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Důvodová zpráva 
 

Dne 27. května 2009 byla Magistrátu města Liberec doručena Petice za obnovu zrušené ve-
řejně přístupné cesty pro pěší a cyklisty „Průchod golfem“, kterou občané z Liberce, ale i ji-
ných obcí (například Mníšek, Frýdlant) zastoupení petičním výborem, požadují obnovení prů-
chodu mezi Libercem – Radčicemi a Krásnou Studánkou a zřízení náhrady za cestu zrušenou 
při výstavbě golfového areálu YPSILON. Petice byla zaslána zastupitelstvům statutárního 
města Liberce a obce Mníšek, jakož i zastupitelstvu Libereckého kraje. Vedle toho je petice a 
názory na celou záležitost zveřejněny i na www.pruchod-golfem.cz. 

Věcí se již v minulosti zabývaly orgány veřejné správy, nejvíce snad orgány obce Mníšek. 
Postoj obce Mníšek je v této záležitosti zřetelný, vybudování náhradní cesty vedle komunika-
ce, která nahradila původní cyklostezku, není její současnou prioritou. 

 

Vyjádření obce Mníšek k textu, zveřejněnému na internetových stránkách 
www.pruchod-golfem.cz 

Reagujeme na text, týkající se neprůchodnosti golfovým areálem ve Fojtce, uvádíme na pra-
vou míru některé mylné informace a doplňujeme výše zmíněný text : 

- Územní plán obce Mníšek (ÚPO) byl schválen k datu 2002. Od té doby je ÚPO platný, 
zpracovatelem je projekční firma SAUL, s. r. o. Liberec (Sdružení architektů a urbanistů Li-
berec- projektanti ing. arch. Plašil, ing. arch. Šrutová). Na základě postupně vznikajících po-
řadavků obce jsou firmou SAUL zpracovávány Změny ÚPO. 

- Změnou č. 1 ÚPO byl do územního plánu zapracován požadavek na vymezení golfového 
hřiště na ploše nezastavěného, tzv. "bezlesého území" v k. ú. Fojtka. Způsob využití tohoto 
území byl původně variantně zvažován na menším rozsahu plochy, s možností zachování 
veřejného průchodu územím. Pro návrh nového využití "bezlesého území" byl vyhodnocen 
záměr vlastníka a budoucího investora na zřízení golfového hřiště s celistvou plochou, bez 
možnosti veřejného průchodu areálem. Důvodem tohoto řešení byl požadavek vytvoření 
špičkového areálu, jehož provozování umožňuje právě jeho velká plošná výměra a spojitost, 
nenarušená koridorem veřejně provozované cesty. Jedním z dalších důvodů neprůchodnosti 
areálem je obtížné zajištění bezpečnosti procházenící veřejnosti před nebezpečím úrazu. 
Vlastní projekt golfového hříště byl vypracován jinou specializovanou projekční firmou. 

Realizací golfového hřiště takto vznikají dvě protichodné skutečnosti - na jedné straně pro 
veřejnost nepříjemné zprůchodnění relativně velké plochy volné krajiny, na druhé straně 
vznikl vysoce kvalitní golfový areál, zhodnocující přírodní a krajinné kvality území. V kom-
plexím pohledu na výše uvedené jeví se existence golfového areálu jednoznačně jako přínos 
obci Mníšek, zejména z hlediska jejího zatraktivnění a otevření možnosti postupného rozvo-
je. V rámci snahy o vyřešení vzniklého problému byl vznesen Magistrátem Města Liberec 
požadavek na kompenzaci za zneprůchodněné území kompromisním zřízením náhradní 
stezky, umožňující alespoň částečný průchod územím. 

Změnou č. 2 ÚPO byl následně vymezen nový úsek cyklostezky č. 3006, vedený po západ-
ním nevyužívaným okraji golfového hřiště, propojující takto přes okrajové území Fojtky, 
území Krásné Studánky a Radčic. Autorem projektového řešení úseku cyklostezky je firma 
Valbek spol. s r. o. 

Požadavek na zlepšení prostupnosti území po obvodu golfového areálu je zpracován do ÚPO 
stejně, jako mnohé jiné požadavky obce v rámci Návrhu ÚPO a jeho Změn, a předpokládá se 
tedy i jejich realizace. Otázka termínu realizace jednotlivých návrhů, v konkrétním případě 
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vybudování nového úseku cyklostezky č. 3006, záleží do značné míry na finančních možnos-
tech obce, které vycházejí z plánu a pořadí naléhavosti jednotlivých investičních záměrů. 
Vzhledem k členitosti terénu a z toho vyplývající technické a finanční náročnosti, přesahuje 
záměr vybudovat tuto cyklostezku finanční možnosti obce. Nehledě na skutečnost, že většina 
dotčených pozemků není ve vlastnictví Obce Mníšek. 

