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    A.      OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1.     TEXTOVÁ ČÁST 

a)     Vymezení zastavěného území                  

Územní plán přebírá hranice zastavěného území (ZÚ) z Opatření obecné povahy o 
vymezení ZÚ obce Klokočí, schválené v zastupitelstvu obce s úpravami: 
zmenšeni plochy ZÚ     -  pod památníkem Jana Husa při severozápadním okraji    

Klokočí, vazba na lokalitu změny Z8 a vymezení ZÚ dle 
hranic pozemků p.č. 174, 175/4 a 175/2 

rozšíření plochy ZÚ      -  v údolí Klokočského potoka, do ZÚ zahrnutí poţární nádrţe  
    -  hřbitov, do ZÚ zahrnutí pozemku hřbitova p.č. 345/16 
    -  věţ mobilního operátora východně od Rotštejna na pozem-

ku p.č. 377/2, do ZÚ zahrnutí pozemku s umístěním věţe 
mobilního operátora  

Zastavěné území se vymezuje k datu 30.04.2010.  

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

b1)   Koncepce rozvoje území obce 

Koncepce rozvoje obce 

Řešené území v rozsahu správního území Obce Klokočí, zahrnující k.ú. Klokočí 
s návrhovým obdobím územního plánu k roku 2025.  

Rozvoj obce při respektování přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území jako 
funkčně a prostorově vymezeného útvaru s vymezením stabilizovaných ploch a 
ploch změn. 

Rozvoj obce s rozvojovými předpoklady převáţně dle poţadavků ke stavební činnos-
ti ve vyznačených zastavitelných plochách. Zaměření rozvoje obce i nadále na ces-
tovní ruch, se zastoupením zemědělské výroby a ovocnářství. 

Zastavitelné plochy dle  poţadavků na plošný rozvoj korigované limity vyuţití území s 
vymezením převáţně pro bydlení v rodinných domech, dále pro plochy veřejných 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu zobrazených ve výkresech doku-
mentace.  

Cíle rozvoje obce 

Posílení funkce obce ve vztahu k udrţitelnému rozvoji území jako místa trvalého a 
rekreačního bydlení v přírodním prostředí. Rozvoj obce převáţně dle poţadavků ke 
stavební činnosti ve vyznačených plochách změn. Zakomponování převaţujících 
zastavitelných ploch pro rodinné domy jiţ ve vymezené parcelaci pozemků v prosto- 
ru Záhumenska.  

V zastavěném území zemědělského areálu návrh plochy smíšené výrobní umoţňují-
cí vyuţití pro více účelů pro zemědělství, výroby i mimo zemědělství, sluţeb s vaz- 
bou na agroturistiku. 

Dopravní a technická infrastruktura 

Návrh dopravní infrastruktury s cílem zajištění dopravní prostupnosti dílčích území 
v síti místních a účelových komunikací, v Klokočí návrh pěších chodníků.  

Řešení zařízení a tras jednotlivých druhů technického vybavení. S vazbou na zasta-
věné území a navrhované zastavitelné plochy řešení tras vodovodů, splaškové    
kanalizace a plynovodu. 
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b3)   Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce. 

Ochrana a rozvoj území s poţadavkem na respektování přírodních, kulturních, urba-
nistických, civilizačních a  technických hodnot území. 

Přírodní hodnoty 
Ochrana přírodních hodnot v území s významným přírodním kompozičním prvkem 
Klokočských skal. 
Vymezení zvláště chráněných území (CHKO, přírodní rezervace, přírodní památka, 
přechodně chráněné plochy, Natura 2000 evropsky významná lokalita), vymezení 
všeobecné ochrany přírody (ÚSES). 
Vymezení ploch volného území krajiny (trvale travní porosty, zatravnění orné půdy, 
intenzívní sady), vymezení krajinné a sídelní zeleně v území (pozemky určené k  
plnění funkcí lesa, plochy vysokého náletu na nelesní půdě, aleje a doprovodná   
zeleň).  

Kulturní hodnoty 
Péče o nemovité kulturní památky chráněné státem, zapsaných v Ústředním sezna- 
mu kulturních památek.  
Vedle nemovitých kulturních památek zajištění ochrany dalších hmotově tradičních   
a místně významných objektů v území, roubených domů, objektů drobné architektu-
ry. 

Urbanistické hodnoty  
Ochrana hodnot funkčního a prostorového uspořádání dílčích území s charakteristic-
kou zástavbou s vazbou na souvislý hřbet Klokočských skal při hranici území obce. 
Poţaduje se sledovat ucelenost urbanizovaného území, omezení situování zastavi-
telných ploch do volné krajiny. 

Hodnoty civilizační a technické  
Hodnota kvality zástavby s ohledem na jejich historický a stavebně technický vý-
znam. 
Zachování systémů technické infrastruktury jako základní hodnoty technického vyba-
vení území s návrhem dalšího rozvoje. Řešení odkanalizování a likvidace odpadních 
vod. 

   c)    Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch pře-
stavby a systému sídelní zeleně. 

c1)   Urbanistická koncepce.   

Postavení sídla ve struktuře osídlení 
Spádovost Klokočí na sousední centra osídlení především do Turnova (centrum mik-
roregionální působnosti II. stupně) a Ţelezného Brodu (centrum mikroregionální    
působnosti I. stupně). V případě Klokočí v procesu suburbanizace předpoklad ex- 
panze stavební činnosti do venkovského prostoru s nabídkou stavebních pozemků   
s technickou infrastrukturou v území Záhumenska. 

Plošné a prostorové uspořádání území 
Plošné uspořádání území ve vzájemných vztazích dílčích funkčních ploch zastavě-
ných území, zastavitelných ploch a nezastavěných území volné krajiny v rozsahu 
zobrazeném v grafické části ÚP. Uspořádání území v dílčích částech původní      
zástavby Podlouček, Klokočí a Rotštejna a jeho rozvoj pro bydlení je jiţ předurčeno  
v Záhumensku a to vymezenou parcelací příslušných pozemků s vybavením tech-
nickou infrastrukturou a s realizací rodinných domů. Jedná se o vymezení urbani-
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začního pásu s propojením zástavbv Klokočí a Rotštejna. Další zastavitelné plochy 
s vazbou na zastavěná území, se zachováním rozptýlené zástavby. 

