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1. ZKRATKY 
 
BPEJ - bonitovaná půdní ekologická jednotka 
CO - civilní obrana 
CR - cestovní ruch 
ČOV - čistírna odpadních vod 
CHKO - chráněná krajinná oblast 
MK C - místní komunikace - třída C 
MO - místní obslužná komunikace 
MŠ - mateřská škola 
NP - nadzemní podlaží 
OP - ochranné pásmo 
ORP - obec s rozšířenou působností 
OV - občanské vybavení 
PHO - pásmo hygienické ochrany 
PR+R ÚP - průzkumy a rozbory územního plánu 
PÚR ČR - politika územního rozvoje ČR 
RBC - regionální biocentrum 
RBK - regionální biokoridor 
RD - rodinný dům 
SZ - stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
TUR - trvale udržitelný rozvoj 
ÚAP - územně analytické podklady  
ÚAP ORP - územně analytické podklady obce s rozšířenou působností 
ÚP - územní plán 
ÚPD - územně plánovací podklady 
ÚPO - územní plán obce 
ÚR - územní rozhodnutí 
ÚŘ - územní řízení 
ÚSES - územní systém ekologické stability 
VPS - veřejně prospěšné stavby 
VÚC - velký územní celek 
ZÚR - zásady územního rozvoje 

2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISK A 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU 
KRAJEM 

I. Liberecký kraj nemá schválený územní plán velkého územní celku ani ZUR. Koncept z r. 
2003 stanovuje pro Kacanovy průměrné rozvojové předpoklady obce. ÚP prověřil max. 
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rozvojové předpoklady obce na 100% nárůstu obyvatel. Rozvojové předpoklady obce lze 
považovat po prověření za  nadprůměrné. 

II. Návrh ÚP je zpracován dle požadavků kraje v informačním systému o území a ve 
formátech stanovených krajem. Zároveň je ÚP zpracován dle požadavků vyhlášky 
500/2006 Sb. a ve struktuře vyhlášky 501/2006 Sb. 

 

ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY (Kopie konceptu ÚP VÚC –HLAVNÍ VÝKRES): 

 

 

3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
 

Stručný přehled požadavků zadání Spln ění požadavk ů zadání 
V maximální možné míře zajistit ochranu životního 
prostředí a krajiny 

Ochrana je zajištěna vymezením nezastavěného 
území a stanovením zastavěného území v dohodě s 
CHKO 
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Stručný přehled požadavků zadání Spln ění požadavk ů zadání 
Posílit pozici jako svébytného sídla, residenčního 
sídla regionu Turnov 

ÚP připravil plochy pro cca 30 bj, minimální možný 
rozvoj po projednání s DO. 

Vytvořit komplexní názor na urbanistické a 
architektonické řešení obce 

Koncepce navrhuje ochranu urbanistických hodnot. 
Architektonické řešení pomocí objemové regulace bylo 
dle pokynů pořizovatele vyjmuto z návrhu ÚP 

      ÚP bude řešit tyto hlavní cíle:  
• vytvořit územní podmínky pro vstup nových 

investic do území obce 
• určit plochy pro výstavbu rodinných domů 
• určit plochy pro možné podnikatelské aktivity 
• určit plochy pro sportovní a rekreační zařízení 

i nadmístního významu 

 
 
 
• byly vymezeny plochy pro cca 30 RD 
• byla vymezena 1 plocha pro rozšíření zem. výroby 
• byla vymezena plocha pro sportovně rekreační 

zařízení 
Stanovit podmínky pro dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Podmínky byly stanoveny. Po projednání na pokyn 
pořizovatele bylo vyjmuto řešení odkanalizování do 
společné ČOV a ponechána koncepce vyvážení 
nepropustných jímek. 

Určit plochy pro veřejně prospěšné stavby Byly vymezeny. 
Stanovit přípustné a nepřípustné funkce v území, 
novou výstavbu a přestavbu objemově regulovat 
tak, aby nedocházelo ke zhoršení ŽP a krajinného 
rázu a byly chráněny hodnoty obce 

Dle právního předpisu byly stanoveny přípustné 
funkce. 

Navrhnout infrastrukturu pro cestovní ruch 
v širších vazbách – viz PR+R a kpt.rekreace, 
rozbor udržitelného rozvoje 

V území bylo rozborem zjištěn nedostatek vyvážení 
tras pro cestovní ruch – po projednání byly navrhované 
trasy dle pokynů zrušeny. 

Požadavkem ÚPO bude návrh revitalizace údolí 
ve veřejném zájmu ( ve smyslu zákona č. 114/92 
Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

Údolí je navrženo jako nezastavitelné území, potok je 
navržen na odtravnění. Doprovodné cesty byly dle 
pokynů pořizovatele vyjmuty. 

Navrhnout plochy pro bydlení, popř. občanské 
vybavení pro CR a drobnou výrobu s návrhem 
objemové regulace staveb formou regulační 
studie pro zástavbu  v lokalitě Vrcha a popř. 
v ostatním území s rozvojem  zástavby 

Regulační studie byla dle pokynů pořizovatele zrušena. 