Obec upřednostňuje vybudování a opravy místních komunikací v Mníšku i ve Fojtce, vybu-
dování kanalizace a vodovodu, čističek odpadních vod, rekonstrukci základní školy, mateř-
ské školy, vybudování dětského hřiště, restaurace na přehradě Fojtka vč. stezky okolo pře-
hrady, multifunkčního hřiště atd. Vybudování všech těchto akcí je podmíněno získáním do-
tací. Tyto dotace však nehradí plně náklady na jednotlivé akce, projekt a finanční podíl (kte-
rý je u jednotlivých dotačních titulů v různé výši), musí uhradit obec z vlastních zdrojů. 

Toto vyjádření vydává Obec Mníšek na základě projednání v Zastupitelstvu Obce Mníšek 
konaného dne 12. 11. 2008 - č. usnesení 134/11/08. 

  

Obsah petice se z velké části dotýká území obce Mníšek, většina plochy golfového areálu je 
mimo území statutárního města Liberec. Jedinou hypotetickou povinností statutárního města 
Liberec by ve vztahu k obsahu petice bylo zajištění dalšího dopravního propojení mezi část-
mi města Radčice a Krásná Studánka, vedle propojení stávajících. Toto je pouze na rozhod-
nutí samosprávných orgánů, nicméně s ohledem na složitost řešení vč. majetkoprávních vy-
pořádání jde o věc značně komplikovanou (část komunikace by navíc vedla po území jiné 
obce, navíc v soukromém majetku).    

Protože je však v petici argumentováno, že zneprůchodnění golfového areálu bylo realizová-
no v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny, což je záležitost, kde působí Magis-
trát města Liberec jako orgán státní správy.  

Petice byla proto předána k vyjádření také Magistrátu města Liberec, odboru životního pro-
středí a odboru dopravy.   

Vyjádření z hlediska dopravy  
Právní existence veřejných komunikací před výstavbou golfového hřiště je velmi sporná. 
Stavby komunikací tam nebyly vedeny a o určení existenci práva veřejného účelové komuni-
kace nelze hovořit, protože rozhodovací proces je závislý na zákonu 500/2004 Sb. (§ 142 
odst.1), který je účinný až od 1. 1. 2006). Územní rozhodnutí a stavební povolení golfového 
hřiště vydal stavební úřad v Chrastavě v lednu resp. červenci 2005. Stavební řízení, které sta-
novilo nová práva využití pozemků, je platné a nepřezkoumatelné.  
Areál golfového hřiště se jen dotýká obvodu působnosti MML. Pokud cesty na pozemcích 
byly veřejné, jejich rušení bylo v kompetenci obecního úřadu Mníšek. MML nemohl tuto věc 
ovlivňovat ani z pozice státní správy ani samosprávy. Náhrada průjezdu pro pěší a cyklisty 
byla přesto ze strany MML požadována a postavena. Občanům se ale tato alternativa nelíbí 
z důvodu velkého stoupání ve Fojtce (viz www.pruchod-golfem.cz).  
Původní cesta (vyjeté koleje po pozemcích) před výstavbou hřiště umožňovala kromě spojení 
Radčic s Mníškem a Fojtkou také spojení s Krásnou Studánkou (Požadovaná náhrada je vlast-
ně  o tomto spojení). Vyhovění petici znamená postavit novou cestu dost složitě prostupným 
územím, nebo projít částečně po okraji golfového hřiště. Samozřejmě to předpokládá vstřícný 
postoj vlastníků golfového hřiště, velká část území je v kompetenci obce Mníšku a podle od-
hadu by šlo o velmi nákladnou záležitost, kterou by s vysokou mírou pravděpodobnosti měla 
výrazný vliv na rozpočet SML. 

 

Vyjádření z hlediska státní správy lesů : 
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Součástí areálu golfového hřiště Ypsilon Golf Liberec jsou rovněž pozemky určené k plnění 
funkcí lesa. Další lesní pozemky pak na areál bezprostředně navazují. Uzavřením prostoru 
golfového hřiště je omezena dopravní obslužnost lesa. V případě standardního hospodaření 
v lese je tato věc řešena dohodou mezi provozovateli areálu a vlastníky dotčených lesů o 
umožnění přístupu a vjezdu (ze strany lesů v majetku SML to takto řešeno bylo). V případě, 
že k takové dohodě nedojde, rozhoduje v této věci orgán státní správy lesů (§ 34 odst. 4 záko-
na č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění doplňujících předpisů – dále jen zákon o lesích). 
V rámci provozu areálu (např. provozním řádem) je též vhodné řešit přístup do lesa pro případ 
živelných hrozeb, zejména lesních požárů. Právo veřejnosti na vstup do lesů, dle zákona o 
lesích, není v tomto případě dotčeno. 

