
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÚZEMNÍ STUDIE JENIŠOVICE 

LOKALITA STEBLÍK 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY ZBV30 A ZBV49  

 
 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST 
 

DUBEN 2020  



Územní studie Jenišovice, lokalita Steblík, zastavitelné plochy ZBV30 a ZBV49, duben 2020

 

 

 SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové                                  2  

 

OBJEDNATEL:     Obec Jenišovice 

   Liberecký kraj  

         

POŘIZOVATEL: Městský úřad Turnov 

Odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování 

 
 

PROJEKTANT – KOLEKTIV ZHOTOVITELE:   SURPMO, a.s. 

Projektové středisko Hradec Králové 

  

 

 

 

 

 

 

Vedoucí Projektového střediska:   Ing. arch. Alena Koutová  
(odpovědný zástupce projektanta  
– autorizovaný architekt – ČKA poř. č. 00750) 

 
Zástupce vedoucí: Ing. arch. Miroslav Baťa 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Územní studie Jenišovice, lokalita Steblík, zastavitelné plochy ZBV30 a ZBV49, duben 2020

 

 

 SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové                                  3  

 

OOBBSSAAHH  EELLAABBOORRÁÁTTUU                                                                                    

 

I. Textová část                      

 
A. Základní údaje              5 

B. Vymezení řešeného území          7 

C. Analýza stávajícího stavu využívání území (limity, hodnoty a problémy v území)   8 

D. Řešení urbanistické koncepce                  14  

E. Řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury               16  

F. Řešení veřejných prostranství                 19  

 Seznam použitých zkratek a symbolů                                                            20 

 

 

II. Grafická část         

 

A Hlavní urbanistický výkres       1 : 1 000 

B Výkres veřejné dopravní a technické infrastruktury    1 : 1 000 

C Výkres širších vztahů        1 : 5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Územní studie Jenišovice, lokalita Steblík, zastavitelné plochy ZBV30 a ZBV49, duben 2020

 

 

 SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové                                  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TEXTOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Územní studie Jenišovice, lokalita Steblík, zastavitelné plochy ZBV30 a ZBV49, duben 2020

 

 

 SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové                                  5  

 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

ÚVODNÍ INFORMACE  

Řešené plochy jsou součástí území obce Jenišovice, jedná se o plochy v jižní části 
katastrálního území Jenišovice u Jablonce nad Nisou, č. 658413. Řešené plochy se nachází 
za jižní hranicí zastavěného území části Jenišovice, navazuje na stabilizované plochy obytné 
zástavby, tj. na plochy bydlení venkovského charakteru (BV). Jižní části řešených ploch 
přecházejí do volné krajiny. 

Zastupitelstvo obce Jenišovice na svém zasedání dne 22. 6. 2017 usnesením  
č. 5/4/2017 vydalo Územní plán Jenišovice, ve kterém jsou řešené plochy vymezeny jako 
plochy změn ZBV30 a ZBV49 – zastavitelné plochy bydlení venkovského charakteru 
a ve kterém je rozhodování o změnách v území těchto ploch podmíněno zpracováním 
územní studie.  

O pořízení územní studie rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. 8. 
2018 usnesením č. 14/4/18. 

Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití navržených zastavitelných 
ploch v souladu s požadavky platného územního plánu a prověřit jejich plošné uspořádání 
tak, aby byla zajištěna dopravní dostupnost všech budoucích zastavěných stavebních 
pozemků a jejich optimální zapojitelnost na nezbytnou technickou infrastrukturu.  

Územní studie je zpracována v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

Celková rozloha obou řešených ploch dle územního plánu s následným zpřesněním 
nad aktuálním mapovým dílem činí 6,1383 ha (ZBV30 – 3,2025 ha, ZBV49 – 2,9358 ha). Dle 
katastru nemovitostí je tvořena ornou půdou, trvalým travním porostem a ovocnými sady. 

Dle aktuálních terénních průzkumů je předmětná plocha dosud převážně využívána 
v souladu s aktuálními údaji katastru nemovitostí, kromě dvou zastavěných stavebních 
pozemků v severovýchodním rohu plochy ZBV30. 

 

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

Vstupními podklady pro zpracování této studie byly: 

▪ Zadání územní studie Jenišovice,  

MÚ Turnov – odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování,  

duben 2019 

▪ Jenišovice – Steblík, pracovní podklad k návrhu zastavovací studie a změně ÚP, 

varianta H5, alternativa B, Atelier Aurea, 06/2002 

▪ skica řešení ploch, Obec Jenišovice, červen 2019 

▪ Připomínky k autorskému originálu územní studie, MÚ Turnov – prosinec 2019 

▪ Náměty a dotazy k autorskému originálu územní studie, Obec Jenišovice – prosinec 

2019 

▪ Územní plán Jenišovice  

▪ Územně analytické podklady ORP Turnov 2016 

▪ Digitální katastrální mapa k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou 

▪ Výškopis – ZABAGED 3D vrstevnice 

▪ Ortofotomapa 
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VYHODNOCENÍ PODKLADŮ 

▪ Zadání územní studie Jenišovice,  
MÚ Turnov – odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování,  
duben 2019 

Obsahuje požadavky na zpracování ÚS – závazný podklad. 

▪ Jenišovice – Steblík, pracovní podklad k návrhu zastavovací studie a změně ÚP, 
varianta H5, alternativa B, Atelier Aurea, 06/2002 

Obsahuje někdejší představu zpracovatele o dělení pozemků v předmětném území 
a jeho okolí – informativní podklad. 