ÚPO navrhne plochy pro rozvoj cestovního ruchu 
– ubytování, sportovní zařízení a cestní síť, popř. 
plochy pro další aktivity 

ÚP navrhuje plochu pro sportovní a rekreační 
vybavení. Návrh cestní sítě byl dle pokynů pořizovatele 
zrušen. 

Dopravní závady v obci vyplývající  hlavně 
z úzkých profilů místních komunikací budou 
navrženy na úpravu 

Opatření na zlepšení hlavně dopravních opatření pro 
chodce a cyklisty byla pokyny pořizovatele zrušena. 

ÚPO navrhne systém, likvidace splašků Navržen systém vyvážení z nepropustných jímek. 
ÚPO navrhne plochy pro předpokládaný možný 
rozvoj obce dle prognózy v max. násobku počtu 
ploch 2,5 tj. 45 bj 

Návrh vymezil plochy pro cca 30 bj. Ostatní plochy byly 
pokynem pořizovatele zrušeny. 

Plochy pro novou OV budou uvažovány pouze v 
obytné zóně v  rámci regulativů pro nízkopodlažní 
bydlení 

Navrženo. 

Nově vymezené plochy pro bydlení s možností 
OV budou  dopravně napojeny tak, aby dopravní 
zatížení nezhoršovalo  provoz v území s trvalým 
bydlením 

Navrženo, na účelových komunikacích, které vedou 
v zástavbě a jsou navrženy jako místní komunikace, 
jsou navrženy vyhybny. 

Bude prověřena plocha pro rozvoj koupaliště, 
hřiště a kulturně a společenské zařízení převážně 
pro celoroční cestovní ruch 

Navrženo. 

V celém území budou prověřeny nové trasy pro 
pěší turistiku a cykloturistiku 

Nové trasy jsou pokynem pořizovatele v návrhu 
zrušeny. 

Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a 
architektonickému charakteru prostředí a 
požadavkům na zachování pohody bydlení 

Navržen urbanistický charakter zástavby. 
Architektonický charakter, objemová a architektonická 
regulace byla pokynem pořizovatele zrušena 
(podrobnější podmínky regulace). 
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Stručný přehled požadavků zadání Spln ění požadavk ů zadání 
Každá navržená plocha určená pro výstavbu musí 
mít zajištěný přístup z veřejné komunikace. 
Zastavitelné plochy budou regulovány a vybrané 
lokality objemově regulovány formou urbanistické 
studie, která bude součástí konceptu pro oblast 
Vrcha a zástavbu. 

Navrženo. 

ÚPO vymezí zastavitelné území obce dle definice 
právního předpisu 

Navrženo. 

K nové výstavbě RD je nutné vymezit místní 
komunikace dle příslušných technických předpisů 
(ČSN, tech. podmínky, vzorové listy, … 

Navrženo. 

V k.ú. je nutné vymezit polní cesty jako 
stabilizované veřejné účelové komunikace. ÚPO 
posoudí možnosti cyklistické rekreační dopravy 

Polní cesty (určené pro zemědělskou techniku, pěší a 
cyklisty) byly pokynem pořizovatele zrušeny. 

Nová zástavba na území CHKO bude doložena 
objemovými regulativy, které budou součástí 
návrhu závazné části ÚPO  

Objemové regulativy jsou vyjmuty na pokyn 
pořizovatele. Pravidla pro prostorové uspořádání 
využití území a návrh zastavitlené plochy jsou 
nástrojem pro podrobnější regulaci. 

V rámci ÚPO vymezit urbanisticky hodnotné 
území a případně stanovit  regulaci výstavby 
funkční a objemovou. Urbanisticky hodnotné 
území ÚPO vymezí pro historickou část obce jako 
limit využití území z důvodů zachování 
urbanistických hodnot prostoru 

Limit ÚP navržen. 

V ÚPO bude navržena revitalizace krajiny: 
obnova cest v krajině 
vymezení ÚSES do podrobnosti parcel 
odtok přívalového deště, propustí 
plocha pro rozvoj koupaliště 

 
• cesty nebyly navrženy pokynem pořizovatele 
• ÚSES byl vymezen a navržena regulace 
• Prověřen, vymezeny plochy mokřadů 
• navržena 

V ÚPO bude navržen způsob likvidace 
splaškových vod, koncepce bude počítat i 
s variantou kořenové čistírny 

Způsob navržen. 

Koncepce vymezí do podrobnosti hlavního 
výkresu základní regulaci tak, aby vyhovovala 
základním požadavkům na zonaci krajiny a 
zásadám na utváření krajinného rázu 

Architektonický charakter nebyl navržen, urbanistický 
charakter zástavby byl prověřen. 

ÚPO navrhne ochranu údolních niv Navržena 
Jednoznačně lze doporučit v rámci návrhu ÚPO 
řešení vybudování oddílné splaškové kanalizace a 
vybudovat systém likvidace splaškových vod, 
územní plán prověří varianty možností likvidace 
splašků 

Navržen systém vyvážení nepropustných jímek, ostatní 
varianty byly pokynem pořizovatele zrušeny. 

