
O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y 
 

 

o vydání Územního plánu Kacanovy 
 

 

Zastupitelstvo obce Kacanovy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního 

zákona 

 

v y d á v á 
 

na základě usnesení Zastupitelstva obce Kacanovy č. 13/2 dne 21.11.2008 

 

Územní plán Kacanovy 
 

 

 

 

Článek I 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Územní plán Kacanovy řeší celé území obce Kacanovy. 

 

 

Článek II 

ÚČEL OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 Důvodem pro vydání opatření obecné povahy je potřeba pořízení Územního plánu 

Kacanovy v souladu s platnou legislativou a vyhovujícího potřebám a současným rozvojovým 

aktivitám obce. Cílem je v maximální možné míře zajistit ochranu životního prostředí a krajiny, 

vytvořit komplexní názor na urbanistické a architektonické řešení obce, vytvořit územní podmínky 

pro vstup investic do území, stanovit podmínky pro dopravní a technickou infrastrukturu, určit 

plochy pro veřejně prospěšné stavby, stanovit limity a přípustné a nepřípustné funkce v území, 

novou výstavbu a přestavbu regulovat tak, aby nedocházelo ke zhoršení životního prostředí a 

krajinného rázu a byly chráněny hodnoty obce. 

 

 

Článek III 

PRŮBĚH PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 Záměr na pořízení územního plánu vychází z požadavků obce Kacanovy a vlastníků 

pozemků. Návrh zadání zpracovala Obec Kacanovy jako pořizovatel dle § 20 zákona č. 50/1976 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a podle přílohy č. 1 

vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 

dokumentaci. Návrh zadání byl rozeslán a veřejně projednán dne 24.02.2006. Na základě výsledku 

projednání byl návrh zadání upraven a schválen Zastupitelstvem obce Kacanovy dne 18.08.2006. 

Následně vykonával funkci pořizovatele Městský úřad Turnov – Odbor rozvoje města. 

 Po schválení upraveného zadání byl zpracován koncept územního plánu, který byl 

projednán podle § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění. Veřejné  projednání o Konceptu územního plánu Kacanovy se konalo 

17.05.2007 v souladu s § 48 stavebního zákona. Koncept územního plánu byl upraven podle 



uplatněných stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek. 

 Návrh pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu Kacanovy schválilo Zastupitelstvo 

obce Kacanovy usnesením č. 6/1 ze dne 07.09.2007. Na základě pracovní schůzky pořizovatele, 

zpracovatele a starosty obce Kacanovy dne 16.10.2007 došlo k úpravě pokynů pro zpracování 

návrhu a tyto upravené pokyny byly schváleny Zastupitelstvem obce Kacanovy usnesením č. 7/1 ze 

dne 09.11.2007. Po vypracování návrhu se konalo dne 15.05.2008 společné jednání o Návrhu 

územního plánu Kacanovy. Dne 17.07.2008 se konalo pracovní jednání ve vazbě na účelovou 

dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje a zároveň došlo k dohodě dalších nesrovnalostí a 

požadavků na úpravu Návrhu územního plánu Kacanovy. 

 Návrh posoudil dne 19.09.2008 pod č. j. KÚLK/22/2006/OUP Krajský úřad Libereckého 

kraje v souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona s tím, že s předloženým Návrhem územního 

plánu Kacanovy souhlasí, a potvrdil, že lze zahájit řízení o vydání Územního plánu Kacanovy. 

 Řízení o územním plánu zahájil pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona. Veřejné 

projednání Návrhu územního plánu Kacanovy proběhlo 10.11.2008. Následovalo vyhodnocení 

projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu 

územního plánu. Na základě veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního 

plánu. 