Prostorové uspořádání území s vazbou na objekty a skupiny objektů původní i     
pozdější zástavby u ploch bydlení v rodinných domech a ve stavbách rodinné rekre-
ace (v rekreačních domech) s vymezením objemových a architektonických limitů 
v regulativech.  

Plochy přestavby 
V ÚP se plochy přestavby nenavrhují. 

c2)    Vymezení zastavitelných ploch 

(S doplňujícími údaji ploch se změnami ve vyuţití funkčních ploch zastavěného 
území.) 

Návrh územně technického rozvoje Klokočí vymezuje ve správním území obce cel-
kem 31 zastavitelných ploch Z 1 - Z 6, Z 8 - Z 20, Z23, Z24, Z27 - Z31 vně i uvnitř za-
stavěného území, s doplněním změn ve vyuţití funkčních ploch jiţ zastavěného území 
ZM 1 a ZM 2, viz následující přehled „vymezení ploch s rozdílným způsobem vyuţití“ a 
údaje ve výkresu č. 1 dokumentace „výkres základního členění území“. 

PLOCHY BYDLENÍ, bydlení v rodinných domech zahrnující i bydlení ve stavbách   
rodinné rekreace, vymezení ploch v rozsahu dílčích částí území obce Klokočí a   
Rotštejna s vazbami na zastavěná území a na vymezenou parcelaci pozemků v   
Záhumensku. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, vymezení ploch se zastoupením veřejné 
zeleně v území Klokočí a Rotštejna. 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ, vymezení plochy zemědělského areálu pro různoro-
dé vyuţití dílčích objektů a pozemků dané minulým vývojem. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, silniční doprava, vymezení ploch pro 
místní a účelové komunikace, pro pěší chodníky. Vymezení parkovišť jako součást 
ploch veřejných prostranství. 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, technická infrastruktura, vymezení plo-
chy pro umístění čistírny odpadních vod.  

V přehledu je uvedeno označení ploch, druhy ploch s rozdílným způsobem vyuţití, 
jejich lokalizace, charakteristika a údaje dopravní a technické infrastruktury.  

* Vymezení ploch s rozdílným způsobem vyuţití                           označení ploch                                                                          

plochy zastavitelné                                 Z 1 - Z 6, Z 8 - Z 20, Z 23, Z 24, Z 27 - Z 31 
plochy ke změně vyuţití                                                                         (ZM 1, ZM 2)                                                                            

PLOCHY BYDLENÍ                - rodinné domy                                  Z 1 - Z 6, Z 8 - Z17                                                                                                                                  

   PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   

                                                  - veřejná prostranství                           Z 18, Z 19, ZM 2                                                                                                                                                                              

   PLOCHY SMÍŠENÉ               - plochy smíšené výrobní                                       ZM 1                          

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY   

                                                     - místní komunikace                                       Z 20, Z 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                     - účelové komunikace                           Z 24, Z 27, Z 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                     - pěší chodníky                                               Z 29, Z 30             

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

                  - čistírna odpadních vod                                          Z 31 
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PLOCHY BYDLENÍ 

 

rodinné domy 

plochy změn Z 1 - Z 4  
lokalizace:           Záhumensko 
charakteristika: navázání zástavby na stávající rodinné domy a na současnou    

výstavbu rodinných domů v území, vymezení zastavitelných ploch v 
hranicích pozemků dle údajů katastru dosud neevidovaných jako 
stavební parcely 

dopravní a technická infrastruktura:   
                            napojení na stávající a navrhované komunikace, napojení na stáva- 

jící technickou infrastrukturu 

plochy změn  Z 5, Z 6  
lokalizace:   Záhumensko  
charakteristika: pokračování zástavby s vazbami na lokality Z 1 – Z 4 a stávající  

rodinné domy východně od vodojemu, u lokality Z 5 při jihovýchod-
ním okraji Klokočí, u lokality Z 6 jiţně vodojemu v ochranném pás-
mu 50 m PR Klokočské skály bez návrhu zastavitelných ploch 

dopravní a technická infrastruktura:   
                           napojení na stávající a navrhovanou dopravní a technickou infra-

strukturu, do ploch vloţení zaslepených nebo průjezdných komuni-
kací s vazbou na doplňující parcelaci pozemků, preference vedení 
tras technické infrastruktury v komunikacích nebo po obvodě zasta-
vitelnýchploch  

plochy změn  Z 8, Z 9 
lokalizace:   severozápadní okraj Klokočí 
charakteristika: u lokality Z 8 vymezení pozemku p.č. 177/6 s dalším rozšířením a 

vymezením i okolní souvislé plochy (celkem pro 2 RD); u lokality 
Z 9 vymezení plochy v poloze při stávající usedlosti; sleduje se vy-
mezení zastavitelných ploch v sousedství stávající zástavby  

dopravní a technická infrastruktura:  
 vymezení účelové komunikace Z 24 s napojením na místní komu-
nikaci Z 23 současně s dopravní obsluhou lokality Z 9; napojení na 
navrhovanou technickou infrastrukturu 

plochy změn  Z 10, Z 11 
lokalizace:   severní a východní okraj Klokočí  
charakteristika:  u lokality Z 10 navázání zástavby na 2 stávající rodinné domy při 

silnici III. třídy ve směru k zemědělskému areálu s rozvojem ulico-
vého charakteru zástavby, u lokality Z 11 navázání na stavby na 
sousedních pozemcích se zahrnutím celého pozemku p.č. 337/11 
do zastavitelné plochy   

dopravní a technická infrastruktura: 
                            napojení na stávající dopravní infrastrukturu, u lokality Z 10 na sil-

nici III. třídy, u lokality Z 11 na místní komunikaci;  napojení na stá-
vající a navrhovanou technickou infrastrukturu      

plochy změn Z 12, Z13 
lokalizace:   Rotštejn 
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charakteristika:    lokalita Z 12 při komunikaci na parcele p.č. 350/5 v souladu s ulič-
ním charakterem zástavby; situování lokality Z 13 při jiţním okraji 
Rotštejna s vazbou na okolní rozptýlenou zástavbu  

