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Vážení  občané  a  návštěv-
níci  Bedřichova,  dostal  se 
Vám do  rukou Bedřichovský 
občasník,  prostřednictvím 
kterého  bychom  Vás  chtěli 
informovat o aktuálním dění 

v  Bedřichově.  Uvnitř  nalez-
nete informace, které my po-
važujeme za důležité a které 
mají význam pro celou obec 
a  její  rozvoj,  avšak  na  jaké-
koliv další záležitosti se nás 

můžete  kdykoliv  dotázat,  ať 
už  přímo,  nebo  prostřednic-
tvím e-mailu či telefonu.

Přeji Vám všem za celý obec-
ní úřad hodně zdraví, krásné 

Vánoce  a  úspěšný  nový  rok 
2022, a zvláště pak úspěšnou 
nadcházející zimní sezónu!

Petr Holub
starosta
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Rekonstrukce mostu přes Nisu
Během  léta  a  podzimu  probíhala  dlouho  očekávaná  rekonstrukce mostu  přes  řeku Nisu 
a rozšíření místní komunikace. 

Stavba  se  bohužel  neobešla  bez  pro-
blémů, během léta se na stavbě i přes 
naše urgence  téměř nepracovalo a fi-
nišovalo se až na podzim. Nakonec se 

vše povedlo, nový most máme, k tomu 
širší  silnici,  a  především  chodník  pro 
chodce. Bude zde o dost více bezpeč-
no jak pro pěší, tak pro motoristy. Navíc 

se nám podařilo prodloužit i slibovaný 
chodník od  restaurace La Pasta až ke 
křižovatce. Jde o investici ve výši téměř 
10 mil. Kč.

Plán na výměnu veřejného osvětlení v obci
Pro příští rok je vypsána dota-
ce  na modernizaci  veřejného 
osvětlení  v  obcích.  Vzhledem 
k tomu, že rekonstrukce veřej-
ného  osvětlení  v  Bedřichově 
proběhla už před cca 8–9 lety, 
v době „před-ledkové“, budeme 

se snažit dotaci získat a osvět-
lení  zmodernizovat.  Důležitý 
argument  pro  takovouto  zá-
sadní akci je také zajištění niž-
ší spotřeby elektrické energie, 
což  je  v  kontextu  rostoucích 
cen  elektrické  energie  dnes 

více než na místě. Dalším dů-
ležitým  faktorem  je  zajištění 
příjemnějšího  světla  zvláště 
v  oblastech mimo hlavní  do-
pravní tepny Bedřichova, tedy 
v  klidových  zónách,  aby  se 
nám  bez  světelného  smogu 

lépe  spalo.  Obec  v  současné 
době  zadala  zpracování  pro-
jektu,  který  bude  následně 
připomínkovat  a  posléze  jej 
přihlásí  do  dotačního  titulu 
vypsaného Ministerstvem prů-
myslu a obchodu ČR.
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Radary jsou již v obci
Jak  si  mnohý  z  vás  mohl 
všimnout,  během  října  byly 
v  obci  nainstalovány  slibo-
vané radary pro měření rych-
losti.  Jejich  cílem  je  snížení 

rychlosti  projíždějících  vo-
zidel  a  zvýšení  bezpečnosti 
zejména pro chodce. Měření 
bude provádět Městská poli-
cie Jablonec nad Nisou.

Opravy cest po povodních
Letní povodně nám vzaly té-
měř  všechny  perkové  cesty 
v obci. Proto jsme se rozhod-
li,  že  mimo  plán  rozpočtu 
tyto  cesty  opravíme.  Na  je-
jich  opravu  byl  použit  pře-
devším  tzv.  asfaltový  obrus, 
který se do podloží zaválco-
val  a  během  slunných pod-
zimních  dnů  i  částečně  za-

pekl.  Byly  doplněny do  cest 
také  svodnice.  Tímto  systé-
mem  byla  opravena  přede-
vším  silně  poničená  cesta 
okolo Pastvin. V příštím roce 
bychom  rádi  pokračovali 
dalšími  problematickými 
úseky.  Celkem  nás  to  stálo 
více  než  1  mil.  Kč.  Věříme 
ale, že cesty takto více vydrží 

a nebudeme do nich muset 
v  následujících  letech  tolik 
investovat.  Během  letních 
měsíců  byla  ještě  vyasfal-
tována  příjezdová  cesta  do 
chatové oblasti (okolo Hala-
mových), jednalo se o inves-
tici ve výši 350 tis. Kč, horní 
část  cesty  k  lesu byla opra-
vena asfaltovým obrusem.