▪ skica řešení ploch, Obec Jenišovice, červen 2019 

Obsahuje současnou představu Obce o možném dělení pozemků v předmětném 
území – informativní podklad. 

▪ Připomínky k autorskému originálu územní studie, MÚ Turnov – prosinec 2019 

Bez připomínek. 

▪ Náměty a dotazy k autorskému originálu územní studie, Obec Jenišovice – prosinec 
2019 

Obsahuje požadavky na doplnění ÚS – závazný podklad. 

▪ Územní plán Jenišovice  

Obsahuje závazné zásady urbanistické koncepce a koncepce veřejné infrastruktury, 
podmínky pro využití předmětných ploch a aktuální informace o nich a jejich okolí  
– závazný i informativní podklad. 

▪ Územně analytické podklady ORP Turnov 2016 

Obsahují aktuální informace o sledovaných jevech a problémech k řešení 
v předmětném území a jeho okolí – informativní podklad. 

▪ Digitální katastrální mapa k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou 

Obsahuje aktuální informace o vlastnických vztazích k jednotlivým pozemkům 
v předmětných plochách a o jejich uspořádání – informativní podklad. 

▪ Výškopis – ZABAGED 3D vrstevnice 

Obsahuje výškopisné informace s intervalem 2 m a přesností 0,75 – 1,5 m 
 – informativní podklad. 

▪ Ortofotomapa 

Obsahuje fotografickou dokumentaci současného stavu využívání předmětných ploch 
– informativní podklad. 
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B. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

 

ŠIRŠÍ VZTAHY, CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

Řešené plochy se nachází v jižní části k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, plocha 
ZBV30 při silnici č. III/28727 směr Paceřice, plocha ZBV49 při silnici č. III/28719 směr 
Turnov. 

Základní služby se nacházejí v obci. Další služby jsou k dispozici v Turnově, 
Rychnově u Jablonce nad Nisou, Hodkovicích nad Mohelkou, Železném Brodě apod. V obci 
funguje veřejná autobusová doprava do zmiňovaných měst, z velké části je však využívána 
individuální automobilová doprava. 

Dle topografie jsou plochy situovány na výškových kótách cca 344 – 361 m n. m. 
s průměrným sklonem střední části cca 7 % od severu k jihu (ZBV30), resp. 343 – 370 m n. 
m. s průměrným sklonem střední části cca 11 % od východu k západu (ZBV49). 

Řešené plochy a jejich vazby na organizmus obce a veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu jsou vyznačeny v grafické příloze Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 5 000.  
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C.  ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ (LIMITY, HODNOTY 
A PROBLÉMY V ÚZEMÍ)  

 

ZÁKLADNÍ HODNOTY A LIMITY VYUŽITÍ 

Přírodní hodnotou plochy jsou půdy I. a II. třídy ochrany (BPEJ 5.14.00 a 5.42.00) 
a současný krajinný ráz, jehož charakteristiky jako podnože pro centrální část Jenišovic 
nesmí být v dálkových pohledech výrazně narušeny. Kulturní hodnoty se v řešené ploše 
a jejím nejbližším okolí nevyskytují. Z civilizačních hodnot se pro řešenou plochu uplatňuje 
zastavěné území v jejím nejbližším okolí, včetně dvou již využitých pozemků v ploše ZBV30. 
Jeho prostorovou kompozici, charakter a měřítko navazujícího zastavěného území je nutno 
dle územního plánu respektovat.  

Řešená plocha ZBV30 je v západní a ZBV49 ve východní části dotčena ochranným 
pásmem silnice III. třídy. Dopravní napojení celé lokality je zajištěno dvěma sjezdy ze silnice 
č. III/28719 a jedním sjezdem ze silnice č. III/28719 na budoucí místní komunikace. 
V navrhované místní komunikaci a v zeleném pásu podél ní budou uloženy inženýrské sítě – 
vodovodní řad, elektrické vedení NN, telekomunikační vedení, veřejné osvětlení, STL 
plynovod a (jednotná) kanalizační síť. 

Řešené plochy jsou částečně dotčeny OP telekomunikačního vedení, v případě 
plochy ZBV30 se nachází při západní hranici, v případě plochy ZBV49 zasahuje budoucí 
stavební pozemek č. 2. Obě plochy jsou dotčeny procházejícím nadzemním el. vedením VN 
včetně přípojky k současné TS, jejichž ochranná pásma plochy omezují. Tyto limity využití 
území jsou zobrazeny ve Výkrese veřejné dopravní a technické infrastruktury 
v měřítku 1 : 1 000. 

 

V řešené ploše nebyly identifikovány problémy k řešení související s napojením 
jednotlivých pozemků na dopravní infrastrukturu – plocha přímo navazuje na silnice III. třídy  
a budoucí místní komunikace. 

