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Obec Klokočí 
Klokočí čp. 65, 511 01 Turnov                                                                                                                                                                         

             18. 8. 2010 

 

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

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití 

ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, dále § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 

platném znění (dále jen správní řád) 

 

v y d á v á 
ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona 

 

 

Územní plán Klokočí, 
 

 

 schválený usnesením Zastupitelstva obce Klokočí č.2, ze dne 18. 8. 2010. 
 

Dokumentace územního plánu včetně odůvodnění je přílohou tohoto dokumentu a obsahuje: 
 

A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1. TEXTOVÁ ČÁST 
a) Vymezení zastavěného území 

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně 

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. 

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení 

podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 

rázu 

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 

které lze uplatnit předkupní právo 

i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
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2. GRAFICKÁ ČÁST 

Výkres 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ M 1:5000 

Výkres 2 HLAVNÍ VÝKRES  M 1:5000 

Výkres 3 VÝKRES DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY M 1:5000 

Výkres 4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ  M 1:5000 

 A ASANACÍ 

 

 

 

Odůvodnění  
 

 

B. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 1. TEXTOVÁ ČÁST 

a) Postup při pořízení územního plánu 

 Zastupitelstvo obce Klokočí schválilo usnesením č. 2 ze dne 23. 1. 2008 pořízení Územního 

plánu (ÚP) Klokočí.  

 Zpracovatelem (zhotovitelem) územního plánu byl Obcí Klokočí vybrán Ing. arch. Miloslav 

Štěpánek. 

 Dle § 185 odst. 3 stavebního zákona byly zpracovány Průzkumy a rozbory k novému 

územnímu plánu pro řešené území, odpovídající administrativnímu uspořádání obce, v rozsahu 

odpovídajícímu územně analytickým podkladům.  

 Po zpracování Průzkumů a rozborů zpracoval pořizovatel Městský úřad Turnov odbor 

rozvoje města jako úřad územního plánování, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Klokočí 

Návrh zadání Územního plánu Klokočí. 

 Návrh zadání Územního plánu Klokočí byl rozeslán a projednáván od 8. 4. 2009 do 11. 5. 

2009. Podle výsledku projednání byl návrh zadání upraven a schválen Zastupitelstvem obce 

Klokočí usnesením č. 1 ze dne 17. 6. 2009.   

 Na základě schváleného Zadání ÚP Klokočí byla zpracovatelem vyhotovena a v září 2009 

předána Obci Klokočí dokumentace Návrhu Územního plánu Klokočí.  

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 stavebního zákona oznámil termín 

společného jednání na den 12. 11. 2009 jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu 

Libereckého kraje a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 

dnů od termínu společného jednání. Společné jednání se konalo za účasti Ing. arch. M. Štěpánka, 

který přítomné seznámil s koncepcí řešení. Prodloužení lhůty k podání stanovisek nebylo žádným 

dotčeným orgánem uplatněno. 

 Dle uplatněných stanovisek dotčených orgánů pořizovatel vypracoval pokyny pro 

zhotovitele k úpravě Návrhu Územního plánu Klokočí. 

 Upravený návrh posoudil dne 2. 6. 2010 č. j. OÚPSŘ/95/2009/OUP Krajský úřad 

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

Návrhem ÚP Klokočí souhlasí, a potvrdil, že lze zahájit řízení o vydání ÚP Klokočí.  

 Řízení o územním plánu zahájil pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona. Dne 26. 7. 

2010 se konalo veřejné projednání Návrhu ÚP Klokočí s odborným výkladem zpracovatele, za 

účasti zástupců dotčených orgánů a veřejnosti. K návrhu byly uplatněny 2 připomínky. 

 Následovalo vyhodnocení projednání a vyhodnocení připomínek. Na základě veřejného 

projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Pořizovatel předložil Zastupitelstvu 

obce Klokočí návrh na vydání územního plánu. 