 
dopravní a technická infrastruktura:  
                            sousedství parcely p.č. 350/5 s místní komunikací; napojení na 

stávající a navrhovanou technickou infrastrukturu, omezení situo-
vání objektů ochranným pásmem nadzemního vedení VN  

plochy změn Z 14 - Z 16 
lokalizace:    severní okraj Klokočí 
charakteristika: plochy s vazbou na proluky uvnitř zastavěného území a stávající 

strukturu okolní zástavby, u lokalit Z 14 a Z 15 doplnění zástavby v 
obrysu dnešní nepravidelné zástavby původních usedlostí, u lokali-
ty Z 16 vazba na rodinné domy při silnici 

dopravní a technická infrastruktura:  
                            napojení na stávající a navrhovanou dopravní a technickou infra-

strukturu   

plocha změny Z 17         
lokalizace:   Rotštejn 
charakteristika:   plocha zahrady v proluce uvnitř zastavěného území, s vazbou na 

lokalitu Z 12 dotvářející strukturu okolní zástavby v souladu s ulič-
ním charakterem zástavby 

dopravní a technická infrastruktura:  
                            napojení na stávající místní komunikaci a na stávající a navrhova-

nou technickou infrastrukturu   
 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 

veřejná prostranství 

plochy změn  Z 18, Z 19, ZM 2 
lokalizace:   u objektu obecního úřadu 
charakteristika: vymezení navrhovaných ploch veřejných prostranství severně a 

jiţně od objektu obecního úřadu, další veřejná prostranství zahr-
nující obecní pozemky vymezeny jako stávající plochy 

dopravní a technická infrastruktura:  
                            napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

PLOCHY SMÍŠENÉ  

 

plocha smíšená výrobní  

plocha změny ZM 1 
lokalizace:   zemědělský areál 
charakteristika:  smíšené různorodé vyuţití plochy pro objekty a zařízení pro země-

dělství, přidruţené výroby a skladů mimo zemědělství, administrati-
vu a provoz, ubytovací a stravovací sluţby s vazbou na agroturistiku  

dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající dopravní infrastrukturu, na 
stávající a navrhovanou technickou infrastrukturu, jako součást 
areálu vymezení parkoviště 
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 

místní komunikace 

plocha změny Z 20  
lokalizace:         Záhumensko 
charakteristika:  místní komunikace   
dopravní a technická infrastruktura: vymezení místní komunikace v dopravním pro-

storu dle údajů katastru slouţící k přístupnosti k pozemkům a k na-
vrhované zástavbě, stávající technická infrastruktura mimo kanali-
zaci 

plocha změny Z 23 
lokalizace:         severozápadní okraj Klokočí 
charakteristika:  místní komunikace   
dopravní a technická infrastruktura: vymezení místní komunikace v dopravním pro-

storu dle údajů katastru, navrhovaná technická infrastruktura  
 

účelové komunikace 

plochy změn Z 24                     
lokalizace:          severozápadní okraj Klokočí 
charakteristika:  účelové komunikace   
dopravní a technická infrastruktura: vymezení účelové komunikace s dopravním pří-

stupem k realizovanému rodinnému domu, navrhovaná technická 
infrastruktura 

plocha změny Z 27 
lokalizace:   při hranici s Loučkami 
charakteristika: účelová komunikace   
dopravní a technická infrastruktura: vymezení účelové komunikace dnes vyjeţděné 

cesty, bez technické infrastruktury 

plocha změny Z 28 
lokalizace:          severně od Klokočí v území Pod skalami 
charakteristika:  účelová komunikace   
dopravní a technická infrastruktura: vymezení účelové komunikace slouţící k pří-      

stupnosti k lesním pozemkům a k dopravní propustnosti krajiny 
 

pěší chodníky 

plochy změn Z 29, Z 30 
lokalizace:          Klokočí 
charakteristika: vymezení pěších chodníků s vazbou na zrealizovaný chodník na 

návsi podél silnice ve směru k restauraci Pod průchody a podél 
místní komunikace ve směru ke hřbitovu   

dopravní a technická infrastruktura: vymezení pěších chodníků, související technická 
infrastruktura     

 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

čistírna odpadních vod 

plocha změny Z 31 
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lokalizace:   pod Klokočím 
charakteristika: návrh čistírny odpadních vod v údolní poloze Klokočského potoka 
dopravní a technická infrastruktura: sousedství účelové komunikace, související 

technická infrastruktura     

c3)    Vymezení systému sídelní zeleně. 

Vymezení ploch sídelní zeleně jako součást ploch s rozdílným způsobem vyuţití. 
Návaznost na zeleň v krajině s vazbou na lesní pozemky a intenzívní ovocné sady. 

Vymezení sídelní zeleně 
zeleň ploch bydlení, zahrady (součást ploch bydlení, samostatně vymezené plochy) 
zeleň ploch občanského vybavení (obecní úřad, restaurace, hřbitov)  
zeleň veřejných prostranství (veřejná zeleň) 
zeleň plochy smíšené výrobní (součást plochy výroby zemědělského areálu) 

Prolínání sídelní zeleně do zeleně nezastavěného území 
aleje podél komunikací 
doprovodná zeleň podél vodotečí 

d)     Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umísťování. 

d1)   Dopravní infrastruktura. 

Koncepce silniční dopravy spočívá na zajištění dopravního napojení území obce 
v širších vnějších vazbách, dílčích území v obci a jednotlivých pozemků, návrh pě-
ších chodníků.  
Vymezení parkovišť jako součást veřejných prostranství. Parkoviště na návsi u váţ-
nice, u hasičské zbrojnice, u obecního úřadu, u hostince Pod průchody a na Rotštej-
ně u křiţovatky. 