Oprava zastávky u Vermontu
Z podnětu občanů jsme taktéž 
upravili  zastávku  u Vermontu 
(Bedřichov, úpravna vody), a to 
instalací  prosklených  bočnic. 
Důvody jsou opět bezpečnost-

ní, aby bylo  lépe vidět při vý-
jezdu z vedlejší komunikace na 
hlavní, zároveň bude vidět čás-
tečně i do přístřešku samotné-
ho například z autobusu.
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Rekonstrukce místní 
komunikace na Královku
Jak  jsme  již  avizovali,  na 
základě  dohody  o  spolu-
práci  s  Libereckým  krajem 
bychom  měli  v  roce  2022 
realizovat  kompletní  re-
konstrukci  místní  komuni-
kace na Královku od otočky 

autobusu  u  stadionu  až  na 
katastr  Janova  nad  Nisou 
k odbočce na Prezidentskou 
chatu.  Celková  investice  se 
vyšplhá přes 10 mil. Kč a re-
alizovat by  se měla na  jaře 
příštího roku.

Autobusová točka 
a odbočovací pruh na Maliníku
Další  investicí  Libereckého 
kraje  do  infrastruktury  Be-
dřichova  je  kultivace  dru-
hého  nástupního  místa  na 
Jizerskou magistrálu – Mali-
níku.  Dojde  k  vytvoření  od-
bočovacího pruhu ze směru 
od  Liberce  na  parkoviště 
Maliník  a  na  druhé  straně 
o  vybudování  otočky  auto-

busu. To nám umožní jednat 
s dopravním podnikem a za-
jistit  prodloužení  autobusu 
MHD  Jablonec  (č.  101)  až 
na Maliník. Nyní vyřizujeme 
stavební  povolení  na  obě 
stavby,  přičemž  realizace  je 
naplánována  na  jaro  příští-
ho roku. Jedná se o investice 
ve výši 3 mil. Kč.

Nový chodník 
od Kalátů k poště
Prioritní  investicí  obce  je 
v  roce  2022  vybudování  no-
vého  chodníku  podél  hlav-
ní  komunikace  od  Kalátů  až 
k  poště.  Chodník  naváže  na 
stávající,  vybudované  chod-
níky,  čímž  napomůže  vyšší 
bezpečnosti v obci. Dalšími již 
domluvenými  investorskými 

chodníky by měly být: chodník 
okolo restaurace U Smutných 
k Jarmilce, chodník od Jógové-
ho centra Uko k pile, chodník 
okolo  bývalého  Apartmánu 
Bedřichovka  k  horské  služ-
bě.  Obec  nadále  pracuje  na 
dalších  úsecích  chodníku  od 
pošty až k horské službě.

Vysázeny nové stromy 
v aleji k Rajtrovu statku
Rozhodli jsme se obnovit alej 
vedoucí  k  Rajtrovu  statku. 

Toto oblíbené a malebné mís-
to bylo osázeno osmi lipami.

Parkovací systém se závorami 
na parkoviště Nisa
Nakonec  jsme  se  jako  obec 
rozhodli pořídit na parkoviště 
Bedřichov P3 U Nisy parkovací 
systém „závory“,  zároveň  věří-

me, že investice ve výši nece-
lých 400 tis. Kč se nám do bu-
doucna vyplatí tak, že nám to 
parkoviště vrátí za první zimu.
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Navigační a telematický 
systém Bedřichov/Janov 
nad Nisou
Bohužel  se  nepodařilo  po-
stavit nový navigační systém 
na  parkoviště  Bedřichova 
a  Janova  nad  Nisou  ještě 
před  letošní  zimní  sezónou 
tak, jak bylo původně pláno-
váno.  Investici  Libereckého 
kraje ve výši 6 mil. Kč je nut-
né  odložit  na  jaro  příštího 
roku. Projekt má již všechna 
povolení,  byla  také  vypsána 
soutěž na výběr zhotovitele.