 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, 

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Pro ÚP Klokočí nevyplývají z Politiky územního rozvoje 2008 žádné požadavky, 

dokumentace je tudíž v souladu s politikou územního rozvoje. 
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 Pro území řešené ÚP Klokočí nebyla krajem schválena ani vydána žádná nadřazená územně 

plánovací dokumentace.  

 Předmět ÚP Klokočí neovlivní širší územní vazby na okolní obce, nevyvolává potřebu 

koordinace z hlediska širších vztahů. 

 

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na vytvoření předpokladů pro 

výstavbu, na ochranu přírodních a civilizačních hodnot, na ochranu krajiny, je Návrh ÚP Klokočí 

v souladu.  

Dokumentace vytváří předpoklady pro výstavbu s vymezením zastavitelných ploch. Jsou 

respektovány hodnoty, charakterizující krajinný ráz území dílčích lokalit změn ÚP. 

 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů 

 S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je návrh ÚP v souladu. 

Zpracování územně analytických podkladů bylo provedeno v rozsahu potřeby dokumentace ÚP 

Klokočí. 

 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů 

 ÚP Klokočí je v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů. Situace potřeby řešení rozporů při pořizování Územního plánu Klokočí 

nevznikly.  

 

f) Údaje o splnění zadání 

 Dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky Zadání ÚP Klokočí schváleného 

Zastupitelstvem obce Klokočí usnesením č. 1 ze dne 17. 6. 2009. 

 Vyhodnocení a upřesnění údajů zadání je dále zpracováno v Textové části odůvodnění ÚP 

Klokočí a to v kapitole f). Údaje o splnění zadání je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

 

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 Řešení plošného rozvoje umožňující rozptýlené i soustředěnější formy zástavby zahrnuje 

vymezení zastavitelných ploch s ohledem na požadavky jednotlivých vlastníků pozemků a obce. 

 Navrhované zastavitelné plochy jsou situovány v sousedství zastavěných území a 

zastavitelných ploch, sleduje se dostavba proluk nebo doplnění rozptýlené zástavby. Vymezením 

zastavitelných ploch se sleduje rozvoj obce převážně pro výstavbu rodinných domů, demografický 

vývoj s vazbou na příliv mladého obyvatelstva do území. 

 Vyhodnocení je dále zpracováno v Textové části odůvodnění ÚP Klokočí a to v kapitole g). 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

 

h) Informace k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak 

bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 V rámci projednání Návrhu Zadání ÚP Klokočí nebyl Krajským úřadem Libereckého kraje 

uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 

 Vyhodnocení je zpracováno v odůvodnění textové části ÚP Klokočí a to v kapitole i). 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkcí lesa je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 
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 2. GRAFICKÁ ČÁST 
 Výkres 5 KOORDINAČNÍ VÝKRES M 1:5000 

 Výkres 6 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1:50 000 

 Výkres 7 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO M 1:5000 

  FONDU 

  

 

 

Doplnění odůvodnění Územního plánu Klokočí 

pořizovatelem 
 

 

  Doplnění odůvodnění Územního plánu Klokočí je zpracováno pořizovatelem v souladu se 

zněním § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 

jen stavební zákon), 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 Klokočí podle § 53 odst. 4 stavebního zákona 

- s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Na základě „Politiky územního rozvoje České republiky 2008“ (dále jen PÚR ČR) 

schválené usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009 řešené území obce Klokočí se nachází 

mimo vymezené rozvojové oblasti a rozvojové osy, na řešené území nejsou proto z hlediska 

PÚR ČR kladeny žádné požadavky. 

Krajský úřad Libereckého kraje pořizuje Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále 

jen ZÚR LK), pro které bylo Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 19. 12. 2006 schváleno 

Aktualizované zadání Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje. V rámci 

projednání Návrhu ZÚR LK s dotčenými orgány, ministerstvem a sousedními kraji ve 

smyslu ustanovení § 37 stavebního zákona jsou v současné době vyhodnocovány stanoviska 

uplatněná k Návrhu ZÚR LK.  

 

- 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 Klokočí 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 

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 Klokočí je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími 

právními předpisy. 