 Dokumentace Územního plánu Kacanovy je opatřena záznamem o účinnosti a uložena na 

Obecním úřadě v Kacanovech, Městském úřadě Turnov - odboru rozvoje města, na Městském úřadě 

Turnov – stavebním úřadě a na Krajském úřadě Libereckého kraje - odboru územního plánování a 

stavebního řádu. Dále je Územní plán Kacanovy přístupný na internetové stránce obce Kacanovy 

http://kacanovy.craj.cz/ a na internetové stránce Města Turnova http://www.turnov.cz/mesto-

turnov/rozvoj-mesta/uzemni-planovani-obci/  

 

 

 

Článek IV 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 Všechna doručená stanoviska dotčených orgánů byla zohledněna. 

 

 

 

Článek V 

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

 

Námitka č. 1: ze dne 19.05.2007 evidovaná pod ev.č. 23826/07  

a) Námitka proti cyklostezce - Cyklostezka poškodí údolí Kacanovky a je zbytečná z důvodu 

blízké stávající asfaltové komunikace, která funkci cyklostezky dobře plní. 

b) Námitka proti kanalizaci - Navrhovaná kanalizace je dle námitky zbytečně náročná, svým 

rozsahem nerespektuje stávající situaci a vzhledem k omezené budoucí zástavbě je 

předimenzovaná. 

Rozhodnutí o částech a) a b) námitky č. 1: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Se zahrnutím cyklostezky i kanalizace vč. ČOV do územního plánu nesouhlasila 

Obec Kacanovy a dotčený orgán (orgán ochrany přírody a krajiny). 

 

 

Námitka č. 2: ze dne 30.05.2007 evidovaná pod ev.č. 25760/07 

Žádost o zahrnutí p.p.č. 123/2 se st.p.č. 101 v k.ú. Kacanovy do funkční plochy s možností 

výstavby (obnovy) domu. Jedná se o pozemek, na kterém zůstaly základy a sklepní prostory po 

vyhořelém domě. Nový dům by zapadl do roztroušeného charakteru obce. 

Rozhodnutí o námitce č. 2: Námitka byla částečně zohledněna 

Odůvodnění: St.p.č. 101 v k.ú. Kacanovy je zahrnuta do zastavěného území s funkčním využitím  

„zástavba nízkopodlažní obytná“, p.p.č. 132/2 v k.ú. Kacanovy je zahrnut do zastavěného území 

s funkčním využitím „zahrady v obytné zóně“. 

 

http://kacanovy.craj.cz/


Námitka č. 3: ze dne 29.05.2007 evidovaná pod ev.č. 26132/07 

a) Žádost o zahrnutí p.p.č. 248/1 v k.ú. Kacanovy do funkční plochy s možností výstavby 

rodinných domů. 

b) Žádost o zahrnutí p.p.č. 256/9 v k.ú. Kacanovy do funkční plochy s možností výstavby 

rodinných domů. 

Rozhodnutí o části a) námitky č. 3: Námitka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: Dohoda na základě pracovního jednání dne 10.04.2008 mezi zpracovatelem a Obcí 

Kacanovy. Dle orgánu ochrany přírody a krajiny není možné umísťovat stavby v údolní nivě. 

Funkční využití p.p.č. 248/1 v k.ú. Kacanovy je „zahrady v obytné zóně“.  

Rozhodnutí o části b) námitky č. 3: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: P.p.č. 256/9 v k.ú. Kacanovy je zahrnut do zastavitelné plochy s funkčním využitím 

„zástavba nízkopodlažní obytná s limitovanou plochou zástavby“. Nebyl uplatněn žádný nesouhlas, 

který by byl důvodem zamítnutí námitky. 

 

 

Námitka č. 4: ze dne 31.05.2007 evidovaná pod ev.č. 26142/07 

Nesouhlas s umístěním dvou objektů na p.p.č. 256/2 v k.ú. Kacanovy, žádost o možnost umístění 

pouze jednoho objektu v nižší části pozemku. 