Silniční doprava  
Silnice III/2811  
Stabilizace beze změn současného stavu, úprava dopravních prostor dle krajské ka-
tegorizace S 7,5/60.   
Místní komunikace      

Z 20, Z 23 … návrh dílčích úseků místních komunikací, zajišťující dopravní přístup-
nost jednotlivých pozemků, s vazbou na zastavitelné plochy v lokalitě Záhumensko a 
při SZ okraji Klokočí. V úzkých profilech realizace výhyben v údolí pod Tunčovem a 
jiţně Rotštejna. 
Účelové komunikace         

Z 24 - Z 28 Z 24, Z 27, Z 28 … návrh dílčích úseků účelových komunikací zajišťující 
dopravní přístupnost dílčích území, jednotlivých pozemků při SZ okraji Klokočí a do-
pravní prostupnost krajiny v Podloučkách a v území Pod skalami.  

Pěší chodníky 

Z 29, Z 30 … návrh chodníků podél silnice k restauraci Pod průchody a podél místní 
komunikace ke hřbitovu, navázání na zrealizovaný chodník na návsi. 

d2)   Technická infrastruktura. 

Vodní hospodářství 

Řešení zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod se navrhuje v souladu s 
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) z r. 2004. 

Zásobování vodou 
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Vodovodní systém o 2 tlakových pásmech s vodojemy VDJ Klokočí a VDJ Rotštejn 
s napojením na vodovod Mírová pod Kozákovem přes vodojem VDJ Rozumov. Ná-
vrh rekonstrukcí a nově budovaných řadů.  
Návrh vedení části rozvodů ze zásobního řadu z VDJ Klokočí, návrh odboček ze stá-
vajícího výtlačného řadu z ČS Klokočí do VDJ Rozumov s napojením na tento výtlak  
vodovodního řadu do Rotštejna, s vyřazením VDJ Rotštejn z provozu.    

Likvidace odpadních vod 

V Klokočí vybudovaný systém jednotné kanalizace bez ČOV, zachycování odpad-
ních vod v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem do kanalizace nebo 
trativodů. 

Návrh splaškové kanalizace s umístěním ČOV při Klokočském potoce. Oddělení 
dešťové kanalizace a odvádění dešťových vod. 

Akumulace odpadních vod v nových nebo rekonstruovaných bezodtokových jímkách, 
s následným vyváţením na kapacitní ČOV (Turnov). Moţnosti realizací malých do-
movních čistíren při splnění podmínek, kupř. hydrogeologického posudku, posouzení 
dopadu na ţivotní prostředí. 

Energetika 
Elektrická energie 
Nadzemní vedení VN 35 kV a polohy trafostanic jsou v území stabilizovány. Dle 
rozsahu zástavby rodinných domů a s ohledem na posouzení konfigurace vedení 
NN vloţené umístění trafostanice při jiţním okraji Záhumenka. Rozšíření sítí NN 
vedení se navrhuje zejména v místech zastavitelných ploch. 
Zásobování plynem 
Plynovodní síť STL plynovodu se vstupem při jiţním okraji území obce vybudovaná 
v dílčích částech území obce Klokočí a Rotštejna s dostatečnou kapacitou. Ojedinělé 
rozšíření se navrhuje pomocí odboček. 

Spoje 
Telekomunikace 

Provoz v rámci telefonního obvodu (TO) Turnov přes podzemní vedení telekomuni-
kačních sítí (PVTS) ve správě Telefónica 02 CR, a.s. Rozšiřování rozvodu v zastavi-
telných plochách. 

Radiokomunikace 
Radioreléové trasy, směrové vedení z Kozákova. 
Televizní signál, distribuce TV programu z vysílacích objektů. 
Rozhlasové vysílání, rozhlasový signál s vysíláním celoplošných programů rozhlaso-
vých stanic. 
Radiomobilní síť, pokrytí území sítí radiotelefonními převaděči. Východně od Rotštej-
na umístění stoţáru retranslační stanice. 

d3)   Občanské vybavení. 

Vymezení ploch občanského vybavení 
Vymezení ploch občanského vybavení dle druhů s rozdílným způsobem vyuţití. 
občanské vybavení, veřejná infrastruktura 
plochy občanské vybavenosti (obecní úřad s knihovnou, hasičská zbrojnice)    
občanské vybavení, komerční zařízení 
plochy občanské vybavenosti (zařízení obchodu – prodejna smíšeného zboţí, zaří-
zení stravování – restaurace Hasičárna a Pod průchody, občerstvení Pod hradem 
Rotštejn) 
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občanské vybavení, hřbitov 
samostatné vymezení plochy  

d4)   Veřejná prostranství 

Vymezení ploch veřejných prostranství 
Návrh veřejných prostranství jako sloţky veřejné infrastruktury zřizovaných nebo uţí-
vaných ve veřejném zájmu, s prostory přístupných kaţdému bez omezení v území 
obce. 
Údaje veřejných prostranství, viz údaje kap. h) dokumentace a výkresů 3 a 4 doku-
mentace. 

e)   Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení pod-
mínek pro změny v jejich vyuţití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, re-
kreace, dobývání nerostů a pod. 

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro změny v jejich vyuţití 

Vymezení ploch krajiny v rámci nezastavitelných ploch (ploch s rozdílným způsobem 
vyuţití) a ploch krajinné zeleně (ploch s jiným způsobem vyuţití), viz údaje kap. f). 

V ÚP vymezení nezastavitelných ploch, vymezení vysokého náletu na nelesní půdě, 
alejí a doprovodné zeleně. 

Péče o krajinu, zachování a ochrana jejího charakteristického rázu, zachování cen-
ných vegetačních prvků a situování nových. Přírodní charakteristika z hlediska les-
natosti, mimolesní zeleně (remízy, aleje a doprovodná zeleň), zahrady a sady, za-
stoupení travních porostů, vodních toků a členitosti území. 

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky 

Vodní plochy a toky v přírodním stavu.     

Plochy zemědělské - zemědělský půdní fond 
Plochy orné půdy, trvale travních porostů, zahrad a sadů, intenzívních ovocných 
sadů. 
Současný rozsah ploch orné půdy je třeba povaţovat za maximální. Zatravnění po-
zemků, vymezení pastevních pozemků v sousedství areálu zemědělské výroby. 

Plochy lesní - pozemky určené k plnění funkcí lesa     
Plochy PUPFL se povaţují za stabilizované. Návrh na zalesnění pozemku na Rot-
štejně. 