Nová zastávka na 
parkovišti Centrál P1
Vzhledem  k  tomu,  že  stará 
zastávka  hromadné  dopra-
vy  na  parkovišti  Centrál  P1 
již  dosloužila,  rozhodli  jsme 

se  letos  vybudovat  novou, 
ovšem o dost  bytelnější za-
stávku, která by nám sloužila 
dlouhá léta.

Propojení Maliníku s centrem obce pro pěší
Další  stavbou,  kterou  jsme 
na  podzim  realizovali,  je 
pěšina z  centra obce  k ob-
líbenému  Maliníku.  Pěšina 
vede od tzv. parku víly Izerí-
ny (od Bíců) směrem k aleji 
vedoucí  k  Rajtrovu  statku. 
Jde  o  krásnou  zpevněnou 
pěšinu,  pomocí  které  se 
každý  pohodlně  a  bezpeč-

ně dostane až pod Maliník. 
Vyhne  se  tak  chůzi  podél 
hlavní  komunikace.  Vedle 
pěšiny  byl  vybudován  také 
rybníček  v  místě  mokřadu, 
právě  mezi  novou  pěšinou 
a parkem víly Izeríny. Jedná 
se o další zkultivované mís-
to v obci. Investice vyšla na 
více než 2 mil. Kč.
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Koncepce stadionu Bedřichov
Stadion  Bedřichov  koncipu-
jeme  jako  místo  pro  sport 
a  rekreaci.  V  minulosti  zde 
došlo  k  zásadním  terénním 
úpravám,  aby  byla  vytvoře-
na  plocha,  která  vyhovuje 
velkým  závodům  konaným 
v  Bedřichově,  především 
zimní Jizerské 50. Vedle toho 
došlo  k  vybudování  šatny 
a  komerčního  prostoru  pro 
ski  servis.  Pro  volnočasové 
aktivity  zde  byl  vybudován 
lanový  park  s  lezeckou  stě-
nou, přírodní posilovna, pro-
lézačka ve tvaru loga legen-

dární Jizerské 50 a také park 
u  potoka  s  chodníkem  pro 
bosé  nohy.  V  letošním  roce 
byl  výrazněji  upraven  vstup 
na  stadion a postaven nový 
stánek Bistro Pernerka,  dále 
došlo  na  umístění  stolu  na 
stolní  tenis,  vzniklo  petan-
gové  hřiště  a  byly  vztyčeny 
vlajky. K dalším plánům patří 
vybudování  asfaltového  ko-
lečka okolo tenisových kurtů 
pro  využití  na  in-line  brus-
lení,  souběžně  s  tím  bude 
vybudováno  multifunkční 
hřiště  na  místě  současných 

antukových  ploch.  Projek-
ty  na  tyto  dvě  investice má 
obec připraveny,  v  současné 

době  jsme  ve  fázi  shánění 
vhodných  financí  na  jejich 
realizace.

1

1'

2 2'

3 3'

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
VODOVOD - STÁVAJÍCÍ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STÁVAJÍCÍ

VEDENÍ EL. ENERGIE - STÁVAJÍCÍ

KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - STÁVAJÍCÍ

LEGENDA - NOVÉ SÍTĚ
DRENÁŽ - NAVRŽENÁ

 Vpusť 1
 nová

 Vpusť 2
 nová

Odvodňovací
šachta 3

Odvodňovací
šachta 2

Odvodňovací
šachta 4

Odvodňovací
žlab 1 - dl.26,01m

Odvodňovací
žlab 2a - dl.37,76m

Odvodňovací
žlab 2b - dl.4,90m

Odvodňovací
žlab 3 - dl.38,01m

Odvodňovací
žlab 4 - dl.12,68m

 Potrubí PVC DN250
 napojení Oš 3 - dl.8,21m

 Potrubí PVC DN250
 napojení Oš 2 - dl.5,67m

 Potrubí PVC DN250
 napojení Oš 4 - dl.1,51m

IX.2021

Číslo výkresu 

Výkres

Akce

Ev. číslo

Měřítko
Datum
Formát

IČO:725 85 609, č.autorizace: 0500805

tel:724 166 425

Zodpovědný proj.