Rozhodnutí o námitce č. 4: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Zastavovací studie nebude součástí Územního plánu Kacanovy. Jižní (níže položená) 

část pozemku p.č. 256/2 v k.ú. Kacanovy je zahrnuta do zastavěného území s funkční plochou pro 

bydlení „zástavba nízkopodlažní obytná s limitovanou plochou zástavby“. Nebyl uplatněn žádný 

nesouhlas, který by byl důvodem zamítnutí námitky. 

 

 

Námitka č. 5: ze dne 29.05.2007 evidovaná pod ev.č. 26133/07 

Žádost o zahrnutí p.p.č. 252/7 v k.ú. Kacanovy do funkční plochy s možností výstavby rodinného 

domu. 

Rozhodnutí o námitce č. 5: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Nebyl uplatněn žádný nesouhlas, který by byl důvodem zamítnutí námitky. Pozemek 

p.č. 252/7 v k.ú. Kacanovy je zahrnut do zastavěného území s funkční plochou pro bydlení 

„zástavba nízkopodlažní obytná“. Jedná se o současně zastavěný pozemek, námitka tedy byla 

bezpředmětná. 

 

 

Námitka č. 6: ze dne 25.05.2007 evidovaná pod ev.č. 25059/07 

a) Žádost o opravu hranice lesa, která byla omylem zakreslena na pozemku p.č. 1183 v k.ú. 

Kacanovy 

b) Žádost o zahrnutí pozemků p.č. 1184/1, 1184/2 a 1184/3 v k.ú. Kacanovy do funkční plochy 

s možností výstavby rodinných domů. 

Rozhodnutí o části a) námitky č. 6: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Použitím aktuální katastrální mapy jako podkladové mapy došlo k opravě hranice 

lesa. 

Rozhodnutí o části b) námitky č. 6: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Pozemky p.č. 1184/1, 1184/2 a 1184/3 v k.ú. Kacanovy jsou zahrnuty do zastavitelné 

plochy s funkčním využitím „zástavba nízkopodlažní obytná“. Nebyl uplatněn žádný nesouhlas, 

který by byl důvodem zamítnutí námitky. 

 

 

Námitka č. 7: ze dne 29.05.2007 evidovaná pod ev.č. 25961/07 

Žádost o zahrnutí p.p.č. 90/1 v k.ú. Kacanovy do funkční plochy s možností výstavby. 

Rozhodnutí o námitce č. 7: Námitka byla částečně zohledněna 

Odůvodnění: Severní a západní část pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Kacanovy je zahrnuta do zastavitelné 

plochy s funkčním využitím „zástavba nízkopodlažní obytná s limitovanou plochou zástavby“. Část 

pozemku má funkční využití „zahrady v obytné zóně“. Zastavitelnou plochu zpracovatel vymezil 



s ohledem na to, že celý pozemek se nachází v historicky a urbanisticky hodnotném území obce. 

 

 

Námitka č. 8: ze dne 29.05.2007 evidovaná pod ev.č. 26130/07 

Nesouhlas s navrženou komunikací přes pozemek p.č. 5/9 v k.ú. Kacanovy z důvodu vysokého 

sklonu terénu a špatné dostupnosti. Souhlas se zařazením tohoto pozemku pouze do funkční plochy 

s možností výstavby rodinného domu. 

Rozhodnutí o námitce č. 8: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Celý pozemek p.č. 5/9 v k.ú. Kacanovy je zahrnut do zastavěného území s funkční 

plochou pro bydlení „zástavba nízkopodlažní obytná“. Nebyl uplatněn žádný nesouhlas, který by 

byl důvodem zamítnutí námitky. 

 

 

Námitka č. 9: ze dne 30.05.2007 evidovaná pod ev.č. 38266/07 

a) Žádost o zahrnutí p.p.č. 319/1 v k.ú. Kacanovy do zastavitelné plochy. 

b) Nesouhlas s navržením dvojdomku na p.p.č.293/2 v k.ú. Kacanovy. 

c) Nesouhlas s umístěním veřejně prospěšných staveb (cyklostezka, ČOV) v údolí potoka 

Kacanovky. 

d) Žádost o zahrnutí do územního plánu možnost stavby rybníčku v místech prameniště přítoku 

Kacanovky na p.p.č. 308/4, 308/6 a 308/1 v k.ú. Kacanovy. 

e) Žádost o zahrnutí do územního plánu možnost realizace tábořiště na p.p.č. 308/1 v k.ú. 

