dětská hřiště 

Služby a ostatní vybavení, spolková činnost: 
• Hřbitov – 4x 
• Farnost – římskokatolická, Jednota Bratrská 
• Sbor dobrovolných hasičů JSDO – 7x , hasičské zbrojnice  
• Myslivecké sdružení – vlastní klubovna 
• Zahrádkáři – vlastní klubovna; včelaři  
Veřejná infrastruktura: 
• Obec má vybudovanou vodovodní síť. 
• Kanalizační síť je realizována včetně centrální ČOV v Železném Brodě. 
• Plynofikace obce byla provedena. 
Záměry obce: 
• Plánuje výstavbu terminálu v prostoru u nádraží. 
• Rekonstrukce Malého náměstí. 
• Přestavbu výměníku na Mateřské centrum a knihovnu. 
• Rekonstrukce sokolovny. 
Program rozvoje obce: není 
Účast v MR a sdruženích: SOLK, SHSČMS, SMS, Sdružení Český ráj 

 