InvestorAutorizační razítko

Vedoucí proj. Stupeň

Dvořákova 30, 473 01 Nový Bor

mail:tomas.balla@email.cz, 

Projektant v oboru PS
Ing.  Tomáš Balla 

Projekční kancelář

Vypracoval

Název akce
Číslo paré

Investor: Obec Bedřichov

DPS
009/2021

Ulice, č.p.: Bedřichov 218
PSČ, Obec: 468 12 Bedřichov

Ing. Tomáš Balla Ing. Tomáš Balla

CZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

LEGENDA - KOMUNIKACE

Ing. Tomáš Balla

Úpravy komunikací na p.č. 522/4, 522/8, 522/19, 528/4, 528/5,
534/8, 534/24 a 711/2 v katastrálním území Bedřichov
u Jablonce nad Nisou
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Nová vyhláška o odpadech
Vážení občané a majitelé nemovitostí 
v obci Bedřichov,
děkujeme  vám,  že  můžeme  společně 
žít v čisté obci, kde se pro nás správné 
třídění a ukládání odpadu stalo samo-
zřejmostí.  Doposud  zavedený  systém 
odpadového  hospodářství  v  Bedři-
chově byl v minulých letech opakova-
ně  oceněn  v  třídění  odpadu  firmou  
EKO-KOM  v  kategorii  obec.  Přitom 
nejde  jen  o  zachování  čistoty  a  sna-
hu  pomoci  ekosystému,  ale  snižování 
směsného odpadu se i v budoucnu pří-
znivě  projeví  na  vašich  peněženkách, 
protože  nárůst  cen  za  odvoz  odpadu 
se stále zvyšuje. Celá oblast nakládání 
s odpady prochází neustálým vývojem, 
a proto bychom vás chtěli informovat 
o změnách,  které nastanou od 1.  led-
na 2022. Přijetím nového odpadového 
zákona došlo ke změně podmínek pro 
zpoplatnění komunálního odpadu, kdy 
současný smluvní systém uplatňovaný 
v Bedřichově  je  nutné nahradit zave-
dením místního poplatku. Při jeho za-
vedení  bylo  prioritou zastupitelů,  aby 
byla  původní  pravidla  co  nejvíce  za-
chována. Tomuto požadavku právě nej-
více  vyhovuje  poplatek  za  odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci. 
Ačkoliv objednávání svozových nádob 
bude velmi podobné současnému způ-
sobu, dojde v roce 2022 k několika vý-
razným změnám.

Dovolte  nám,  abychom  vás  seznámili 
s povinnostmi, které vás čekají.

Poplatek  zavádí  obec  prostřednictvím 
obecně závazné vyhlášky (dále je OZV) 
č. 2/2021 schválené usnesením zastupi-
telstva obce  č.  237/2021 přijatým dne 
4.  11.  2021. OZV je účinná od 1.  1.  2022.

Podstatnou změnou bude to, že po-
platek platí každá trvale bydlící osoba 
v  obci (včetně dětí, seniorů a ZTP) ve 

výši 576 Kč/osoba/rok. V  případě, že 
v  nemovité věci na katastru obce Be-
dřichov nemá bydliště žádná fyzická 
osoba, odvádí se poplatek za objekt 
(bytovou jednotku) ve výši 576 Kč/rok.

Na základě této OZV je plátce poplat-
ku povinen podat správci poplatku, 
tj. obci Bedřichov, ohlášení nejpozději 
do 15 dnů na přiloženém formuláři.

Správce poplatku:
•  Obec Bedřichov 
Bedřichov č.p. 218, 468 12 Bedřichov

Plátce poplatku:
a) vlastník nemovitosti,
b)  společenství vlastníků jednotek  

(pokud pro dům vzniklo).