Kacanovy bez trvalých staveb 

Rozhodnutí o části a) námitky č. 9: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: P.p.č. 319/1 v k.ú. Kacanovy je zahrnut do zastavitelné plochy s funkčním využitím 

„zástavba nízkopodlažní obytná s limitovanou plochou zástavby“. Nebyl uplatněn žádný nesouhlas, 

který by byl důvodem zamítnutí námitky. 

Rozhodnutí o části b) námitky č. 9: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Zpracovatel severozápadní část p.p.č. 293/2 v k.ú. Kacanovy zahrnul do zastavitelné 

plochy s funkčním využitím „zástavba nízkopodlažní obytná s limitovanou plochou zástavby“, 

funkční využití zbytku pozemku je „zahrady v obytné zóně“.  

Rozhodnutí o části c) námitky č. 9: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Se zahrnutím cyklostezky i kanalizace vč. ČOV do územního plánu nesouhlasila 

Obec Kacanovy a dotčený orgán (orgán ochrany přírody a krajiny).  

Rozhodnutí o části d) námitky č. 9: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: V regulativech pro funkční využití „zemědělský půdní fond“ je přípustným vyžitím 

mj. mokřady mimo les. Nebyl uplatněn žádný nesouhlas, který by byl důvodem zamítnutí námitky. 

Rozhodnutí o části e) námitky č. 9: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Požadavek tábořiště územní plán neřeší. Jednalo by se pouze o plochu pro umístění 

stanů a dočasných staveb. 

 

 

Námitka č. 10: ze dne 30.05.2007 evidovaná pod ev.č. 2567707 

a) Žádost o zahrnutí p.p.č. 261/3 v k.ú. Kacanovy do zastavěného území. 

b) Žádost o zahrnutí p.p.č. 261/1 v k.ú. Kacanovy do funkční plochy s možností výstavby 

hospodářského stavení. 

c) Žádost o zahrnutí p.p.č. 261/4 v k.ú. Kacanovy do funkční plochy s možností výstavby 

ubytovny pro zaměstnance ekologické farmy. 

d) Žádost o zahrnutí možnosti provozování hypoterapie na p.p.č. 273/1 v k.ú. Kacanovy. 

e) Žádost o rekultivaci p.p.č. 265, 263/1, 261/2, 262 a 1141 v k.ú. Kacanovy pro původní účely 

ovocného sadu.  

Rozhodnutí o části a) námitky č. 10: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Použitím aktuální katastrální mapy jako podkladové mapy došlo k opravě. P.p.č. 

261/3 v k.ú. Kacanovy je zahrnut do zastavěného území s funkčním využitím „zástavba 

nízkopodlažní obytná smíšená“. 

Rozhodnutí o části b) námitky č. 10: Námitka byla částečně zohledněna 



Odůvodnění: Část pozemku je zahrnuta do plochy „výroba zemědělská a lesní“, pro zbytek 

pozemku je funkční využití „zemědělský půdní fond“. 

Rozhodnutí o části c) námitky č. 10: Námitka byla částečně zohledněna 

Odůvodnění: Nesouhlas dotčených orgánů (orgán ochrany přírody a krajiny, orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu) se zahrnutím celého pozemku do zastavěného území s funkční 

plochou pro hospodářské stavby. Proto je do zastavitelné plochy s funkčním využitím „výroba 

zemědělská a lesní“zahrnuta pouze západní část pozemku po dohodě s těmito dotčenými orgány, 

funkční využití zbytku pozemku je „zemědělský půdní fond“.  