REGULATIVY budou členěny na území 
zastavitelné a území  nezastavitelné- pro každý 
regulativ bude uvedeno následující členění: 

• charakteristika území 

• přípustné využití území, činnosti a stavby 

• nepřípustné využití území, činnosti a stavby 

• pravidla pro uspořádání území (funkční, 
objemová, plošná  apod.). 

Dle nových právních předpisů jsou podmínky pro 
využití území členěny na: hlavní využití, přípustné 
využití a základní objemovou regulaci. 

V závazné grafické části územního plánu obce 
bude zakreslen a odlišen stávající stav funkčního 
využití území a ten bude ohraničen čarou 
"současně zastavěného území" dle definice 
stavebního zákona 

Vymezeno ve výkrese č. 1 a 2. 
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4. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP 
 

Přehled pokyn ů pořizovatele na úpravu návrhu 
ÚP Kacanovy 

Spln ění pokyn ů 

Zahrnout část pozemku p. p. č. 261/1 navazující na 
st. P. 39/1 v šíři 10 m jako plochu „Výroba 
zemědělská a lesní“ 

Plocha zahrnuta jako výroba zemědělská a lesní 

Zanést stávající stavby – st. P. č. 174, 217 do 
zastavěného území 

Stavby zaneseny vč. st. Poz. 217 a pozemku p. č. 
986/5. Pokyn je v rozporu s § 58 SZ (není doložen 
zápis do KM) 

Vypustit řešení kanalizace 
Vypustit navrhovanou ČOV 

Navrhovaná rezerva vyjmuta, řešení kanalizace není 
vypuštěno, ale zvolen způsob vyvážení nepropustných 
jímek 

Vypustit navrhované komunikace pro pěší a 
cyklisty v údolí Kacanovského potoka 

Navrhované komunikace pro pěší a cyklisty vypuštěny 
z návrhu ÚP 

V Textové části v kapitole „4.17 Limity“ vypustit 
v podkapitole „Regionální biocentrum, lokální 
biokoridor, interakční prvek“ bod V. výstavba 
účelových a turistických pěších cest. V kapitole 
„Hranice údolní nivy“ vypustit bod výstavbu 
účelových a turistických pěších cest; bez umělého 
zvyšování terénu nebo jiných překážek odtoku 
vody a bránících záplavě. 

Vypuštěny přípustné využití území dle pokynu 

V Textové části uvádět sklon střech ve stupních Uvedeno ve stupních, změněno pro přehlednost na 
sklonu 250 namísto 22,250 

Uvádět název dokumentace – Územní plán 
Kacanovy 

uvedeno 

V textové části odůvodnění v kapitole 7. v přehledu 
lokalit, do nich částečně zasahuje OP lesa, doplnit 
lokalitu č. 27 

doplněno 

Doplnit ve výkrese ZPF u BPEJ třídy ochrany doplněno 
Doplnit v tabulce 7.1 u lokality č. 21 BPEJ, zřejmě 
půjde o BPEJ 53151 

doplněno 

 
Přehled požadavk ů pořizovatele na úpravu 
návrhu ÚP Kacanovy 

Spln ění požadavk ů 

Kapitolu „4.18 Podmínky pro podrobnější 
zpracování“ vypustit z dokumentace, podrobnější 
zpracování není požadováno 

Vypuštěno bez náhrady – viz též kpt. 2 zadání 

Zajistit soulad legend s obsahem výkresů (např. ve 
Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu je 
zákres plochy pro obnovu mlýnského náhonu, 
která v legendě chybí) 

Soulad zajištěn 

Přehlednost a jednoznačnost grafiky (např. 
zpřehlednit překryv hranic BPEJ a údolní nivy ve 
Výkrese přepokládaných záborů půdního fondu) 

Překryvy, pokud to software pro grafické zpracování 
umožnil, byl dodržen 

Soulad grafické části s textovou (např. dodržovat 
stejný termín LOKALITA pro očíslované 
zastavitelné lokality v celé dokumentaci a 
nepoužívat pojem PLOCHA) 

Lokalita záboru není totožný pojem pro plochy návrhu, 
stejný termín nelze používat 

Sjednotit číslování lokalit – u všech lokalit 
přidaných oproti konceptu pokračovat v číselní 
řadě, tzn. nepoužívat pro označení taková čísla, 
která již byla v předchozích fázích zpracování 
územního plánu použita pro jiné lokality 

Číslování změněno 
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Obsah územního plánu a obsah odůvodnění 
územního plánu zpracovat dle přílohy č. 7 vyhl. Č. 
500/2006 Sb. (např. dle obsahu odůvodnění odst. 
(1) bod b) doplnit do Textové části odůvodnění 
kromě souladu s pokyny i soulad se zadáním) 

Soulad se zadáním doplněn i když z důvodu pokynů 
pořizovatele nemohl být v některých případech soulad 
zajištěn (např. návrh koncepce nových účelových 
komunikací pro cestovní ruch a podrobné 
architektonické regulativy vybraných lokalit. 