Plochy přírodní - vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody 
a krajiny 
Přírodní limity vyuţití území. Zvláště chráněná území - CHKO a zonace, přírodní  
rezervace (Klokočské skály), Natura 2000 – EVL (Průlom Jizery u Rakous), přírodní 
památka (Podloučky), přechodně chráněné plochy (Loučka v Klokočských skalách, 
Pod Rotštejnem, Voštěp); všeobecná ochrana krajiny - územní systém ekologické 
stability (regionální biocentrum, lokální biocentra a biokoridory). 

Plochy smíšené nezastavěného území           
Vymezení ploch vysokého náletu na nelesní půdě s předpokladem převedení na 
lesní pozemky nebo původní kultury. 
Plochy krajinné zeleně 
Aleje, doprovodná zeleň. Respektování rozptýlené krajinné zeleně na plochách 
ostatní neplodné půdy. 
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- Podmínky pro změny vyuţití ploch 

Plochy s jiným způsobem vyuţití 
Doplnění dalších ploch neţ stanoví § 4 -  § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
poţadavcích na vyuţívání území. 

Plochy krajinné zeleně -  aleje, doprovodná zeleň. 

Územní systém ekologické stability 
Vymezení územního systému ekologické stability.  
regionální územní systém ekologické stability - regionální biocentrum RBC 1246 
lokální územní systém ekologické stability - lokální biocentra LBC 4, LBC 11 a bioko-
ridory LBK 19, LBK 25  

Návrh prvků ÚSES s vyuţíváním ekologicky nejstabilnějších částí území, biocentra 
jsou vymezena převáţně v lesních plochách. Prvky ÚSES se vymezují jako funkční.  

Prostupnost krajiny 
Systém komunikací se vymezuje se zřetelem na zajištění přístupu k zemědělským a 
k lesním pozemkům.  

Protierozní opatření 
V ÚP nejsou protierozní opatření navrhována. Řešení opatření vodních a větrných 
erozí především na zemědělské půdě v rámci zpracování komplexních pozemko-
vých úprav. 

Ochrana před povodněmi 
V území obce není záplavové území u Klokočského potoka vyhlášeno. 

Rekreace 
Vyuţití území s dominantní polohou hradu Rotštejn s vazbou na Klokočské skály jiţ 
za hranicemi obce; vymezení rekreační funkce poznávací turistiky, cykloturistiky s 
průběhem turistických stezek a cyklotras, zastoupení druhého bydlení v objektech 
individuální rekreace, vyuţití zemědělského areálu pro agroturistiku. 

Dobývání nerostů 
Plochy pro dobývání nerostů nejsou v území obce zastoupeny.  

f)     Stanovení podmínek pro vyuţití ploch a stanovení podmínek prostorové-
ho uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

f1)    Plochy s rozdílným způsobem vyuţití a s jiným způsobem vyuţití. 

Plochy s rozdílným způsobem vyuţití 
Podrobnější členění ploch § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadav-
cích na vyuţívání území. 
   * PLOCHY BYDLENÍ 
             rodinné domy     

         * PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
                     veřejná infrastruktura            

             komerční zařízení         
             hřbitov 
   * PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
             veřejná prostranství    
   * PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ  
             zemědělský areál 
   * PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY                                  
             silniční doprava 
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   * PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
             technická infrastruktura 
   * PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
             vodní plochy a toky     
   * PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
             orná půda     
             trvale travní porosty 
             intenzívní ovocné sady 
   * PLOCHY LESNÍ 
             pozemky určené k plnění funkcí lesa    
   * PLOCHY PŘÍRODNÍ 
             ochrana přírody a krajiny, zvláště chráněných území a všeobecná ochrana  

krajiny           
   * PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
             vysoký nálet na nelesní půdě 
             zahrady a sady  

Plochy s jiným způsobem vyuţití 

Doplnění dalších ploch neţ stanoví § 4 -  § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
poţadavcích na vyuţívání území. 

   * PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 
              aleje, doprovodná zeleň  

f2)    Podmínky pro vyuţití ploch a podmínky prostorového uspořádání.        

Podmínky pro vyuţití ploch 
Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití. Vyuţití hlavní-
ho, přípustného a nepřípustného vyuţití ploch stabilizovaných a ploch změn. Vyme-
zení rozdílného způsobu vyuţití a činností v území, s omezeními jejich vzájemných 
negativních vlivů.  

Řízení vývoje zahrnující území CHKO Český ráj a zóny I. - III. odstupňované ochrany 
přírody (IV. zóna není v území obce zastoupena) s podmínkami pro vyuţití ploch a 
prostorové uspořádání zástavby s vazbami na krajinný ráz území.  

Pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné zemědělské krajině mimo  
zastavitelné území obce lze v  rámci pozemkových úprav měnit vyuţití území u uve-
dených kultur, bez nutnosti změny ÚP, po projednání dle platných právních předpisů 
následujícím způsobem:  
- z orné na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí 

lesa 
- ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění 

funkcí lesa 
- z louky a pastviny na ornou, zahradu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funk-

cí lesa 
- z vodní plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený k plnění funk-

cí lesa 
- z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vod-

ní plochu 
- pro zajištění přístupu k pozemkům je moţné vybudovat účelové komunikace na 

orné půdě, zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění  
funkcí lesa 
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U dílčích ploch zemědělských a lesních vyznačených v ÚP se podmiňuje vzájemná 
změna na jiné vyuţití a druhů pozemků orné půdy, trvale travních porostů a lesních 
pozemků pouze při prokázání souladu s poţadavky krajinného rázu. Z důvodu nízké 
biodiverzity ploch intenzívních sadů s vlivy na geometrizaci krajiny s negativním   
vlivem na krajinný ráz se navrhuje realizace extenzívních sadů, přirozeného přecho-
du sídelního útvaru do krajiny, v ÚP zařazení do ploch smíšených nezastavěného 
území - vysoký nálet na nelesní půdě, zahrady a sady.   

Podmínky prostorového uspořádání 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání je uvedeno u ploch bydlení - rodinné 
domy. Vymezení podmínek při dodrţení urbanistických, objemových a architektonic-
kých limitů dle Plánu péče CHKO Český ráj se stanovením počtů objektů hlavních 
staveb pro bydlení na pozemcích. 