Technická infrastruktura se nachází v dostupné vzdálenosti od plochy, sítě budou 
prodlouženy ke stavebním pozemkům v uličním prostoru budoucích místních komunikací. 
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POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

 

Pro řešené plochy jsou s ohledem na rozsah a charakter navrženého využití stěžejní 
tyto požadavky: 

plocha 
č. 

navrhované funkční využití 
rozloha v 

m2 
max. počet RD 

podmínky pro umísťování staveb 

k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou 

ZBV30 
plochy bydlení - venkovského 
charakteru 

32 025 

21 rodinných domů 
podmínkou pro rozhodování o změnách využití je zpracování  
společné územní studie s plochou ZBV49 
podmínkou odpovídající plochy veřejných prostranství 
podmínkou ochrana před hlukem 

  ZBV49 
plochy bydlení - venkovského 
charakteru 

29 358 

19 rodinných domů 
podmínkou pro rozhodování o změnách využití je zpracování 
společné územní studie s plochou ZBV30 
podmínkou odpovídající plochy veřejných prostranství 
podmínkou ochrana před hlukem 

 
Protihluková opatření 
Při umístění staveb v zastavitelných plochách pro bydlení v blízkosti střelnice (ZBV30) bude 
prokázáno dodržení hygienických limitů hluku z provozu střelnice v budoucích chráněných 
prostorech. 
Při umístění staveb v zastavitelných plochách pro bydlení v blízkosti silnic III. třídy (ZBV30, 
ZBV 49) bude prokázáno dodržení hygienických limitů hluku z provozu silnic III. třídy 
v budoucích chráněných prostorech. 
 
Vodovod  -  zásobování pitnou vodou 
Navržené lokality k zástavbě rodinnými domy, sportovních zařízení a podnikatelské výstavbě 
budou zásobeny jak ze stávajících vodovodních řadů, tak z navržených vodovodních řadů. 
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Kanalizace  -  odkanalizování a likvidace odpadních vod 
Navržené lokality k zástavbě rodinných domů, sportovních zařízení a podnikatelské výstavbě 
budou napojeny jednak do přilehlých stávajících stok, tak do nově navržených stok. 
 
Návrh rozvoje užití energií 
Elektrická energie spolu se zemním plynem budou hlavními energiemi v řešeném území. 
Elektřina bude pokrývat jak technologickou spotřebu v plném rozsahu (svícení, vaření, 
domácí spotřebiče), tak omezeně i ohřev teplé užitkové vody. Zemní plyn bude zajišťovat 
vytápění a v převážné míře ohřev teplé užitkové vody. 
Pro ohřev teplé užitkové vody je vhodné použít solárních kolektorů umístěných na objektech, 
dále je možné přečerpávání energie ze vzduchu, nebo zeminy pomocí kompresorového 
systému do objektů. 
 

Veřejná prostranství   
V nově navrhovaných plochách nebylo veřejné prostranství samostatně vymezeno, bude 
řešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace jako součást zastavitelných ploch v k.ú. 
Jenišovice u Jablonce nad Nisou – ZBV30, ZBV49. 
 

Specifická kritéria a podmínky péče o krajinný ráz 
MKR Jenišovice a Odolenovice: 
- chránit krajinný ráz současné zástavby obce, umísťovat prvky, které nenaruší 

charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití prostorů,  
- klást důraz na způsoby zástavby zejména v okrajových partiích obce na přechodu do volné 

krajiny -   v hustotě zástavby a ve volbě velikostí, výšce a tvarů nových objektů, 
- chránit vzrostlou nelesní zeleň. 
 

Podmínky pro využití plochy 
 

 
PLOCHY  BYDLENÍ   
venkovského charakteru  / BV, ZBV, PBV /                              

Časový horizont využití plochy :  plochy stabilizované, plochy změn 

Podmínky pro využití plochy : 

Hlavní využití  

 
- bydlení v rodinných domech s plochami pozemků, které umožňují pěstitelskou a chovatelskou činnost, nebo sloužící 

pro rodinnou rekreaci 
 

Přípustné využití  

 
- bydlení v rodinných domech (RD)   
- rodinná rekreace ve stavbách určených pro rodinnou rekreaci  
- dopravní infrastruktura pro zajištění hlavního využití dané plochy (místní a účelové komunikace, parkovací a 

odstavné plochy) 
- technická infrastruktura pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, 

elektronické komunikace, zařízení energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) 
- stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (garáže, krytá i nekrytá parkovací stání, bazény, zimní 

zahrady, oplocení, stavby pro chovatelství) a stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 
výšky 5 m (skleníky, zahradní altány apod.)   

- liniová a plošná zeleň veřejných prostranství 
- sportovně rekreační plochy – dětská hřiště 

Nepřípustné využití 

 
- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  
- mobilní domy 
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Podmíněně přípustné využití  

 
- podnikatelská činnost (obchod a služby včetně ubytování) integrovaná v RD při zachování převažujících užitných 

ploch pro bydlení a kapacitou nadměrně nezatíží komunikace a inženýrské sítě a nenaruší kvality životního prostředí 
a pohody bydlení  

- podnikatelská činnost (obchod a služby včetně ubytování) v samostatných stavbách, které nepřesáhnou  velikost 
200 m2 zastavěné plochy a kapacitou nadměrně nezatíží komunikace a inženýrské sítě a nenaruší kvality životního 
prostředí a pohody bydlení  

- stavby pro podnikatelskou činnost o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m ( pro 
prodej a služby) kapacitou nadměrně nezatíží komunikace a inženýrské sítě a nenaruší kvality životního prostředí a 
pohody bydlení  

- kompostování zbytků surovin z domácností a zahrad, v místě nerušící pohodu okolního bydlení 
- v zastavitelných plochách pro bydlení s blízkým zdrojem hluku a vibrací musí být před povolením umístění staveb 

prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných 
prostorech, definovaných v zákoně o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v 
platném znění 
 

Podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu:. 