Rozhodnutí o části d) námitky č. 10: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že by se jednalo pouze o oplocenou plochu, není třeba 

podrobnějších regulativů a zvláštní funkční plochy. Funkční využití p.p.č. 273/1 v k.ú. Kacanovy je 

„zemědělský půdní fond“. 

Rozhodnutí o části e) námitky č. 10: Námitka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: Orgán ochrany lesa jako dotčený orgán nesouhlasí se změnou kultury na těchto 

pozemcích. Funkční využití p.p.č. 265, 263/1, 261/2 a 262  v k.ú. Kacanovy je „zemědělský půdní 

fond“, funkční využití p.p.č. 1141 v k.ú. Kacanovy je „les“. 

 

 

Námitka č. 11: ze dne 29.05.2007 evidovaná pod ev.č. 26143/07  

a) Požadavek opravit chybný zákres polohy domu na st.p.č. 211 v k.ú. Kacanovy. 

b) Žádost rozšířit na p.p.č 235/5 v k.ú. Kacanovy zastavitelnou plochu. 

c) Požadavek zanést do územního plánu možnost realizace drobných staveb. 

Rozhodnutí o části a) námitky č. 11: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Zákres opraven použitím aktuální katastrální mapy jako mapy podkladové. 

Rozhodnutí o části b) námitky č. 11: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění:. Část pozemku p.č. 235/5 v k.ú. Kacanovy je zahrnuta do zastavitelné plochy 

s funkčním využitím „zástavba nízkopodlažní obytná“. Nebyl uplatněn žádný nesouhlas, který by 

byl důvodem zamítnutí námitky. 

Rozhodnutí o části c) námitky č. 11: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Zahrnuto v regulativech funkčních ploch bydlení. 

 

 

Námitka č. 12: ze dne 29.05.2007 evidovaná pod ev.č. 25960/07 

Žádost o zahrnutí p.p.č. 90/4 v k.ú. Kacanovy do zastavitelné plochy. 

Rozhodnutí o námitce č. 12: Námitka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: Námitce nebylo vyhověno na základě prověření zpracovatelem a po jeho konzultaci 

se zástupcem orgánu památkové péče. P.p.č. 90/4 v k.ú. Kacanovy se nachází v historicky a 

urbanisticky hodnotném území a funkční ploše „zahrady v obytné zóně“. 

 

 

Námitka č. 13: ze dne 24.07.2007 evidovaná pod ev.č. 35259/07, uplatněná ke konceptu po lhůtě  

a) Žádost o zahrnutí p.p.č. 1178, 1179/1 a 1179/2 v k.ú. Kacanovy do zastavitelné plochy. 

b) Žádost rozšířit u st.p.č. 123 v k.ú. Kacanovy zastavitelnou plochu pro možnost realizace 

lehkých staveb (přístřešek na dříví, kůlna na nářadí, skleník apod.). 

Rozhodnutí o části a) námitky č. 13: Námitka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: Z důvodu pozdního zaslání námitky nebyla k dispozici stanoviska dotčených orgánů, 

chybí přístup, terén není vhodný k umístění stavby. Po dohodě s určeným zastupitelem nebyla 

námitka součástí pokynů pro zpracování návrhu. P.p.č. 1178, 1179/1 a 1179/2 v k.ú. Kacanovy jsou 

zahrnuty do funkční plochy „zemědělský půdní fond“. 

Rozhodnutí o části b) námitky č. 13: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Z důvodu pozdního zaslání námitky nebyla k dispozici stanoviska dotčených orgánů, 

pouze ústní dohoda vlastníka s orgánem ochrany přírody a krajiny. Po dohodě s určeným 

zastupitelem byla námitka součástí pokynů pro zpracování návrhu. Na základě pracovního jednání 

zpracovatele a objednatele dne 10.4.2008 byla část p.p.č. 177 u st.p.č. 123 v k.ú. Kacanovy zahrnuta 

do zastavěného území s funkčním využitím „zahrady v obytné zóně“. V regulativech pro tuto 



plochu je přípustným využitím mj. umístění doplňkových staveb sloužících pro provoz bydlení a 

zahrady do 25 m2. 