Opravit rozpor v tabulce 7.2 v textové části 
odůvodnění (lokalita č. 26 se nachází 
v nezastavěném území) 

Rozpor odstraněn 

V textové části v kapitole „3.11. Koncepce ochrany 
zemědělského půdního fondu a lesa“ v bodě I. 
Opravit odkaz na vyhodnocení záboru – tj. 
v Textové části odůvodnění, nikoliv samostatné 
kapitole Odůvodnění 

Opraveno 

Smazat v textových částech všechny odkazy na 
věci, které byly nebo budou z návrhu vypuštěny 
(např. ČOV, cyklostezka, odkaz na podmínky pro 
podrobnější zpracování v kapitole 4.6 Textové 
části) 

Hledáno a upraveno. 

V Textové části uvést všechny názvy kapitol podle 
§ 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona s tím, že budou 
doplněny po veřejném projednání Návrhu 
územního plánu Kacanovy 

§ 53 odst. 4 a 5 SZ jsou úkony pořizovatele 

V celém textu eliminovat překlepy (např. v Textové 
části v kapitole 3) 

Hledáno a upraveno 

Sjednotit datum vymezení zastavěného území 
v textové a grafické části 

Sjednoceno 

V legendě zachovat, dle konceptu, stav a návrh Dle požadavku pořizovatele zaveden stav a návrh 
v rozporu s vyhl. Č. 501 §3 (2), kde se uvádí, že plochy 
se vymezují – tedy navrhují, stávající plochy nemají 
žádné stávající podmínky využití. Význam ploch 
zastavitelných a ploch změn, přestaveb a rezerv jsou 
vymezeny ve výkrese základního členění č. 1. 

Ponechat pozemek p. č. 202/2 v zastavěném 
území s funkčním využitím vybavení občanské 
nadmístního významu (viz. koncept) 

Požadavek pořizovatele splněn v rozporu s § 58 SZ 

5. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP 
PO PROJEDNÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ 

Přehled pokyn ů pořizovatele na úpravu návrhu 
ÚP Kacanovy 

Spln ění pokyn ů 

námitka veřejnosti Šmíd, Šmídová-požadují 
odstranění formální chyby v legendě výkresu č.3 

Nejedná se o formální chybu, legenda bude vzhledem 
k tomu, že není srozumitelná laické veřejnosti, 
vysvětlena v textové  části 

námitka veřejnosti Šmíd, Šmídová – nesouhlasí 
s přesným regulativem plochy nízkopodlažní 
obytné s limitovanou plochou zástavby 

Požadavku se nevyhovuje.Regulativ byl takto projednán 
v souladu s požadavky dotčených orgánů 

námitka veřejnosti Šmíd, Šmídová – změna vedení 
údolní nivy a hranice ÚSES 

Požadavku na vedení hranic se vyhovuje, jedná se o 
zpřísnění využití území  

I. Zastavěné území 2007 je zpracované nad aktuální katastrální mapou, která je k dispozici 
od února 2008. 

II. Hlavní výkres je zpracován jako návrh, bez rozlišení stavu a návrhu (vyhláška č. 500/501 
2006 Sb.), kde návrh zobrazuje navrženou koncepci. 

III. Do návrhu byla zařazena lokalita č. 8, která nebyla součástí konceptu. Její prověření ve 
vazbě na sousední kulturní nemovitou památku ukázalo, že umístění staveb v lokalitě č. 
8 musí respektovat současné hodnoty území a lze jako zastavitelné území vymezit jen 
část lokality. 
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6. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ VYHODNOCENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K 
 ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

6.1 Zásady 

I. Požadavek ÚP revitalizace údolí ve veřejném zájmu ( ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů) – je splněn. ÚP navrhl řešení odtrubnění potoka, které 
nenarušuje využití území pro pastvinu a navrhuje plochu pro obnovu mlýnského náhonu 
a ochranu bývalé mlýnské soustavy. 

II. Plochy pro bydlení, popř. občanské vybavení a drobnou výrobu, jejich podrobné 
prověření a zapojení do krajinného prostředí řešil ÚP  návrhem pravidel pro prostorové 
uspořádání. 

III. ÚP navrhl plochy pro rozvoj cestovního ruchu – stabilizoval plochy pro ubytování, vymezil 
novou plochu pro sportovní a rekreační zařízení a navrhl ochranu  pro další atraktivity CR 
(stabilizace cest, ochrana mlýnské soustavy). 

IV. Dopravní závady v obci vyplývající  hlavně z úzkých profilů místních komunikací jsou 
navrženy na úpravu.Vzhledem k tomu, že není (vzhledem k terénu) vždy možné rozšíření 
na normové parametry, jsou navrženy výhybny jako veřejně prospěšné stavby v místech, 
kde se předpokládá mírné navýšení provozu.  