Výšková a prostorová regulace zástavby 

 
- max. počet nadzemních podlaží RD  -  2 nadzemní podlaží + 1 podkroví   
- max. výška staveb  -  10 m 

 

Intenzita využití pozemků v plochách 

 
- minimální plocha pozemku pro RD  -  mimo zastavěné území 1 000 m2  
- pro plochu ZBV1 - min. plocha pozemku  pro RD 800 m2  
- minimální plocha pozemku pro RD  -  v zastavěném území 700 m2  
- maximální zastavěná plocha RD   -  250 m2  
- stavby RD na sousedních pozemcích na sebe nesmí stavebně navazovat  
- ve stávajících plochách bydlení musí být chráněna doprovodná zeleň, hřiště a další rekreační zařízení na veřejných 

prostranstvích, využívaná pro účely krátkodobé rekreace 
- v plochách bydlení bude výstavba prováděna za podmínky vybudování přístupové komunikace a napojení na 

veřejnou technickou infrastrukturu. 
- v zastavitelných plochách bydlení č. ZBV12, ZBV16, ZBV30 je třeba vymezit pro každé 2 hektary zastavitelné plochy 

min. 1000m2 plochy veřejných prostranství, do kterých se nezapočítávají pozemní komunikace  
 

 

 

Použitými pojmy se v ÚP rozumí:  

Zastavěné území a zastavitelné plochy: 
Území vymezené v územním plánu hranicí zastavěného území a návrhovými plochami 
změn, které umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití. 

Nezastavěné území:   
Území, ve kterém lze povolovat stavby pouze výjimečně, a to jen takové, které budou 
umožňovat využití nezastavěných území v souladu s územním plánem. 

Časový horizont využití ploch: 
Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným způsobem 
využití se jedná o : 

- plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití) 
- plochy změn (je navržena budoucí změna využití) 
- plochy územní rezervy (je předpokládaná budoucí změna využití a dosavadní využití 

nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí 
navrhované využití území) 

Podmínky pro využití ploch:  
Pro každou plochu s rozdílným způsobem využití jsou podmínky pro využití ploch uvedeny 
v tomto členění: 
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Hlavní využití: 
- činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury definující charakter ploch  

Přípustné využití území:  
- zde jsou uváděny jednotlivé, konkrétní činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury 

odpovídající charakteru hlavního využití plochy 
- jejich povolení se váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů 

Nepřípustné využití území:  
- zde je uváděn výčet jednotlivých, konkrétních činností, staveb, zařízení, úprav 

a kultur, které nesplňují podmínky hlavního, přípustného ani podmíněně přípustného 
využití a které nesmí být ve vymezené ploše povoleny 

Podmíněně přípustné využití: 
- zde jsou uváděny činnosti a podmínky, za kterých jsou přípustné - činnosti, stavby, 

zařízení, úpravy a kultury neodpovídající charakteru hlavního využití plochy, které 
však lze povolit, nejsou-li s ním v rozporu a svým působením nenaruší hlavní využití 
plochy 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:  
V řešené ploše stanovuje konkrétní podmínky prostorového uspořádání, např.: 

- výšková regulace – počet nadzemních podlaží a max. výška stavby 
- min. velikosti pozemků pro jednotlivé stavby 
- max. půdorysná velikost staveb  

Definice: 

Výroba a skladování s nízkou zátěží - je výroba a skladování, které svým provozováním 
a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu 
prostředí, resp. pohodu bydlení souvisejícího území. 

Výška stavby v metrech se definuje jako největší rozdíl mezi nadmořskou výškou nejvyššího 
bodu hlavní hmoty stavby a nejnižšího bodu upraveného terénu navazujícího na stavbu – 
nezohledňují se se vstupy a vjezdy do podzemních podlaží a anglické dvorky. Stanovená 
výška může být překročena v případě umístění technologických zařízení (komíny, stožáry, 
výtahy a další) v souladu s ostatními ustanoveními územního plánu a obecně závaznými 
předpisy, pokud slouží bezprostředně hlavnímu využití dané stavby a podstatou funkčností 
zařízení je jeho výška.    

 
Podmínky pro pořízení územní studie 

Úkolem územní studie je navrhnout parcelaci, prostorovou regulaci, dopravní 
a technické napojení jednotlivých parcel, vymezení veřejného prostranství při dodržení 
podmínek stanovených územním plánem. 

Územní studie tak budou respektovat podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití a stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu včetně 
stanovených podmínek pro umístění staveb a maximální počet staveb rodinných domů 
stanovených v tabulkách v kapitole 1.c.1 Vymezení zastavitelných ploch. 
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POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

Při zpracování Územní studie Jenišovice se bude vycházet z Územního plánu 
Jenišovice a Územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností (ORP) 
Turnov. 

Územní studie bude řešit soulad a koordinaci mezi plochami zastavitelnými 
a sousedícího zastavěného území. Z hlediska urbanistické koncepce bude posouzeno 
plošné a prostorové uspořádání, architektonické řešení, hustota zastavění území, a podíl 
zeleně v jednotlivých částech území, formou veřejných prostranství. 