 

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ 
podrobnější členění ploch § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

     PLOCHY BYDLENÍ 

     rodinné domy     
     Hlavní vyuţití              - víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí, bydle-

ní v rodinných domech, ve stavbách rodinné rekreace   
     Přípustné vyuţití         - stavby pro bydlení v rodinných domech zahrnující i stavby 

rodinné rekreace (rekreační domy) 
                                        - ubytovací a stravovací sluţby provozované v rámci staveb 

rodinných domů 
                                      - stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení, a  

                                     stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení staveb- 
ního zákona umístěny na pozemku rodinného domu 

                                         - plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze 
v souvislosti s hlavním vyuţitím 

                                         - samostatně stojící garáţe pouze v souvislosti s hlavním 
vyuţitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů 

                                         - stavby související technické a dopravní infrastruktury  
(například vedení a stavby technické infrastruktury,       
komunikace pro stavby hlavního a přípustného vyuţití, 
chodníky apod.)                                       

      Nepřípustné vyuţití    - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, 
popřípadě podmíněně přípustným vyuţitím, zejména 
stavby pro skladování a výrobu neslučitelnou s funkcí 
bydlení  

                                          - stavby a činnosti s negativními účinky na ţivotní prostředí     
      Podmíněné vyuţití     - drobné sluţby a provozovny slučitelné s bydlením, které 

svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního vyuţití  
                                         - stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva                                
      Podmínky prostorového uspořádání 
                                         - domy o 1 nadzemním podlaţí s podkrovím, s moţností 

podsklepení, hřeben střechy od přízemí do výšky cca 7 
m, střechy sedlové sklonu 40 - 45o 

                                         - půdorys tvaru obdélníku, „T“, „L“, s poměrem stran větším 
neţ 5 : 3, vstupy do objektů z podélné okapové strany, 
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štíty bez balkonů členěné pouze okny, okna obdélná na 
výšku, komín u hřebene 

             - maximální koeficient zastavění pozemku KZP = 0,25 
vztahující se k výměře 800 m2, u větších pozemků bude 
koeficient úměrně niţší   

                                         - intenzita vyuţití pozemků - koeficient zeleně minimálně 
0,40      

                                      - nové stavby pro bydlení nebudou umístěny ve vzdálenosti 
od hranice lesních pozemků menší neţ 25 m u lokality 
Z 5 

                                      - stanovení počtů objektů hlavních staveb pro bydlení 
umístěných na pozemcích, rodinné domy (RD) 

 

lokalita pozemek počet 
objektů 

poznámka 

Z 1 p.č. 342/34  
       342/28  
       342/35 

1 RD 
1 RD 
1 RD 

přes  p.č. 342/34 průběh vedení VN 

Z 2 p.č. 342/15  
       342/20  
       342/21 
       342/22 

1 RD 
1 RD 
1 RD 
1 RD 

 

Z 3 p.č. 342/31  
       342/36 

1 RD 
1 RD 

 

Z 4 p.č. 342/3 1 RD  

Z 5 p.č. část 342/10 1 RD jiţní hranice plochy – OP vedení 
VN 

Z 6 p.č. část 349/1 
       349/2 

1 RD 
1 RD 

 

Z 8 p.č. 177/6 
       175/2, 175/4, část 177/5        

1 RD 
1 RD 

 
stavba na p.č. 175/2, 175/4 

Z 9 p.č. 177/14 1 RD  

Z 10 p.č. 58/1, 334/4, 1789/5 2 RD  

Z 11 p.č. 337/11 1 RD  

Z 12 p.č. 350/5 1 RD  

Z 13 p.č. 364/1 1 RD  

Z 14 p.č. 45 a 337/6 
       337/19 
       337/39 

1 RD 
1 RD 
1 RD 

 

Z 15 p.č. 52/1 – 4, 53/1  2 RD odstup od lípy a sakrální stavby 

Z 16 p.č. 54/1 1 RD  

Z 17 p.č. 350/2 1 RD  

      

     PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ           

     veřejná infrastruktura        
     Hlavní vyuţití  - zařízení a pozemky veřejného občanského vybavení 
     Přípustné vyuţití         - zařízení pro kulturní a zájmovou činnost                                     

- zařízení vybavení pro cestovní ruch (například informační 
                                           a reklamní zařízení, hygienická zařízení) 
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                                        -  veřejná správa a ochrana obyvatelstva 
                                        - stavby související technické a dopravní infrastruktury,  

(například vedení technické infrastruktury, komunikace, 
chodníky apod.)    

  - plochy parkovacích stání pro osobní automobily 
      Nepřípustné vyuţití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

vyuţitím  

     komerční zařízení 
     Hlavní vyuţití  - komerční zařízení se specifickým charakterem druhů   

vybavení 
     Přípustné vyuţití         - zařízení zejména pro maloobchodní prodej a sluţby    

místního charakteru 
   - zařízení pro ubytování a stravování    

                                         - tělovýchovná a sportovní zařízení  
                                         - stavby související technické a dopravní infrastruktury,  

(například vedení technické infrastruktury, komunikace, 
chodníky apod.)    

                                         - parkovací stání pro osobní automobily 
     Nepřípustné vyuţití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným,  

popřípadě podmíněně přípustným vyuţitím  
     Podmíněné vyuţití       - bydlení pouze s přímou funkční vazbou k hlavnímu   

vyuţití (trvalé bydlení správce nebo majitele staveb) 
     Podmínky prostorového uspořádání 
             - maximální koeficient zastavěnosti pozemku KZP = 0,60     

                                         - intenzita vyuţití pozemku – koeficient zeleně minimálně 
0,20 

     hřbitov 
     Hlavní vyuţití  - plochy a účelové stavby pro pohřbívání 
     Přípustné vyuţití - stavby pro pohřbívání a související stavby 
                                         - drobné sluţby a provozovny slučitelné s funkcí hlavního 

vyuţití 
                             - stavby související technické a dopravní infrastruktury,  

(například vedení a stavby technické infrastruktury, ko-
munikace pro stavby hlavního a přípustného vyuţití, 
chodníky apod.)    