V. ÚP navrhl systém likvidace splašků vyvážením splašků z nepropustných jímek na ČOV 
v sousedních obcích. 

 

6.2 Osídlení, domovní a bytový fond  
I. Rozvoj obce je vhodný pro bydlení, rekreaci, výrobu a výrobní služby, zemědělskou a 

lesní výrobu a obnovu přírodních hodnot a cestovní ruch. 
II. Rozvoj zastavitelných ploch je navržen především v údolí Kacanovského potoka v 3. 

zóně CHKO. 
III. V obci je 91 objektů k bydlení, z toho je trvale obydlených 47 objektů a 34 rekreačních 

objektů. Za posledních 5 let se změnil trend úbytku domů a byl zaznamenán růst počtu 
domů (důvodem je hlavně kvalitnější veřejná infrastruktura a kvalita prostředí v blízkosti 
města Turnova) 

 

Demografická prognóza p ředpokládá následující vývoj po čtu obyvatel: 

Prognóza bytového fondu                               r. 2020            po r.2020 

úbytek bytového fondu                                          5                  5 

nárůst trvale obydlených obj. objektů a bj.           16                16 

počet obyvatel max. varianta vč. přistěhování     +33            +33  

ÚP navrhl plochy pro možný rozvoj obce v max. počtu 90 obyvatel. 

6.3 Veřejná infrastruktura – ob čanské vybavení  

I. plochy pro novou občanskou vybavenost jsou uvažovány pouze v obytné zóně v  rámci 
regulativů pro bydlení 

II. je navržena plocha pro rozvoj sportovně rekreačních ploch (koupaliště, hřiště a kulturně a 
společenské zařízení ) převážně pro celoroční využití. Plocha byla oproti konceptu 
přesunuta do údolní nivy dle požadavku pořizovatele a se souhlasem CHKO Český ráj. 
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6.4 Výroba , hospodá řství 

I. zemědělská výrobní činnost a plochy budou stabilizovány v současném rozsahu 
II. v území se stabilizují stávající plochy smíšené s možností zemědělské výroby a plochy 

výroby a výrobních služeb. 

III. dojížďka do zaměstnání a škol v Turnově je stabilizovaná příměstskou dopravou. 

 

6.5 Rekreace  
I. Rekreace stabilizuje plochy pro rodinnou rekreaci v odloučených polohách mimo údolí. 
II. Některé plochy chat v údolí mají možnost přestavby a modernizace na bydlení. 
 

6.6 Veřejná infrastruktura – doprava  

I. síť silnic je stabilizovaná, silnice III/27926 je navržena v návrhové kategorii S 7,5/60 – viz. 
podm. pro využití ploch.  

II. ÚP navrhl úpravu dopravní závady místních komunikací (nedostatečná šířka vozovky) 
formou rozšíření nebo lokalizací výhyben. 

III. K nové výstavbě RD je vymezena místní nebo účelová komunikace dle příslušných 
technických předpisů (ČSN, tech. podmínky, vzorové listy). 

 

6.7 Hygiena ŽP  

I. V ÚP je navržen způsob likvidace splaškových vod 

II. Zdroj překročení hygienických parametrů v k. ú. obce není navržen.  

III. Skládka komunálního odpadu je mimo řešené území 
 

66..88  VVooddnníí  rreežžiimm  vv  kkrraajj iinněě  

I. ÚP vymezil plochu pro rozvoj koupaliště (s možností využití odstaveného vodního zdroje 
Vrcha). 

II. Je navržena revitalizace zatrubněného Kacanovského potoka a navrženo opatření 
k revitalizaci (povrchové koryto) dle požadavku CHKO v zadání ÚP. Jsou vymezeny ke 
stabilizaci 2 plochy mokřadů mimo les. 

 

66..99  OOcchhrraannaa  kkrraajj iinnyy    

I. Na území obce se nachází hlavní půdní jednotka 68 – výrazně vlhké půdy.  ÚP navrhl 
v těchto místech ochranu údolní nivy a revitalizaci potoka v úseku jeho současného 
zatrubnění odtrubněním. V místech sportovního zařízení je dle stanoviska CHKO 
posunuta zastavitelná plocha do údolní nivy (niva v těchto místech je pokračováním 
lokálního biokoridoru – hydrické řady na Kacanovském potoce). 

II. Oblast ticha není zatěžována další turistikou – není zde vymezena žádná nová cesta. 

III. Ochrana krajiny byla zohledněna při vymezování zastavěného území, kde nezastavěné 
stavební pozemky (např. proluky) ve vzdálenosti 50m od lesa, pozemky v sousedství I. a 
II. zóny CHKO nebo v jinak limitovaném území ochrany přírody, byly vyjmuty ze 
zastavěného území. 

IV. Součástí návrhu je upřesnění vedení ÚSES – lokálního biokoridoru a interakčních prvků 
ÚSES po Kacanovském potoce, které je prověřeno dle aktuálního podkladu CHKO. 
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6.10  ZPF a ochrana lesa  

I. Lokality na zemědělské půdě určené k zastavění nebo k  jinému než zemědělskému 
využití jsou posouzeny z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

II. Zábor lesní půdy v ÚP není navržen. Nové zastavitelné plochy v OP lesa jsou ve 
vyhodnocení kpt. 8. 

 

6.11 Ochrana ložisek nerostných surovin, sesuvy, ho rninové prost ředí 

I. Na území nejsou ložiska nerostných surovin ani lom. 

II. Sesuvná území jsou registrována ve svazích a jsou graficky vymezena ve výkrese limitů 
(PR+R) a v koordinačním výkrese. Na území sesuvů není navrženo zastavitelné území. 