Na základě ÚP se jedná o zastavitelné plochy, které jsou na zastavěné území 
napojeny. Podmínky navrženého funkčního využití „Plochy bydlení venkovského charakteru 
(ZBV)“ umožňují především bydlení v rodinných domech s možností chovatelské 
a pěstitelské činnosti a rodinnou rekreaci. Drobné podnikání připouští až jako podmíněně 
přípustné. Pořízení územní studie pro lokalitu č. ZBV30 a ZBV49 má být před vydáním 
územního a stavebního povolení pro jednotlivé objekty. Při návrhu prostorové regulace bude 
územní studie respektovat podmínky uvedeného funkčního využití, případně je může 
přiměřeně zpřesnit tak, aby maximálně odpovídaly podmínkám a charakteru území. Územní 
studie stabilizuje v celém území návaznosti na nadřazené sítě a komunikace. 

Územní studie prověří dopravní řešení území včetně dopravy v klidu, návrh silniční 
sítě, prověří návrh koridorů pro pěší a uliční čáru - šířku uličního prostoru. 

Územní studie prověří trasy vedení veřejných inženýrských sítí včetně míst napojení 
na stávající technickou infrastrukturu. 

V územní studii budou vymezena veřejná prostranství včetně návrhu uličního profilu 
a prvku veřejné zeleně úměrného měřítku zástavby a koordinovaného s vedením 
inženýrských sítí a parkovacích stání. Vymezení veřejného prostranství, vhledem 
k překročení 2 ha zastavitelné plochy, bude řešeno dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 
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D. ŘEŠENÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ PRVKŮ REGULACE  

Urbanistická koncepce řešených ploch vychází z urbanistické koncepce stanovené 
Územním plánem Jenišovice a zpřesňuje ji s ohledem na měřítko řešení a aktuální představy 
o rozvoji této části obce. Návrh umístění vysoké veřejné zeleně na veřejném prostranství 
v jižní části plochy ZBV30 a ve střední části plochy ZBV49 vychází z potřeby zachování 
vzájemného prostorového oddělení obou současných ploch. Ideová koncepce řešení byla 
v autorském originálu projednána se zástupci objednatele a pořizovatele a po drobných 
úpravách bude ve fázi návrhu projednána pořizovatelem s vlastníky pozemků a vybranými 
dotčenými orgány.  

Funkční využití 

Rozložení funkčních ploch, resp. pozemků s rozdílným způsobem využití, v řešených 
plochách je obsaženo v grafické příloze Hlavní urbanistický výkres v měřítku 1 : 1 000. 
Navržené úpravy, resp. zpřesnění, vycházejí z potřeby zpřesnění ploch na aktuální mapový 
podklad katastrální mapy, zohlednění aktuálních informací o území obsažených v územně 
analytických a dalších podkladech a z potřeby vnitřní funkční diferenciace ploch. 

Převážná část ploch je určena pro bydlení venkovského charakteru, u pěšího 
propojení v jižní části plochy ZBV30 a ve střední části plochy ZBV49 pro zeleň na veřejném 
prostranství. V části plochy určené pro bydlení venkovského charakteru se předpokládá 
bydlení v izolovaných rodinných domech v kombinaci s nerušivými neobytnými funkcemi 
(živnostenská zařízení, nerušící služby a drobné provozy, obsluha sloužící k uspokojování 
potřeb místních obyvatel v šetrném rozsahu s odstavováním vozidel návštěvníků na vlastním 
pozemku, pohotovostní a návštěvnická odstavná místa a garáže). Základní odstavná a 
garážovací kapacita musí být uspokojena na vlastním pozemku, nezbytné plochy 
technického vybavení budou součástí uličního prostoru navržené místní komunikace pro 
obsluhu řešeného území. Veřejná zeleň a drobné sportovně rekreační plochy či dětské hřiště 
budou situovány v jižní části plochy ZBV30 a ve střední části plochy ZBV49 v plochách pro 
veřejná prostranství. 

V rámci ploch jsou při maximálním možném zohlednění vlastnických vztahů v území 
navrženy budoucí zastavěné stavební pozemky tak, aby umožňovaly umístění stavby hlavní 
a staveb vedlejších – souvisejících a podmiňujících optimálně ve vztahu k současné 
morfologii terénu. 

Územní studie navrhuje v ploše ZBV30 20 pozemků, v ploše ZBV49 pak 19 pozemků. 
V rámci těchto pozemků je vždy vymezena část určená pro umístění stavby hlavního, 
přípustného či podmíněně přípustného využití a část určená pro umístění staveb vedlejších – 
podmiňujících hlavní, přípustné či podmíněně přípustné využití a souvisejících s ním, včetně 
garáže. V těchto částech pozemků pro vedlejší stavby, které se stavbou hlavní svým účelem 
nebo umístěním souvisejí a které zabezpečují uživatelnost stavby hlavní nebo doplňují účel 
užívání stavby hlavní, budou stavby umísťovány v souladu s obecně platnou právní úpravou 
řešící vzájemné odstupy staveb či odstupy staveb od hranic pozemků.  

Prostorové uspořádání 

Z grafické přílohy Hlavní urbanistický výkres v měřítku 1 : 1 000 jsou zřejmé základní 
regulační prvky, nezbytné pro organizaci výstavby:  

Uliční čára – hranice mezi soukromými, resp. veřejně nepřístupnými pozemky a veřejným 
prostranstvím – je dána hranicí pozemků ve vlastnictví veřejného sektoru, které se 
v souladu se zákonem o obcích považují za veřejně přístupné, s pozemky ve vlastnictví 
soukromém (či veřejného sektoru, avšak veřejně nepřístupnými), případně oplocením, 
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oddělujícím soukromé pozemky (či veřejného sektoru, avšak veřejně nepřístupné) od veřejně 
přístupných pozemků (případně i v soukromém vlastnictví). 