 

 

Námitka č. 14: ze dne 18.05.2008 evidovaná pod ev.č. 35520/08 

a) Žádost o aktualizaci parcelních čísel 986/1 a 986/5 k.ú. Kacanovy. 

b) Žádost zahrnutí p.p.č. 986/5 v k.ú. Kacanovy do zastavitelné plochy. Hospodářský objekt na 

tomto pozemku nebyl zakreslen v katastrální mapě, která byla jako aktuální podkladová 

mapa použita při zahájení zpracování územního plánu. Vlastník má zájem o možnost 

přestavby hospodářského objektu na obytný. 

Rozhodnutí o části a) námitky č. 14: Námitka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: Parcelace se odvíjí od podkladové mapy, kterou byla katastrální mapa aktuální při 

zahájení zpracování územního plánu. 

Rozhodnutí o části b) námitky č. 14: Námitka byla částečně zohledněna 

Odůvodnění: Část p.p.č. 986/5 v k.ú. Kacanovy je zahrnuta do zastavěného území s funkčním 

využitím „zástavba nízkopodlažní obytná“. 

 

 

Námitka č. 15: ze dne 28.05.2008 evidovaná pod ev.č. 37926/08 

Žádost o zahrnutí části p.p.č. 145 v k.ú. Kacanovy do zastavitelné plochy. 

Rozhodnutí o námitce č. 15: Námitka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: Námitce nebylo vyhověno na základě nesouhlasů orgánu ochrany přírody a krajiny a 

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, uplatněných při pracovním jednání dne 17.7.2008. 

 

 

Námitka č. 16: ze dne 28.05.2008 evidovaná pod ev.č. 37926/08 

Žádost o zahrnutí části p.p.č. 261/1 v k.ú. Kacanovy do zastavitelné plochy s funkčním využitím 

„zástavba nízkopodlažní obytná smíšená“. 

Rozhodnutí o námitce č. 16: Námitka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: Orgán ochrany přírody a krajiny a orgán ochrany ZPF souhlasil pouze s možností 

umístění hospodářského objektu, tj. původní požadavek vlastníka (viz námitka č. 10 b) ). Část 

pozemku je zahrnuta do plochy „výroba zemědělská a lesní“, pro zbytek pozemku je funkční 

využití „zemědělský půdní fond“. 

 

 

Námitka č. 17: ze dne 29.05.2008 evidovaná pod ev.č. 37926/08 

Žádost o zahrnutí části p.p.č. 235/1 v k.ú. Kacanovy do zastavitelné plochy s možností výstavby 

rodinného domu. 

Rozhodnutí o námitce č. 17: Námitka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: Námitce nebylo vyhověno na základě nesouhlasných stanovisek orgánu ochrany 

přírody a krajiny a orgánu ochrany ZPF ke konceptu, ve kterém byla část p.p.č. 235/1 v k.ú. 

Kacanovy navržena do zastavitelné plochy s funkčním využitím „zástavba nízkopodlažní obytná 

s limitovanou plochou zástavby“. 

 

 

Námitka č. 18: ze dne 10.11.2008 uplatněná na veřejném projednání návrhu 

a) Žádost o odstranění ploch navržených pro zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu a 

odkanalizování do společné ČOV. 

b) Žádost o zahrnutí celého p.p.č. 293/2 v k.ú. Kacanovy do plochy „zástavba nízkopodlažní 

obytná s limitovanou plochou zástavby. 

c) Žádost o opravu trasy potoka. 

d) Žádost o opravu hranice údolní nivy v místě předchozího návrhu ČOV. 

Rozhodnutí o části a) námitky č. 18: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Do textové části doplněno, že se nejedná o omezení pro rozhodování v území. 

Rozhodnutí o části b) námitky č. 18: Námitka nebyla zohledněna 



Odůvodnění: Na základě vysvětlení a dohody vlastníka a zpracovatele na veřejném projednání 

návrhu dne 10.11.2008 zastavitelná plocha ponechána pouze na části pozemku.  