 

 

7. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
Dotčený orgán ve svém stanovisku k zadání neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí ani neuplatnil požadavek vyhodnocení vlivu na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast.  

8.  

9. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT 
I. Území s původní zástavbou a urbanistickou strukturou – Vrcha je navrženo na ochranu 

regulací historicky a urbanisticky hodnotného území – viz. kpt. stanovení podmínek pro 
využití ploch v návrhu 

II. Urbanistická struktura obce je chráněna vymezením zastavitelného území tak, aby 
zůstala v dosud neporušených částech zástavby zachována svým původním objemem 
hmot a strukturou rozptýlené zástavby. 

III. Bydlení doplňuje stávající zástavbu rozptýlenou v údolí do struktury:  
• ulicové - plochy č. 11-14 (číslovaní výkresu základního členění) 
• obytných souborů rodinných domů, tvořících skupiny charakteristické pro 
urbanismus zdejšího venkova – plochy č. 18, 20, 21, 4-6, 2 

IV. Zaniklá mlýnská soustava je navržena k ochraně území pro případnou obnovu náhonu. 
V. Plocha veřejného prostranství je vymezena s tím, že bude v detailu řešena na obnovu a 

modernizaci vč. dopravního řešení. 
VI. Vymezena hranice údolní nivy dle HPJ 68 s přihlédnutím k zastavěnému území; 

zároveň jsou stanoveny podmínky pro využívání. 
VII. Ochrana hodnot byla zohledněna při vymezení zastavěného území, kde charakter 

zástavby musí respektovat stavebně odloučené dvorce ve svažitém terénu. 
VIII. Lokalita č. 8 (nová lokalita zařazena dle požadavku pořizovatele po konceptu ÚP) byla 

navržena tak, aby pokud možno zachovala jedinečnou kulturní nemovitou památku 
areálu statku a ponechala areál mimo sousedící nové stavby, které by změnily ráz 
zástavby. 

 

10. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL 

Vyhodnocení tvoří samostatná grafická příloha v měřítku 1 : 5000 - textový komentář a 
tabulkové přehledy, které jsou součástí textu. Vyhodnocení je zpracováno tak, že umožňuje posoudit 
urbanistické řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.  
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Ochranu lesa není nutné dokumentovat, protože urbanistické řešení nenavrhuje plošný rozvoj 
na lesní půdě. 

V ochranném pásmu lesa jsou navrženy části těchto ploch: 
 

Přehled lokalit do nichž částečně zasahuje OP lesa 

označení lokality ve výkrese č. 6 2, 4, 24, 13, 18, 20, 27, 31, 14, 28, 21, 25 

 
V grafické příloze je vyznačena hranice a plocha zastavěného území v době aktuální KM - r. 

2007. Vyhodnoceny jsou ty plošné a liniové urbanistické záměry, které jsou umístěny vně i uvnitř 
hranice zastavěného území sídla. 

V textovém komentáři jsou charakterizovány hlavní náležitosti, požadované v prováděcí 
vyhlášce. V tabulkách je uveden přehled jednotlivých lokalit návrhového období z hlediska dotčených 
druhů (kultur) pozemků. Dále je z tabulky patrné navržené funkční využití, které je podrobněji 
charakterizované v ostatních kapitolách zprávy. 

V tabulkových přehledech jsou seřazeny jednotlivé lokality urbanistického řešení s uvedením 
výměr dotčených kultur a zemědělská půda je charakterizována stupněm třídy ochrany, který 
zatřiďuje BPEJ v daném klimatickém regionu do 5ti stupňů.  

Urbanistické řešení zabírá celkem 4,675 ha zem ědělské p ůdy , a to mimo zastavěné území i 
uvnitř zastavěného území sídla. 

V rámci výkresu jsou údaje o odvodněných plochách. Informace byly zakresleny do měřítka 1:5 
000. 

Urbanistický rozvoj není navržen na plochy vymezeného ÚSES. 
Urbanistické řešení je charakterizováno a zdůvodněno v části zprávy týkající se urbanistické 

koncepce.a rozvoje urbanistických funkcí. Proto již v této kapitole nejsou informace opakovány. 
V území k.ú. Kacanovy nejsou komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 
Lokality záboru č. 2, 25, 22 jsou zmenšeny oproti konceptu. 