Stavební čára – hranice části pozemku, kterou lze zastavět nadzemní částí stavby hlavní – 
např. vlastní stavby pro bydlení. Před tuto čáru, danou kótou 6 m od uliční čáry smějí 
v přiměřeném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce říms, balkónů, arkýřů, rizalitů apod. 
Vytváří prostor předzahrádek a místo pro případné odstavení a parkování automobilů před 
areálem hlavní stavby, případně uvnitř areálu. Umístění staveb vedlejších – podmiňujících 
hlavní či přípustné využití a (nebo) souvisejících s ním podléhá požadavkům obecně 
platných právních předpisů.  

Orientace hřebene stavby hlavní – určuje směřování hlavního hřebene stavby hlavní. 
Doporučuje se, aby korespondovala se směrem vrstevnic v jednotlivých částech 
předmětných ploch, aby tedy byla vedena v ploše ZBV30 více méně ve směru východ – 
západ a v ploše ZBV49 více méně ve směru sever – jih, resp. vždy rovnoběžně 
s navrženými místními komunikacemi. 

Výměra pozemku – vychází z minimální plochy pozemku stanovené v platném územním 
plánu. Plošný rozsah navržených budoucích tzv. „zastavěných stavebních pozemků“ (viz § 2 
odst. 1 písm. c) stavebního zákona) je uveden v následující tabulce: 

plocha ZBV30 

Stavební 
pozemek č. 

Celková rozloha 
(m2) 

1 1 447 

2 1 325 

3 1 218 

4 1 064 

5 1 053 

6 1 072 

7 1 064 

8 1 143 

9 1 153 

10 1 052 

11 1 077 

12 1 164 

13 1 234 

14 1 291 

15 1 272 

16 1 417 

17 1 496 

18 1 552 

19 1 551 

20 1 501 

 

plocha ZBV49 

Stavební 
pozemek č. 

Celková rozloha 
(m2) 

1 1 459 

2 1 462 

3 1 455 

4 1 016 

5 1 095 

6 1 065 

7 1 034 

8 1 096 

9 1 041 

10 1 081 

11 1 088 

12 1 077 

13 1 275 

14 1 744 

15 1 248 

16 1 086 

17 1 074 

18 1 113 

19 1 519 

  

Řešení spočívá v umístění izolovaných staveb hlavních na každém z navržených 
stavebních pozemků.  

Intenzita využití se navrhuje max. 40 %, tj. nejvýše 40% plochy navrženého budoucího 
zastavěného stavebního pozemku zastavět stavbami s nadzemními či podzemními 
konstrukcemi, a to při respektování maximální zastavěné plochy RD 250 m2 v souladu 
s platným územním plánem. Zbývající část plochy k zastavění je tedy určena pro vedlejší 
stavby, které lze umístit dle obecně platné aktuální právní úpravy a využití stanoveného 
platným územním plánem na pozemku rodinného domu. 
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Intenzita zeleně se navrhuje min 50 %, tj. nejméně 50 % plochy navrženého 
budoucího zastavěného stavebního pozemku musí zůstat nezpevněno a schopno tak 
vsakování dešťových vod. 

Zbývajících nejvýše 10 % plochy navrženého budoucího zastavěného stavebního 
pozemku lze tedy zpevnit takovými konstrukcemi, které vylučují či snižují dosavadní 
schopnost vsakování dešťových vod, ale nejedná se zjednodušeně řečeno o budovy. 

Výšková regulace zástavby  

V rámci obou řešených ploch ZBV30 a ZBV49 lze na navržených stavebních 
pozemcích v souladu s platným územním plánem umísťovat stavby s výškovou regulací 
zástavby max. 10 m, a to rodinné domy o dvou nadzemních podlažích s podkrovím dle 
aktuální obecně platné právní úpravy.  

 

 

E. ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Základní koncepce veřejné infrastruktury tohoto charakteru je zobrazena v grafické 
příloze Výkres veřejné dopravní a technické infrastruktury v měřítku 1 : 1 000. 

 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Koncepce dopravní infrastruktury respektuje koncepci stanovenou v územním plánu 
a zpřesňuje ji pro předpokládané potřeby řešených ploch, jak je zřejmé z grafické přílohy 
Výkres veřejné dopravní a technické infrastruktury v měřítku 1 : 1 000.  

Řešené plochy navazují na současnou zástavbu v obci, plocha ZBV30 je napojena 
navrženou páteřní místní komunikací, ze které budou přístupné jednotlivé stavební pozemky, 
na západě přímo na silnici č. III/28727 a na východě na místní komunikaci, kterou je vedena 
hlavní kanalizační stoka. Plocha ZBV49 je napojena navrženou páteřní místní komunikací, 
ze které budou přístupné jednotlivé stavební pozemky, na východě přímo na silnici 
č. III/28719, na severu na současnou místní komunikaci od silnice č. III/28719 a na západě 
na místní komunikaci, na kterou je ze západu napojena páteřní místní komunikace plochy 
ZBV30.  

 Prostor místní komunikace je navržen v šířce 8 m v souladu s minimální šířkou 
stanovenou obecně platnou právní úpravou s tím, že vlastní místní komunikace jsou 
navrženy dvoupruhové obousměrné o celkové šířce 4,5 m. Z těchto místních komunikací 
jsou navrženy sjezdy na jednotlivé navržené stavební pozemky. 