Jak se přihlásit:
1.  Vyplněný  formulář  Ohlášení  plátce 
poplatku doručte do 31. prosince 2021 
na OÚ Bedřichov,
 a) osobně na podatelně OÚ Bedřichov,
 b) písemně – zaslat vyplněný a pode-
psaný  formulář  správci  poplatku –  tj. 
obci –  s  heslem  na  obálce  „ODPADY“ 
(adresa:  OÚ  Bedřichov,  Bedřichov 
č.p. 218, 468 12 Bedřichov),
 c) do poštovní schránky na dveřích OÚ 
– obálku označenou heslem „ODPADY“,
 d)  e-mail:  obec@bedrichov.cz  a  do 

předmětu napsat ODPADY,
e) datová schránka – ID 97abtyg.

2. Pro ty, co mají již nyní vývoz popelni-
ce a vyhovuje jim velikost nádoby i čet-
nost svozu, se nic nemění. Jen je nutné 
odevzdat vyplněný dotazník. Pokud 
nebude tento dotazník odevzdán do 
15.  1.  2022, nebude možné  popelnice 
vyvážet a nádoba bude odvezena.

3. Plátce poplatku, který nebude využí-
vat popelnici, bude mít k dispozici 3 ks 
pytlů na směsný odpad/rok. 

4.  Po  podání  ohlášení  vám  objednáv-
ku potvrdíme a zašleme výši poplatku 
a  údaje  potřebné  k  platbě  (číslo  účtu 
0963237369/0800,  VS  =  1337  +  číslo 
popisné nebo číslo evidenční vaší ne-
movitosti,  do  poznámky  jméno  plátce 
poplatku).  Poplatek  je  možno  uhradit 
také v hotovosti v kanceláři OÚ. 

Kontaktní místo:
 OÚ Bedřichov – –
G. Hozdová – –– email: obec@bedrichov.cz, 
tel: 483 380 163, 733 126 092

Úřední hodiny:
•  pondělí a čtvrtek  
8.00 – –– 12.00 a 13.00 – –– 17.00

• středa 8.00 – –– 14.00

velikost nádoby četnost svozu cena za rok
60 litrů 1× týdně 2 496,00 Kč

1× za 14 dní 1 248,00 Kč
1× za měsíc 576,00 Kč

80 litrů 1× týdně 3 328,00 Kč
1× za 14 dní 1 664,00 Kč
1× za měsíc 768,00 Kč

110 litrů 1× týdně 4 576,00 Kč
1× za 14 dní 2 288,00 Kč

120 litrů 1× týdně 4 992,00 Kč
1× za 14 dní 2 496,00 Kč

240 litrů  1× týdně  9 984,00 Kč
1× za 14 dní  4 992,00 Kč
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Publikace o Bedřichovu vyjde na jaře
Již několik měsíců  intenziv-
ně vzniká publikace věnova-
ná  historii  a  zajímavostem 
Bedřichova.  Inspirovaná 
obecní  kronikou  a  koncipo-
vaná  jako  takové  volnější 
vyprávění  z  pera  jablonec-
kého  historika  Lubora  Laci-
ny  bude  doplněna  pestrou 
škálou  různých  fotografií 
a  dobových  pohlednic,  ba-
revných  i  černobílých.  Za 
tímto  účelem  bych  proto 
ráda  požádala  hlavně  oby-
vatele  Bedřichova,  ale  též 

příznivce  této  významné 
obce,  patrioty  a  milovníky 
hor,  zdali  by  nenahlédli  do 
svých  skříněk  a  stolů,  jestli 
nemají  ještě  jakýkoliv  ma-
teriál,  který  by zcela na po-
slední chvíli mohl ještě obo-
hatit připravovaný titul.

Z  různých koutů  Jablonecka 
a  Liberecka  nám  byly  po-
skytnuty  dřevěné vycházko-
vé  hole  s  kovovými  štítky, 
na  nichž  jsou  vyobrazeny 
okolní  turistické  chaty,  od 

soukromých  sběratelů  i  Se-
veročeského muzea v Liber-
ci  nám  byly  zapůjčeny  his-
torické  pohlednice,  několik 
fotografií  máme  i  z  výzvy 
uvedené  na  facebooku.  Ja-
kýkoli pramen,  informace  či 
předmět  nám  samozřejmě 
poslouží také v kronice.