 

1100..11  PPřřeehhlleedd  llookkaall ii tt   uurrbbaanniisstt iicckkééhhoo  řřeeššeenníí  ddllee  BBPPEEJJ  mmiimmoo  zzaassttaavvěěnnéé  úúzzeemmíí  
oobbccee  

tab.1 

lokality navržené využití kód BPEJ třída 
ochrany 

plocha 
v ha 

zemědělská 
půda 

2 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 

5 31 51 
5 40 99 

V. 
V. 0,8 0,8 

4 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 5 40 67 V. 0,34 0,34 

5 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 

5 40 67 V. 0,10 0,10 

6 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 5 40 67 V. 0,2 0,2 

7 účelová komunikace 5 40 67 V. 0,18 0,18 

31 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 5 40 67 V. 0,09 0,09 

29 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 

5 40 67 V. 0,05 0,05 

12 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 

5 40 67 V. 0,19 0,19 

13 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 5 40 67 V. 0,20 0,20 

14 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 

5 40 67 V. 0,32 0,32 

15 výhybna-místní komunikace 5 68 11 V. 0,005 0,005 
16 místní komunikace 5 31 11 IV. 0,05 0,05 
17 místní komunikace 5 31 11 IV. 0,03 0,03 

18 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 5 31 11 IV. 0,12 0,12 

20 

zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 
místní komunikace 
zemědělský půdní fond 

5 31 11 
5 31 51 

IV. 
V. 

0,19 
0,02 

0,21 

21 zástavba nízkopodlažní obytná 5 31 51 V. 0,13 0,13 
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lokality navržené využití kód BPEJ třída 
ochrany 

plocha 
v ha 

zemědělská 
půda 

s limitovanou plochou zástavby 

24 zástavba nízkopodlažní obytná 5 40 99 
5 47 10 

V. 
III. 

0,08 
0,03 0,11 

25 plochy sportovní a rekreační, rekreace 
aktivní 

5 68 11 V. 0,32 0,32 

30 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 5 40 67 V. 0,14 0,14 

27 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 

5 40 67 V. 0,12 0,12 

28 výroba zemědělská a lesní 5 40 67 v. 0,05 0,05 

Celkem 3,755 3,755  

1100..22  PPřřeehhlleedd  llookkaall ii tt   uurrbbaanniisstt iicckkééhhoo  řřeeššeenníí  ddllee  BBPPEEJJ  uuvvnnii ttřř  zzaassttaavvěěnnééhhoo  úúzzeemmíí  
oobbccee  

tab.2 

lokality navržené využití kód BPEJ třída 
ochrany 

plocha 
v ha 

zemědělská 
půda 

9 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 

5 40 67 
5 68 11 

V. 
V. 

0,20 
0,08 

0,28 

10 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 5 40 67 V. 0,14 0,14 

22 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 

5 40 99 V. 0,43 0,43 

23 zástavba nízkopodlažní obytná 
s limitovanou plochou zástavby 5 40 99 V. 0,07 0,07 

celkem  0,92 0,92 
 
 

1100..33  PPřřeehhlleedd  llookkaall ii tt   uurrbbaanniisstt iicckkééhhoo  řřeeššeenníí    ddllee  ddoottččeennýýcchh  kkuull ttuurr  vv   hhaa  mmiimmoo  
zzaassttaavvěěnnéé  úúzzeemmíí  oobbccee  

tab.4 

lokalita orná 
půda 

sady, 
zahrady 

louka, 
pastvina 

zemědělská 
půda 

lesní 
půda 

ostatní 
plochy celkem 

2  0,6 0,2 0,8   0,8 

4   0,34 0,34   0,34 

5   0,10 0,10   0,10 

6   0,2 0,2   0,2 

7   0,18 0,18   0,18 

31   0,09 0,09   0,09 

29 0,05   0,05   0,05 

12 0,19   0,19   0,19 

13 0,20   0,20   0,20 

14 0,32   0,32   0,32 

15  0,005  0,005   0,005 
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lokalita orná 
půda 

sady, 
zahrady 

louka, 
pastvina 

zemědělská 
půda 

lesní 
půda 

ostatní 
plochy celkem 

16   0,05 0,05   0,05 

17   0,03 0,03   0,03 

18   0,12 0,12   0,12 

20   0,21 0,21   0,21 

21   0,13 0,13   0,13 

24  0,11  0,11   0,11 

25   0,32 0,32   0,32 

30   0,14 0,14   0,14 

27   0,12 0,12   0,12 

28   0,05 0,05   0,05 

celkem 3,755  3,755 

 

1100..44  PPřřeehhlleedd  llookkaall ii tt   uurrbbaanniisstt iicckkééhhoo  řřeeššeenníí    ddllee  ddoottččeennýýcchh  kkuull ttuurr  vv   hhaa  uuvvnnii ttřř  
zzaassttaavvěěnnééhhoo  úúzzeemmíí  oobbccee  

tab.5 

lokalita orná 
půda 

sady, 
zahrady 

louka, 
pastvina 

zemědělská 
půda 

lesní 
půda 

ostatní 
plochy celkem  

9   0,28 0,28   0,28 

10 0,14   0,14   0,14 

22  0,14 0,29 0,43   0,43 

23   0,07 0,07   0,07 

celkem 0,92  0,92 

11. PŘÍLOHA CO 
Požadavek zvl. právního předpisu CO se dotýká koncepce řešení dopravní sítě , technické 
infrastruktury a stanovení zastavitelného území obce, které jsou podrobně popsány v samostatných 
kapitolách. 