 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny : 

Přístup do krajiny je řešen ustanovením § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny ve znění doplňujících předpisů (dále jen zákon) a týká se veřejně přístupných účelových 
komunikací, pěšin a stezek. Odstavec 2 tohoto ustanovení zákona uvádí, že „Každý má právo 
na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, 
pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochra-
nu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlast-
níka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.“ 

Práva podle odstavce 2 se nevztahují pouze na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahra-
dy, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Při oplocování či 
ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí vlastník či ná-
jemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhod-
ném místě pozemku (§ 63 odst. 4 zákona). 

Většina pozemků včetně komunikací je v tomto případě ve vlastnictví fyzických osob, na kte-
ré se výše uvedená ustanovení zákona nevztahují. Menší část komunikace ul. K Fojtce, p.č. 
638/2, směrem od Radčic do Mníšku od závory na první křižovatku (jedná se o úsek v délce 
cca  165 m), je ve vlastnictví statutárního města Liberec, ta ovšem z tohoto pohledu nikam 
nevede. 

Volný průchod po zmíněné cestě by měl být zachován pouze za předpokladu, že by se jednalo 
o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, to posuzuje silniční správní orgán a podle jeho 
vyjádření se dnes jedná o soukromou cestu.  

 

Závěr 

Průchod přes golfový areál YPSILON je v současné době nemožný zejména kvůli bez-
pečnosti, nicméně původní vyježděná trasa průchodu je z drtivé většiny soukromým 
majetkem, který byl veřejností užíván jen proto, že průchod vlastníci (fyzické osoby) 
neznemožnili. MML byl jedním z orgánů, který po vlastnících v době povolování areálu 
požadoval alternativní řešení pro průjezd cyklistů, které bylo realizováno (přestože je 
z hlediska stoupání méně pohodlné než původní průjezd areálem). Otevření původní 
cesty areálem je právně a majetkoprávně a s ohledem na bezpečnost prakticky nereálné. 
Splněním požadavků z petice by bylo vybudování alternativní cesty mezi libereckými 
částmi Radčice a Krásná Studánka, tato cesta by však vedla po soukromých pozemcích, 
katastrem obce Mníšek a vzhledem k tomu, že by ji muselo uhradit SML, je takový po-
žadavek velice těžko splnitelný.  

 



Návrh odpovědi:  
 
Vážení představitelé petičního výboru, 
 
dne 27. května 2009 byla Magistrátu města Liberec doručena Petice za obnovu zrušené veřejně přístupné 
cesty pro pěší a cyklisty „Průchod golfem“, kterou občané z Liberce, ale i jiných obcí (například Mníšek, 
Frýdlant) reprezentovaní Vaším petičním výborem, požadují obnovení průchodu mezi Libercem 
– Radčicemi a Krásnou Studánkou a zřízení náhrady za cestu zrušenou při výstavbě golfového 
areálu YPSILON. Petice byla zaslána zastupitelstvům statutárního města Liberce a obce Mníšek, 
jakož i zastupitelstvu Libereckého kraje; vedle toho je petice vč. názorů na celou záležitost 
zveřejněna i na www.pruchod-golfem.cz. 

Věcí se již v minulosti zabývaly orgány veřejné správy, nejvíce snad orgány obce Mníšek. Postoj 
obce Mníšek je v této záležitosti zřetelný, vybudování náhradní cesty vedle komunikace, která 
nahradila původní cyklostezku, není v současné době její prioritou.  