Výzva pro  
pamětníky obce

Leckdy  se  stane,  že  jako 
kronikářka  obce  narazím 
na nějaké téma, k němuž by 

mne zajímal  i  názor  bedři-
chovských  lidí,  kteří  žili  a 
pracovali  v  obci  v  šedesá-
tých až osmdesátých letech 
a souběžně s tím mají chuť 
se o své vzpomínky podělit. 
Za  tímto  účelem  sháním 
pamětníky, kteří by se mnou 
chtěli spolupracovat na re-
konstrukci  nedávné  histo-
rie Bedřichova.

Anna Dařbujanová
kronikářka obce

Rekordní tržby na parkovišti v Bedřichově 
– vybereme přes 10 milionů
Rok  2021  přinesl  rekordní 
tržby  na  parkovištích  v  Be-
dřichově,  a  to  tak,  že  v  trž-
bě  letos  překonáme  hrani-
ci  10  mil.  Kč.  To  je  zhruba 
o  čtvrtinu  více,  než  jsme 
vybrali  kdykoliv  předtím... 
Důvodem  byla  zajisté  si-
tuace  v  lednu  a  únoru,  kdy 
k nám přijel  rekordní počet 
návštěvníků Jizerské magis-
trály – běžkařů. Takto vyso-
ké  tržby  nám  samozřejmě 

pomohly realizovat všechny 
plánované  investice,  přes-
tože nám  současně pokles-
ly  příjmy  daňové.  Ještě  pro 
úplnost  je  třeba  pozname-
nat,  že  z  tržby  obec  odvádí 
státu DPH ve výši 21 %, dále 
přispívá  Jizerské,  o.p.s. ,  na 
úpravu  tratí  (15 %)  a  v  ne-
poslední řadě hradí nemalé 
náklady  na  provoz  parkovi-
ště –  k  dispozici  nám  tedy 
zůstává přibližně polovina.



9Ročník 2021

Z OBCE

Nové webové stránky 
obce a infocentra
V prosinci jsme spustili nové webové strán-
ky  obce  Bedřichova  a  infocentra.  Stránky 
mají nový design, poskytují  snadnou a  jas-
nou orientaci, ale především došlo k oddě-
lení domény obecního úřadu od domény tu-
ristického informačního centra. Vše by mělo 
být  pro  návštěvníka  stránek  přehlednější. 
Stránky mají  též  responzivní  design  a  spl-
ňují veškeré parametry dnešní doby. Posuď-
te  sami a napište nám případně váš názor. 
Stránky v současné době ještě ladíme, proto 
každý váš názor bude pro nás inspirací a dů-
ležitou zpětnou vazbou.

Zvýšení frekvence jízd linky MHD 
z Liberce na Bedřichov
Dobrá  zpráva  pro  všechny, 
kteří  své  kroky  směřují  do 
Liberce  pracovně  nebo  vol-
nočasově.  Od  prosince  byl 
schválen nový jízdní řád MHD 
Liberec linky 018, výsledkem 
je navýšení spojů. Do Bedři-
chova a zpět do Liberce bude 
nově  jezdit  spoj  každou ho-
dinu od 7 do 18 hodin a po-
slední autobus pojede až ko-
lem 21. hodiny.

Spojení Bedřichova 
s Prahou

Netušíme,  zda  všich-
ni  víte,  že  od  loňského 
roku  má  Bedřichov  pří-
mé  autobusové  spojení 
s  Prahou  (cílová  stanice 
Praha, Černý Most). 

Na území obce jsou cel-
kem tři zastávky.

Autobusový jízdní řád na-
leznete jako přílohu Bed-
řichovského občasníku.

Hluk během stavební 
činnosti v obci
Obec Bedřichov má platnou 
vyhlášku  týkající  se  hluku. 
Ten  je  omezen  jednak  bě-
hem  noci  od  22  do  6  ho-
din, ale  také během neděle 
a státních svátků. V případě 
porušování  je  třeba  volat 
policii.  Jakékoliv  další  pod-

něty  týkající  se  porušování 
například  hygienických  li-
mitů  nebo  limitů  ochrany 
životního prostředí je nutné 
směřovat  příslušným  in-
stitucím  anebo  obci,  která 
podnět  příslušné  instituci 
následně předá.
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Jak je to s výstavbou v Bedřichově?
Protože slýcháme celou řadu připomínek ke stavební aktivitě v Bedřichově, je vhodné uvést 
nějaké základní informace, aby bylo všem jasno, jakou roli zde obec hraje.