Odstavování a parkování vozidel vlastníků nemovitostí v řešené ploše a jejich 
návštěvníků se předpokládá pouze v rámci navržených stavebních pozemků v prostoru mezi 
stavbou hlavní a oplocením podél veřejného prostranství. Parkování se připouští i v rámci 
navrženého sjezdu z místní komunikace. 

 Nemotorová (hlavně pěší a cyklistická) doprava je vzhledem k minimálnímu 
dopravnímu zatížení navrhovaných místních komunikací vedena v jejich trasách s tím, že 
prostupnost území zajišťují pěší propojení. Ta jsou vedena jižním směrem od zastavěného 
území přes plochu ZBV30 k veřejnému prostranství v sousedství s volnou krajinou, podél 
jižní hranice plochy ZBV30 od silnice až k místní komunikaci, západním směrem od zatáčky 
na navrhované místní komunikaci v ploše ZBV49 k ploše pro poldr a kolem ní na západ 
k místní komunikaci a na východ k veřejnému prostranství navrženému ve střední části této 
plochy. 
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KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Koncepce veřejné technické infrastruktury respektuje koncepci stanovenou Územním 
plánem obce Jenišovice a zpřesňuje ji pro předpokládané potřeby řešené plochy. Podmínkou 
pro umísťování staveb na stavebních pozemcích je vždy realizace související veřejné 
infrastruktury (vodovodu a kanalizace). ÚP nepřipouští individuální řešení (studna, domovní 
ČOV apod.). 

Vedení současných tras technické infrastruktury a návrhů jejího prodloužení včetně 
navrhovaných přípojných bodů je obsaženo v grafické příloze Výkres veřejné dopravní 
a technické infrastruktury v měřítku 1 : 1 000. Ochranná pásma technické infrastruktury 
budou respektována, zůstanou nezastavěna a trvale přístupná pro zajištění provozu 
a údržby. 

Pro budoucí provozování navržené vodohospodářské infrastruktury je nutné, aby se 
obecné technické požadavky na vodohospodářské stavby řídily především závaznými 
právními předpisy, technickými normami a na území působnosti konkrétního vlastníka 
vodohospodářské infrastruktury jeho požadavky. Pro návrh je tedy nutné respektovat 
„Technické standardy" schválené tímto vlastníkem a provozovatelem, které jsou k dispozici 
na webových stránkách majitelů infrastruktury a na webových stránkách provozovatele. 
Případná další opatření k odstranění technické nemožnosti napojení dalších odběratelů či 
související vodohospodářské infrastruktury na stávající vodohospodářskou infrastrukturu ve 
správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (zkapacitněnl, přeložení sítí a objektů 
včetně jejich zařízení, opatření k úpravě tlakových poměrů, atp.) je nutné projednat 
a odsouhlasit s vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, kterým je Severočeská 
vodárenská společnost a.s. Náklady spojené s těmito opatřeními nese vždy subjekt, jehož 
požadavky tuto potřebu vyvolaly. Podkladem k takovému projednání s vlastníkem 
vodohospodářské infrastruktury je vždy stanovisko provozovatele k navrhovanému opatření. 

Zásobování vodou 

Zásobování předmětných ploch pitnou vodou bude realizováno napojením 
navrženého vodovodu na současný vodovodní systém obce severně od plochy ZBV30 
a východně od plochy ZBV49, čímž dojde k zaokruhovány systému a možnosti zásobování 
ze dvou vzájemně se neovlivňujících směrů pro případ havárie. 

Navržený vodovodní řad bude trasován v navržené místní komunikaci. 

Orientační bilance potřeby pitné vody: 

nárůst počtu obyvatel: 39 RD, to odpovídá cca 100 obyvatel, 

nárůst průměrné denní potřeby: Qp = 100 x 120 l/ob.den = 12 m3/d, 

nárůst maximální denní potřeby: Qdmax = 12 x 1,5 = 18 m3/d.  

Tento nárůst lze pokrýt z veřejného vodovodu.  

Správce vodovodu v souvislosti s přípravou využití ploch ZBV30 a ZBV49 požaduje: 
1. zkapacitnění vodovodního potrubí LT 80 z roku 1956 výměnou za PE 110 od křižovatky 

čp.139 Jenišovice k čp. 97 Jenišovice, 
2. zkapacitnění vodovodního potrubí LT 80 z roku 1956 výměnou za PE 110 od čp.53 

Jenišovice k čp. 98 Jenišovice, 
3. zrušení vodovodního řadu LT 50 na ppč.122/2 k.ú. Jenišovice a přepojení LT 50 na 

ppč.134/1 k.ú. Jenišovice na nový plánovaný vodovod. 

Požární zabezpečení 

Zásobování území řešeného ÚS požární vodou bude zajištěno stejně jako 
zásobování ploch v přilehlých částech ZÚ dle ČSN 730810, ČSN 730873 Požární 
bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody. 
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Přístupové místní komunikace budou splňovat požadavky na vjezd požárních vozidel  
v souladu s ČSN 730802, ČSN 730804 a § 2 odst. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. a č. 23/2008 
Sb. Zabezpečení řešeného území požární vodou bude zajištěno pomocí podzemních 
požárních hydrantů osazených na vodovodní síti, v případě výpadku vodovodu z nedalekých 
vodních toků a ploch. 

Zneškodňování odpadních vod 

Zneškodňování odpadních vod budoucích zastavěných stavebních pozemků 
v předmětných plochách bude systémové, dle požadavků PRVK Libereckého kraje na 
odkanalizování obce Jenišovice, jednotnou kanalizací s vyústěním na ČOV Turnov. 