Obsah petice se z velké části dotýká území obce Mníšek, většina plochy golfového areálu je mimo 
území statutárního města Liberec.  Jedinou hypotetickou povinností statutárního města Liberec 
by ve vztahu k obsahu petice bylo zajištění dalšího dopravního propojení mezi částmi města 
Radčice a Krásná Studánka, vedle stávajících propojení mimo golfový areál. Toto je pouze na 
rozhodnutí samosprávných orgánů, nicméně jde o věc značně komplikovanou s ohledem na 
složitost majetkoprávních vypořádání, značných finančních nákladů na realizaci a organizačně 
problematickou (část komunikace by vedla po území jiné obce, navíc po pozemcích 
v soukromém majetku). Předně proto musím říci, že ani z hlediska statutárního města Liberec 
není zřízení další cyklostezky napříč golfovým areálem ani zřízení dalšího průchodu mezi částmi 
města Radčice a Krásná Studánka prioritou, nehledě na veliká bezpečnostní rizika spojená 
s průjezdem a průchodem tímto areálem. Zde bych chtěl zdůraznit, že statutární město Liberec 
nevidí jinou možnost jak zajistit průchod golfovým areálem v soukromém majetku, než výkupy 
pozemků a zbudováním cest ve vlastní režii. V podkladech pro petici je sice argumentováno, že 
zneprůchodnění golfového areálu bylo realizováno v rozporu se zákonem na ochranu přírody a 
krajiny, ale takové porušení zákona, kde by bylo možné obnovit předešlý stav, zde příslušnými 
orgány bylo vyvráceno. Petice byla proto předána k vyjádření také Magistrátu města Liberec, 
odboru životního prostředí a odboru dopravy. Podle těchto dvou odborných útvarů nebyl 
golfový areál realizován v rozporu s platnými právními předpisy a omezení pohybu osob v trase 
původního průchodu není možné taktéž kvalifikovat jako protiprávní. Za pozornost stojí, že to 
byl právě požadavek Magistrátu města Liberec, na jehož základě byl zřízen alternativní průjezd 
pro cyklisty podél areálu.  

Odbor životního prostředí MML se taktéž zabýval otázkou, zdali omezením pohybu osob a 
cyklistů na cestě golfovým areálem nedošlo k omezení přístupu do krajiny. Přístup do krajiny je 
řešen ustanovením § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
doplňujících předpisů (dále jen zákon) a týká se veřejně přístupných účelových komunikací, pěšin 
a stezek. Odstavec 2 tohoto ustanovení zákona uvádí, že „Každý má právo na volný průchod přes 
pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či 
zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat 
jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.“ 

Práva podle odstavce 2 se nevztahují pouze na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, 
sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Při oplocování či 
ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí vlastník či nájemce 
zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě 
pozemku (§ 63 odst. 4 zákona). Většina pozemků včetně komunikací je v tomto případě ovšem 
ve vlastnictví fyzických osob, na které se výše uvedená ustanovení zákona nevztahují. Omezením 



volného průchodu po zmíněné cestě tak nebyl porušen zákon, neboť dle posouzení silničního 
správního orgánu nešlo o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 

Vážení představitelé petičního výboru, vyhovění požadavkům z petice by tak pro statutární město 
Liberec znamenalo postavit novou cestu dost složitě prostupným územím, nebo projít částečně 
po okraji golfového hřiště, a to za předpokladu nákladných majetkoprávních řešení a 
bezpečnostních rizik. Velká část takového řešení se navíc dotýká území a patrně i rozpočtu obce 
Mníšek. V současné situaci veřejných rozpočtů není možné požadavky z petice zařadit mezi 
prioritní projekty, kterými je možné se dále zabývat. 

Vážení zástupci petičního výboru, v žádném případě nechci polemizovat nad potřebností 
průchodu a průjezdu golfovým areálem, zmiňovanou jednotlivými občany, podepsanými pod 
textem petice. Vesměs se jedná o názory občanů, kteří jako cyklisté využívali průjezd  krajinou 
mezi libereckou částí Radčice a obcí Mníšek a kteří nejsou spokojeni s alternativním řešením. Je 
ovšem třeba zmínit, že uvedený golfový areál je z drtivé většiny ve vlastnictví fyzických osob, 
které omezením průchodu a průjezdu po svém majetku chrání nejen své zájmy, ale také 
bezpečnost a ochranu zdraví. S ohledem na skutečnost, že zneprůchodnění soukromého areálu 
nebylo příslušnými orgány shledáno jako nezákonné, nemá statutární město Liberec v současné 
době možnost situaci neprůchodného soukromého areálu řešit jinak, než odkazem na existující 
alternativní dopravní spojení mezi Libercem a Mníškem. 

Orgány statutárního města Liberec projednaly Vaši petici ve dnech 16. června 2009 (Rada města 
Liberec) a 25. června 2009 (Zastupitelstvo města Liberec) s tím, že s ohledem na výše uvedené 
informace, neuložily žádné úkoly ani provedení opatření.  

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vážený pan 
Josef Římek 
Krásná Studánka 226 
460 01 Liberec XI 
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