Obec je nositelem a tvůrcem 
svého územního plánu,  ten 
byl  v  Bedřichově  schválen 
v  roce  2012 – jeho  paramet-
ry byly řešeny před více než 
10  lety  ve  volebních  obdo-
bích  2006–2014  tehdejším 
zastupitelstvem a jsou stále 
platné. Bohužel se tehdy ně-
které  parametry  v  kontex-
tu  dnešní  doby  neodhadly 
správně  a  uzemní  plán  tak 
umožňuje  poměrně  zásadní 
výstavbu  především  v  loka-
litě  okolo  hlavní  komunika-
ce vedoucí  obcí. Navíc  obec 
nemůže  bez  souhlasu maji-
telů  soukromých  pozemků 
parametry  územního  plánu 
jednoduše měnit (především 
tedy omezovat), vystavila by 
se tím soudním sporům a ri-

zikům platby odškodného za 
zmařené investice.

V  samotném  stavebním  ří-
zení  nemá  obec  už  žádnou 
roli –  nedává  závazné  sta-
novisko  a  má  pouze  mož-
nost,  jako  každý,  podat  ke 
stavebnímu  úřadu  námitku 
proti  stavebnímu  záměru 
a v případě, že je již vydáno 
stavební povolení, může po-
dat odvolání  k příslušnému 
krajskému úřadu.

Každý  stavebník  musí  ve 
svém  projektu  splnit  para-
metry  dané  územním  plá-
nem, a to posuzuje oddělení 
Územního plánování při Ma-
gistrátu města  Jablonec  nad 
Nisou,  které  se  vyjadřuje  ke 

každému stavebnímu záměru 
závazným stanoviskem. Stej-
ně se  také závazně vyjadřují 
mj. Odbor životního prostře-
dí při Magistrátu města  Jab-
lonec nad Nisou nebo AOPK 
CHKO  Jizerské  hory.  V  praxi 
je takový postup, pakliže sta-
vební úřad obdrží  souhlasná 
stanoviska  od  těchto  insti-
tucí,  tak  zpravidla  vydá  sta-
vební  povolení.  Obec,  pokud 
nesouhlasí, má možnost  po-
dat  odvolání.  Pro  odvolání 
je  však  potřeba  mít  nějaký 
odborný podklad,  a  tak obec 
například  spolupracuje  s  ar-
chitekty,  kteří  se  danou  pro-
blematikou  zabývají  a  kteří 
jsou schopni obci vypracovat 
posudek  u  problematického 
stavebního záměru. Pokud se 

skutečně  potvrdí  podezření 
obce, že  daný  projekt  nespl-
ňuje  parametry  územního 
plánu  nebo  nějakého  jiného 
předpisu ve stavebním řízení, 
obec s tímto podkladem po-
dává odvolání.

Obec  Bedřichov  si  nechala 
v  předchozích  třech  letech 
zpracovat  celkem  šest  po-
sudků  na  šest  stavebních 
záměrů  s  tím  výsledkem, 
že  odvolání  bylo  podáno 
zatím  v  celkem  třech  pří-
padech,  z  čehož  dvakrát 
úspěšně.  Podařilo  se  nám 
tímto zamítnout dvě stavby, 
které  neodpovídaly  územ-
nímu plánu obce.

Díky  našemu  aktivnímu  pří-
stupu  během  stavebního 
řízení  se  nám  dále  podaři-
lo  prostřednictvím  námitek 
zmenšit  objem  nebo  snížit 
výšku v  třech dalších přípa-
dech stavebních záměrů, tyto 
stavby stále čekají na vydání 
stavebního  povolení.  V  této 
činnosti bude obec pokračo-
vat i nadále s cílem zabezpe-
čit, aby výstavba v Bedřicho-
vě byla korigována platným 
územním plánem obce a aby 
byly  také  dodržovány  další 
předpisy stavebního řízení.