Rozhodnutí o části c) námitky č. 18: Námitka nebyla zohledněna 

Odůvodnění: Trasa potoka byla vymezena podle průzkumů zpracovatele při použití leteckých 

snímků. Na základě vysvětlení a dohody vlastníka a zpracovatele na veřejném projednání trasa 

potoka ponechána v původní trase. 

Rozhodnutí o části d) námitky č. 18: Námitka byla zohledněna 

Odůvodnění: Formální chyba, kterou zpracovatel opravil. 

 

 

 

Článek VI 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

V rámci projednávání Územního plánu Kacanovy nebyly uplatněny žádné připomínky.  

 

 

Článek VII 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KACANOVY 

 

  Odůvodnění je zpracováno v souladu se zněním § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a obsahuje následující:  

1. výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona  

2. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

3. stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

4. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 

 

 

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Kacanovy podle § 53 odst. 4 stavebního zákona: 

- s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Pro potřeby pořízení Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  (ZÚR LK) Zastupitelstvo 

Libereckého kraje schválilo dne 19.12.2006 Aktualizované zadání Územního plánu  velkého 

územního celku Libereckého kraje. V současné době byl projednán návrh ZÚR LK 

s dotčenými orgány, ministerstvem a sousedními kraji ve smyslu ustanovení § 37 stavebního 

zákona. Územní plán Kacanovy není v rozporu s touto rozpracovanou územně plánovací 

dokumentací pořizovanou krajem. Další zvláštní požadavky z politiky územního rozvoje pro 

Územní plán Kacanovy nevyplývají. 

 

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Územní plán Kacanovy je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona a 

s úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona. Vytváří předpoklady pro výstavbu 

a pro udržitelný rozvoj území a je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot v území i s požadavky na ochranu nezastavěného území. 

 

- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Územní plán Kacanovy je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy. 

 

- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Ve stanovených lhůtách obdržel pořizovatel stanoviska od dotčených orgánů. Prodloužení 

lhůty pro uplatnění stanoviska s doložením závažných důvodů nebylo využito. Všechna 

doručená stanoviska dotčených orgánů byla zohledněna. Situace potřeby řešení rozporů při 

pořizování Územního plánu Kacanovy nevznikly. 



2. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v Zadání územního plánu Kacanovy 

požadováno. 

 

 

3. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí: 

Nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani na vyhodnocení vlivu na 

evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. 

 

 

4. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch: 

Jedním z důvodů pořízení Územního plánu Kacanovy je potřeba územního plánu obce v souladu 

s platnou legislativou a vyhovujícího potřebám a současným rozvojovým aktivitám obce. Zastavěné 

území a zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrany 

hodnot území, ochrany půdního fondu a lesa. Návrh zastavěného území a zastavitelných ploch 

respektoval limity území. 

 

 

 

Článek VIII 

POUČENÍ 

– dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 

– dle § 173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem 

po vyvěšení veřejné vyhlášky. 

– dle § 165 odst. 1 stavebního zákona je dokumentace Územního plánu Kacanovy opatřena 

záznamem o účinnosti a uložena na Obecním úřadě v Kacanovech, Městském úřadě Turnov - 

odboru rozvoje města, na Městském úřadě Turnov – stavebním úřadě a na Krajském úřadě 

Libereckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu. Dále je Územní plán 

Kacanovy přístupný na internetové stránce obce Kacanovy http://kacanovy.craj.cz/ a na 

internetové stránce Města Turnova http://www.turnov.cz/mesto-turnov/rozvoj-mesta/uzemni-

planovani-obci/ 

 

 

 

 

 ……………….. ……………….. 

 Zdeněk Skála Oldřich Loutchan 

 Místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy: 

- kompletní dokumentace Územního plánu Kacanovy 

 

http://kacanovy.craj.cz/