     Nepřípustné vyuţití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným,  
popřípadě podmíněně přípustným vyuţitím 

     Podmíněně přípustné vyuţití       
   - drobné sluţby slučitelné s funkcí hlavního vyuţití 

     PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

     veřejná prostranství        
                          Hlavní vyuţití  - prostory veřejně přístupných pozemků kaţdému bez  

omezení, slouţících k obecnému uţívání 
     Přípustné vyuţití         - zpevněné plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy   
                             - stavby  technické a dopravní infrastruktury,  (například 

vedení technické infrastruktury, komunikace pro stavby 
hlavního vyuţití, chodníky apod.)    

                                         - plochy parkovacích stání pro osobní automobily souvise-
jící s hlavním vyuţitím                                  
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     Nepřípustné vyuţití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, 
popřípadě podmíněně přípustným vyuţitím 

     Podmíněně přípustné vyuţití 
                                         - drobné stavby doplňující funkci hlavního vyuţití (rozsa-  

hu odpovídajícímu například přenosným konstrukcím a 
podobně) 

                                         - drobné sluţby doplňující funkci hlavního vyuţití (například 
stánkový prodej, informační a reklamní zařízení a podob-
ně) 

                                         - u hasičské zbrojnice (VP 2b) nebudou ohroţeny dřeviny 
sousedního pozemku p.č. 344/1, u domu č.p. 7 (VP 5) 
bude zachována stávající vzrostlá zeleň 

     PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ  

     zemědělský areál 
     Hlavní vyuţití               - plochy a objekty charakteristické pro různorodé vyuţití 

lokality    
                          Přípustné vyuţití       - objekty zemědělských staveb a zařízení pro zemědělství 

(například stavby pro chov zvířat, skladování produktů ţi-
vočišné výroby, skladování krmiva, steliva, umístění me-
chanizace) 

                                         - objekty přidruţené výroby a skladů mimo zemědělství                
(původní výroba plastů, biţuterie) 

- objekty pro administrativu a provoz, ubytovací a stravova- 
   cí sluţby, zookoutek, chov koní s vazbou na agroturistiku 

  - plochy parkovacích stání pro osobní automobily souvise-
jící s hlavním vyuţitím lokality 

      Nepřípustné vyuţití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, 
popřípadě podmíněně přípustným vyuţitím  

     Podmíněné vyuţití       - bydlení pouze s přímou funkční vazbou k hlavnímu vyu-           
ţití (trvalé bydlení správce nebo majitele staveb) 

     PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

     silniční doprava     
     Hlavní vyuţití - silnice III. třídy 
   - místní komunikace 
                                        - účelové komunikace   
                                        - pěší chodníky 
     Přípustné vyuţití - stavby veřejné dopravní infrastruktury 
                                        - stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní 

(například náspy, zářezy, opěrné zdi a podobně) 
                                         - liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní 

vyuţití 
     Nepřípustné vyuţití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

vyuţitím  

     PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

     technická infrastruktura    
     Hlavní vyuţití              - plochy technické infrastruktury se samostatným vymeze-

ním 
                                     - vodojem 
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   - čistírna odpadních vod 
   - trafostanice    

     Přípustné vyuţití - stavby technické infrastruktury 
  - stavby související dopravní infrastruktury 
     Nepřípustné vyuţití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

vyuţitím 

      PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

      vodní plochy a toky     
      Hlavní vyuţití              - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní      

nádrţe s retenční funkcí, potoky, další bezejmenné       
vodoteče povrchových vod tekoucích vlastním spádem 
v korytě trvale nebo po převaţující část roku)  

      Přípustné vyuţití        - pozemky určené pro vodohospodářské vyuţití  
                                         - stavby dopravní infrastruktury (například mosty, lávky)                                          
                                         - související vodohospodářské stavby (například hráze, 

zdrţe) 
                                         - liniové stavby veřejné technické infrastruktury                                       
      Nepřípustné vyuţití    - ve vymezeném území CHKO neprovádět nevhodné tech-

nické zásahy do koryt toků 
                                         - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

vyuţitím  

      PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

      orná půda, trvale travní porosty      
      Hlavní vyuţití              - pozemky v nezastavěném území slouţící k hospodaření  

na zemědělské půdě 
                                         - orná půda, trvale travní porosty                                      
      Přípustné vyuţití        - vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními 

stromy, eventuelně s drobnými remízy 
                                         - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků 
                                         - liniové stavby související dopravní infrastruktury - účelové  

komunikace 
                                         - liniové stavby technické infrastruktury 
     Nepřípustné vyuţití     - veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním, pří-

pustným, popřípadě podmíněně přípustným vyuţitím                                      
     Podmíněně přípustné vyuţití 
                                        - doprovodné zemědělské stavby (obdobného rozsahu jako 

například polní krmiště, přístřešky do plochy 70 m2 apod.)                                                                               
                                        - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu slouţící ve-

řejnému uţívání (například turistické stezky, cyklistické 
stezky, informační zařízení)                                   

     intenzívní ovocné sady 
     Hlavní vyuţití              - pozemky v nezastavěném území slouţící k hospodaření 

na zemědělské půdě 
                                        - intenzívní ovocné sady  
     Přípustné vyuţití        - stromová plošná výsadba 
                                        - doplňování a obnova stromových výsadeb 
                                        - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků 
                                        - liniové stavby související dopravní infrastruktury - účelové 

komunikace 
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                                        - liniové stavby technické infrastruktury 
     Nepřípustné vyuţití    - veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním, přípust-  

ným, popřípadě podmíněně přípustným vyuţitím  
     Podmíněně přípustné vyuţití                                                                               
                                        - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu slouţící ve-

řejnému uţívání (například turistické stezky, cyklistické 
trasy informační zařízení)                                   

     PLOCHY LESNÍ                                                                                                     
pozemky určené k plnění funkcí lesa       

     Hlavní vyuţití  - pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL  
     Přípustné vyuţití - stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (například hospo-

dářské objekty, zařízení pro chov lesní zvěře, krmelce 
apod.) 