Obec v nynější době neplá-
nuje žádnou změnu územní-
ho plánu  směrem k  rozvol-
ňování,  chceme  spíše  dbát 
na  striktní  dodržování  toho 
současného.



11Ročník 2021

RUBRIKAJIZERSKÁ MAGISTRÁLA

Přípravy na zimu 2021/2022 
v JIZERSKÉ, o.p.s.
Jizerská, o.p.s. , zahájila zimní sezónu 2021/2022 8. prosince 2021 strojovou úpravou tra-
tí. V oblasti zázemí  Jizerské, o.p.s. , proběhla  rozsáhlá  rekonstrukce prostor pro partnery 
a sponzory, kterým tak poskytne šatní zázemí v rámci určité skupiny sponzorských darů, 
které Jizerská, o.p.s. , přijímá. Terénní úpravy probíhaly i na stadionu, kde byla dokončena 
opěrná zeď, připravuje se dětské kolečko JIZERSKÁ BORŮVKA a přibydou lyžařské stojany 
pro všechny návštěvníky Jizerské magistrály včetně mazacích lavic.

Pro  tento  rok  byla  zakou-
pena  sněžná  sprcha,  která 
bude pomáhat v zasněžová-
ní stadionu, kde je i oblíbe-
ný sáňkařský kopec. 

Aktuální  sezónu  bude  mož-
né strojově upravit tzv. trych-
týř – což je propojení magis-
trály  s  Hrabětickou  loukou. 
V jednání je stále cesta mezi 
Maliníkem  a  zimním  sta-
dionem  Bedřichov.  Jizerská, 
o.p.s., opravila nástupní mís-
to  od  Buku  směrem  na  Šá-

malovu chatu. Zde proběhlo 
vyperkování  podloží,  které 
se  následně zaválcovalo. Na 
cestě od Kapličky k rozhled-
ně  Slovance  proběhlo  káce-
ní stromů a upravil se terén, 
aby bylo možné v následující 
sezóně  stopy  projet  rolbou 
a upravit Maxovské louky. 

Během listopadu byla na Jizer-
ku převezena rolba, ta zde če-
kala na první dostatečnou sně-
hovou  pokrývku.  Také  ostatní 
stroje  vyčkávaly  připraveny 

v hlavním zázemí na Bedřicho-
vě,  první  úprava  po  létě  pro-
běhla  8.  prosince  2021.  Díky 
gumovým  pásům,  které  mají 
rolby K100 a K200,  je možné 
vyjet na tratě i v nižších sněho-
vých  pokrývkách. Vše  v  rámci 
společných dohod s Lesy ČR.

V termínu 7. – 8. ledna 2022 
je naplánovaný start oblíbe-
ného  závodu  Bedřichovský 
Night Light Marathon. Pevně 
věříme, že nám tento rok epi-
demiologická  situace  plně 

dovolí závod realizovat a bu-
deme  tak moci  na  stadionu 
přivítat první větší závod pro 
zahájení zimní sezóny. 

Hlavním  cílem  JIZERSKÉ, 
o.p.s.  bude  pravidelně  při-
pravovat  a  udržovat  bedři-
chovský stadion a sáňkařský 
kopec, aby všichni návštěvní-
ci  Jizerské magistrály mohli 
vyrážet na sníh do hor. 

Těšíme se na vás v nadchá-
zející sezóně 2021/2022.

Foto: Jan Labský
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Brigáda JIZERSKÉ, o.p.s.

Tvořivé dílny s JM Koral



13Ročník 2021

KULTURA A SPORT

Drakiáda
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Olympijský běh
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Olympijský běh

Sokolský běh republiky
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Sokolský běh republiky
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Bedřichovský Bastard
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Vítání občánků
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Vítání občánků
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Kulturní a sportovní akce v roce 2022
V průběhu roku 2021 nastalo hodně změn zejména pod vlivem pandemie. Z důvodů nepředví-
datelného postupného zpřísňování i rozvolňování vládních nařízení budou informace o akcích 
konaných v roce 2022 aktualizovány na webu www.bedrichov.cz. Kromě tištěných pozvánek, 
plakátů a vývěsek, prosím, sledujte i další informační kanály. Děkujeme za pochopení.