Vymezení záplavových,ohrožených a ochranných oblast í 
V obci je oddílná dešťová kanalizace s odtokem do Kacanovského potoka. Koncept řeší 

problém zaplavování důsledným vymezením nezastavitelného území v údolní nivě. 
Územní plán navrhuje území ve vzdálenosti 6m jako nezastavitelné z důvodu zachování 

veřejné průchodnosti podél vodoteče–viz limity vyplývající z obecně platných předpisů. 
V území není vymezena hranice záplavy. 
Část katastrálního území se nachází v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje 1. a 2. stupně 

(vnější část) podzemních zdrojů vody Vrcha – v současné době odstaveného. 
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Návrh ukrytí osob 
V území řešeném ÚP nejsou stávající kryty. 

Návrh ukrytí a ubytování evakuovaných  osob 
Ubytování evakuovaných osob je možné do nouzového ubytování v budově hotelu Králíček. 

Hromadná stravovací za řízení a výva řovny 
pohostinství v hotelu Králíček  

Návrh míst skladování materiálu civilní ochrany 
Materiál se v obci neskladuje, v  sídle je stanoveno  výdejní místo v blízkosti obecního úřadu.  

Návrh zdravotnického zabezpe čení obyvatelstva 
Pro zabezpečení obyvatelstva je k dispozici areál nemocnice  v Turnově. V obci není žádné lůžkové 
zdravotnické zařízení. 

Charakteristika objekt ů skladujících nebezpe čné látky 
(z hlediska druhu skladovaných nebezpečných látek a vlivu na okolí) 

Zdroj nebezpečného odpadu –silnice III/27926 v případě havárie nebezpečné nebo toxické látky 
a v případě solení v zimním období. 

Riziková oblast s nebezpečným nebo toxickým odpadem – v obci není. 
Objekty skladující nebezpečné látky nejsou evidovány kromě opravny v centru obce a areálu 

zemědělské výroby. 
Trasy přepravy nebezpečných látek jsou silnice na území obce dle mapy ADR. 

Možnosti vyvezení a uskladn ění nebezpe čných látek mimo hranice zástavby 
Nebezpečné látky likviduje na území obce pověřená firma. 

Návrh řešení nouzového zásobování obyvatelstva vodou 
Území lze zásobovat pitnou vodou nouzově z cisteren . Užitková voda je ve studních a v potoce a v 
koupališti. 

Návrh řešení nouzového zásobování území elektrickou energi í, zdroje el. energie s uvedením 
výkonu 
Nouzové zásobování el. energií je možné pouze z generátorů, vodní elektrárna na území obce není, 
koncept navrhuje možnost obnovy využití energetického zdroje mlýnské soustavy.  

Návrh odb ěrných míst pro zásobování vodou k hašení požár ů 
Jako zdroj vody k hašení je možné využívat vodovod z požárních hydrantů. 

Návrh míst pro dekontaminaci osob, zví řat, kolových a kolejových vozidel 
Pro dekontaminaci lze využít stávající čerpací stanice pohonných hmot v Turnově, které mají 
zařízení pro usazování nečistot 

Návrh ploch využitelných k záchranným likvida čním, obnovovacím pracím a p řežití 
obyvatelstva 
Plochy jsou vázány na základní komunikační systém obce.Pro tyto potřeby mohou sloužit prostory 
hřiště. 

Návrh míst a ploch pro řešení bezodkladných poh řebních služeb 
Pohřební služby lze realizovat na stávajícím hřbitově. 

Návrh ploch pro likvidaci uhynulých zví řat 
V případě havarijního stavu řídí likvidaci okresní nákazová komise dle pohotovostního plánu. 
Zahraboviště jsou vytipována dle konkrétní situace a hydrologicky posouzena. 
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12.  OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ 

I. Textová část 

II. Grafická část obsahuje 2 výkresy: 

výkres č.5 Koordinační výkres.................................................................1:5 000 

výkres č.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu....................1:5 000 

širší územní vztahy jsou dokumentovány kopií hlavního výkresu konceptu VÚC LK. 
 

 

13. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KACANOVY  -ČLÁNEK VII 
 
  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 p řezkoumání Územního plánu Kacanovy podle § 53 odst. 4 stavebního zákona:  

- s politikou územního rozvoje a územn ě 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 požada vky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochr anu nezastav ěného 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 provád ěcích právních p ředpis ů 

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 p ředpis ů a se stanovisky dot čených orgán ů podle 

zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů 
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 vliv ů na udržitelný rozvoj území:  
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v Zadání územního plánu Kacanovy 
požadováno. 
 
 



Návrh ÚP Kacanovy, textová část odůvodnění…......…………………………………….……………………...17 / 17  

3. Stanovisko krajského ú řadu k vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí:  

Nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani na vyhodnocení vlivu na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. 

 

 

4. Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