 

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

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne jednání obdržel pořizovatel stanoviska od dotčených 

orgánů. Prodloužení lhůty na základě doložení závažných důvodů pro uplatnění stanoviska 

nebylo využito. Všechna doručená stanoviska dotčených orgánů v termínu byla zohledněna. 

Situace potřeby řešení rozporů při pořizování Územního plánu Klokočí nevznikly.  
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2. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 

 V rámci projednávání Územního plánu Klokočí nebyl uplatněn požadavek na zpracování 

vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje území. 

 

 

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

 Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj vyloučila významný vliv na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí tedy nebylo v 

Zadání Územního plánu Klokočí požadováno, stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí bylo bez připomínek. 

 

 

4. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch: 

 Podnět k pořízení Územního plánu Klokočí byl schválen v Zastupitelstvu obce Klokočí 

usnesením č. 2 ze dne 23. 1. 2008. Zadání Územního plánu Klokočí bylo schváleno usnesením č. 1 

dne 17. 6. 2009. 

 Hlavním cílem rozvoje Územního plánu Klokočí je zajištění ploch pro bydlení na základě 

požadavků vlastníků, dále ploch veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury a 

posílení funkce obce ve vztahu k udržitelnému rozvoji území jako místa trvalého a rekreačního 

bydlení v přírodním prostředí. Zaměření rozvoje obce bude i nadále na cestovní ruch, se 

zastoupením zemědělské výroby a ovocnářství.  

 Převažující zastavitelné plochy pro rodinné domy jsou zakomponovány již ve vymezené 

parcelaci pozemků v prostoru Záhumenska.  

 Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na zájmy ochrany půdního fondu a lesa. 

Návrh zastavitelných ploch respektoval limity území. 

 

 

 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 

 

 Námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, 

veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch ani zástupcem veřejnosti nebyly v průběhu 

řízení územního plánu podány. 

 

 

 

Vyhodnocení připomínek 
 

 

 V rámci veřejného projednání ÚP Klokočí byly uplatněny následující připomínky: 

1.  Požadavek na změnu charakteru způsobu využití pozemku p.č. 122/1 v k.ú. Klokočí z 

„Intenzivní ovocné sady“ na funkční využití „Trvale travní porost“. Na základě posouzení 

připomínka byla zohledněna. Majitel chce výše uvedený pozemek využít pro chov zvířat a 

regulativy „Trvalý travní porost“ tento záměr umožňují. 

2. Požadavek o zařazení pozemků p.č. 337/2, 337/5 a 337/18 v k.ú. Klokočí do zastavitelné 

části obce. Na základě posouzení nebude připomínka zohledněna. Tyto pozemky 

nemohly být projednány s dotčenými orgány v celém průběhu pořizování územně plánovací 

dokumentace a dle Správy CHKO by docházelo k rozšiřování zástavby do volné krajiny, 

tedy s tím nemohou souhlasit. 
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Poučení 
 

 

 Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti ÚP Klokočí vydanému formou patření obecné 

povahy podat opravný prostředek. 

 ÚP dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné 

vyhlášky o oznámení vydání ÚP Klokočí. 

 

 Dokumentace ÚP Klokočí, je dle § 165 odst. 1 stavebního zákona opatřena záznamem o 

účinnosti a uložena na Obecním úřadě v Klokočí, Městském úřadě Turnov - odboru rozvoje města, 

Městském úřadě Turnov – stavebním úřadě a na Krajském úřadě Libereckého kraje - odboru 

územního plánování a stavebního řádu. Dále je ÚP Klokočí přístupný na internetové stránce Města 

Turnova http://www.turnov.cz/mesto-turnov/rozvoj-mesta/uzemni-planovani-obci/. 

 

 

 

 

 

    

 …...................................... …………………………. 

 Jiří Mrázek Ludmila Hudská 

 starosta obce místostarostka obce  

 

 

 

 

Příloha, která je nedílnou součástí tohoto vydání: 

- kompletní dokumentace Územního plánu Klokočí 

 

 

 

 

Datum nabytí účinnosti: ….................... 