Orientační bilance množství splaškových vod: 

 nárůst množství splaškových vod 12 m3/d,  

 max. odtok  12 x 1,5 = 18 m3/d.  

Tento nárůst odtoku lze řešit odvedením na ČOV Turnov. 

Zneškodňování dešťových vod 

Zneškodňování dešťových vod z předmětných ploch bude s ohledem na stanovenou 
intenzitu využití a intenzitu zeleně, navrženou touto studí v souladu s aktuální právní úpravou 
(§ 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a platným územním 
plánem, realizováno vsakováním v rámci navržených budoucích zastavěných stavebních 
pozemků.  

Dešťové vody z ploch veřejných prostranství budou odváděny buď jednotnou 
kanalizací přes odlehčovací komoru na ČOV nebo, v případě realizace oddílné kanalizace, 
dešťovou kanalizací (bez grafického vyjádření) zatrubněného příkopu podél místní 
komunikace a odtud otevřeným příkopem podél Vesecka a Jalovčína do Odolenovického 
potoka. 

Zásobování elektrickou energií 

Zásobování řešené plochy elektrickou energií bude realizováno napojením 
navrhovaných kabelových NN rozvodů na současné elektrické kabelové NN rozvody 
vycházející ze současných elektrických stanic pro transformaci VN/NN, situovaných severně 
plochy ZBV30 za místní komunikací a východně plochy ZBV49 za silnicí III/28719. Napojení 
bude trasováno v zeleném pruhu podél navržených místních komunikací pro obsluhu 
řešeného území. 

Orientační bilance potřeby elektrické energie: 

 nárůst počtu RD – 39, 

 nárůst soudobého el. příkonu – 39 x 2,3 kW = 89,7 kW, 

 nárůst  nesoudobého el. příkonu – 92 kW x 1,3 = 116,6 kW. 

Tento nárůst lze pokrýt z výkonové rezervy současných TS.  

Zásobování plynem 

Zásobování řešené plochy plynem bude realizováno napojením navrženého STL 
plynovodu pro plochu ZBV30 ze severu z prostoru současné místní komunikace, kde končí 
trasa současného STL plynovodu, a pro plochu ZBV49 rovněž ze severu z prostoru 
současné místní komunikace, kde končí trasa současného STL plynovodu. Navrhovaný 
zásobovací STL plynovod bude trasován v zeleném pruhu podél navržených místních 
komunikací. 
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Orientační bilance potřeby plynu:   

nárůst počtu RD – 39, 

předpoklad využití plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění – 90%,   

nárůst spotřeby – 39 x 0,9 x (120 + 600 + 3 000) m3 = 130 572 m3/rok. 

Tento nárůst lze pokrýt napojením na současný STL plynovod. 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení se navrhuje realizovat podél navržené navržených místních 
komunikací pro obsluhu řešeného území v rámci uličního prostoru, resp. přilehlých zelených 
pruhů veřejného prostranství (bez grafického vyjádření). 

Telekomunikace 

Napojení řešené plochy na místní telefonní síť bude realizováno napojením na 
současné komunikační vedení vedoucí podél silnice III/28727 (pro plochu ZBV30) a na 
současné komunikační vedení vedoucí k současné stavbě v sousedství ploch UBV49. 
Napojení bude v zeleném pruhu podél navržené místní komunikace souběžně s kabelovým 
rozvodem NN. 

 

F. ŘEŠENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

S ohledem na rozsah obou řešených ploch se vymezují kromě zelených pásů 
v prostorech místních komunikací veřejná prostranství s cílem zajištění každodenního 
oddechu a rekreace budoucích obyvatel. Základní koncepce veřejné infrastruktury tohoto 
charakteru je zobrazena v Hlavním urbanistickém výkresu v měřítku 1 : 1 000. Pro plochu 
ZBV30 je navrženo v rozsahu cca 1 325 m2, pro plochu ZBV49 je navrženo v rozsahu cca 
1 400 m2. Dle aktuální platné právní úpravy by pro každou plochu postačovalo 1 000 m2 („pro 
každé dva hektary minimálně 1 000 m2“). 

Veřejná prostranství navazují buď přímo či pěším propojením na volnou okolní 
krajinu. U jižního cípu plochy ZBV49 je vymezena část veřejného prostranství, která má 
charakter klidového prostoru pro možné situování dětského hřiště s vhodným doplněním 
veřejné zeleně jak střední, tak vysoké k zajištění stinných míst pro každodenní oddech, 
stejně jako v jižní části plochy ZBV30 či ve střední části plochy ZBV49.  

Podél navrhovaných místních komunikací budou pouze pohotovostní stání pro 
návštěvníky lokality a vozidla IZS a prostor pro vyhrnování sněhu v zimním období. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
 
a.s.   akciová společnost 
BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČKA   Česká komora architektů 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČSN   česká státní norma 
IZS   integrovaný záchranný systém 
k.ú.   katastrální území 
max.   maximální 
min.   minimální 
MÚ   městský úřad    
NN   nízké napětí 
ORP   obec s rozšířenou působností 
PRVK   plán vodovodů a kanalizací 
RD                              rodinný dům 
Sb.   sbírka zákonů 
STL   středotlaký plynovod 
TS   elektrická stanice pro transformaci 
ÚP              územní plán 
ÚS   územní studie 
VN   vysoké napětí 
ZÚ                              zastavěné území 
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