                                        - liniové stavby související dopravní infrastruktury - účelové  
komunikace 

                                         - liniové stavby technické infrastruktury   
     Nepřípustné vyuţití    - veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním, přípust-

ným, popřípadě podmíněně přípustným vyuţitím  
     Podmíněně přípustné vyuţití    
                                        - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu slouţící    

veřejnému uţívání (například turistické stezky, cyklistické 
trasy, informační zařízení)   

     PLOCHY PŘÍRODNÍ 
     Hlavní vyuţití              - ochrana přírody a krajiny zvláště chráněných území a 

všeobecná ochrana krajiny 
                                         - I. - III. zóna CHKO, PR Klokočské skály, PP Podloučky, 

PCHP Loučka v Klokočských skalách, Pod Rotštejnem  
a Voštěp, Natura 2000 evropsky významná lokalita 
CZ0520411 Průlom Jizery u Rakous, 

                                           regionální a lokální územní systém ekologické stability 
     Nepřípustné vyuţití - vyuţití nesouvisející s hlavním a přípustným vyuţitím 
     Přípustné vyuţití         - vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro 

ochranu přírody a krajiny   

     PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                                      
vysoký nálet na nelesní půdě 

     Hlavní vyuţití               - vysoký nálet na nelesní půdě 
     Přípustné vyuţití          - nálet na zemědělské a ostatní půdě 

                                      - doplňující výsadba stromové a keřové zeleně vhodných   
přirozených druhů dřevin 

 - liniové stavby technické a dopravní infrastruktury 
     Nepřípustné vyuţití     - vyuţití nesouvisející s hlavním a přípustným vyuţitím 

     zahrady a sady                                                                                                         
Hlavní vyuţití              - plochy zahrad a sadů s převaţující vazbou na plochy   

     bydlení a rodinné rekreace  
     Přípustné vyuţití         - oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekre-  
                                           ační a uţitkovou                                                                                                                               

- doplňování a obnova stromových výsadeb 
 - doplňkové stavby související s hlavním vyuţitím 
 - liniové stavby technické a dopravní infrastruktury 



 19 

     Nepřípustné vyuţití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným        
vyuţitím 

        

PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ 
doplnění ploch neţ stanoví § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Vymezení ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter území. 

     PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ     
     aleje, doprovodná zeleň 
     Hlavní vyuţití               - aleje, doprovodná zeleň, remízy zeleně  
    Přípustné vyuţití          - liniová zeleň, výsadba remízů stromové a keřové zeleně, 

vhodných přirozených druhů dřevin  
                                         - liniové stavby technické infrastruktury 
     Nepřípustné vyuţití     - vyuţití nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě 

podmíněně přípustným vyuţitím  

POVOLOVÁNÍ STAVEB NAVRŢENÝCH JAKO PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ: 
Stavby navrţené jako podmíněně přípustné lze umísťovat jen se souhlasem zastupi-
telstva obce, na jejímţ území má být stavba umístěna. Souhlas zastupitelstva obce 
můţe obsahovat podmínky pro umístění takové stavby. U těchto staveb nemohou 
být pouţity zjednodušující postupy dle stavebního zákona. 

f3)   Základní podmínky krajinného rázu 

Podmínky krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní, kulturní a historickou cha-
rakteristiku místa, s ochranou před činností, sniţující jeho estetickou a přírodní hod-
notu.  

Podmínky v zastavěných územích a v zastavitelných plochách  
Vymezení podmínek při dodrţení urbanistických, objemových a architektonických 
limitů dle Plánu péče CHKO Český ráj dohodnutých s orgánem ochrany přírody u 
ploch bydlení, týkajících se rodinných domů a staveb rodinné rekreace (rekreačních 
domů) se pro posuzování staveb uplatňuje § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění, viz. údaje kap. f2), t. j. bez povinnosti posuzování staveb na krajin-
ný ráz. 

V zastavěných územích a v zastavitelných plochách se pro doplňování zástavby a 
péči o sídlení zeleň uplatňují podmínky 

- začleňování staveb s vazbou na určené funkční vyuţití dílčích ploch a prostorové  
uspořádání stávající zástavby 

- návrh sídelní zeleně jako součást ploch s jejich rozdílným a jiným způsobem vyuţi-
tí, návrh systému sídelní zeleně s prolínáním do zeleně nezastavěného území 

Podmínky v území krajiny 
Území obce se vzhledem k jeho údolní poloze terénu uplatňuje v dálkových pohle-
dech. Pro území jsou cenné zejména skalní útvar Klokočských skal, lesní pozemky, 
ovocné sady, louky s rozptýlenou zelení, aleje a doprovodná zeleň. Poţaduje se 
chránit vzhledové vlastnosti krajiny, její estetické a přírodní hodnoty. 
V dílčích územích se uplatňují podmínky  
- péče o krajinnou zeleň 
   vymezení alejí, doprovodné zeleně - cílový stav přirozené druhy dřevin 
- propustnost krajiny - systém sítě místních a účelových komunikací, pěších stezek a 

cyklotras                   
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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 vyvlastnit. 

g1)   Plochy a koridory s moţností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva  
( dle § 170 a § 101 stavebního zákona) 

Vybraná veřejná infrastruktura 
(dle §2, odst. 1 písm. k1. a 2. stavebního zákona) 
Údaje dopravní a technické infrastruktury, viz údaje kap. d1), d2) a výkres 4 doku-
mentace. Pozemky se nacházejí v k.ú. Klokočí. 

Dopravní infrastruktura 
                     místní komunikace                pozemky 
         MK 1    Záhumensko         (Z 20)      p.č. 342/24 
         MK 2    pod Památníkem 
                     Jana Husa (Z 23) p.č. 177/13 

                     účelové komunikace             pozemek 
         ÚK 1    Pod skalami           (Z 28)      p.č. 149/1 

                     pěší chodníky                        pozemky 
         CH 1    k restauraci             
                     Pod průchody        (Z 29)      p.č. 1789/9, 1789/10 
         CH 2    ke hřbitovu            (Z 30)       p.č. 31/1, 31/8, 344/4, 345/14              

Návrh dílčích úseků místních komunikací (MK1, MK2) oddělených pozemků dle úda-
jů katastru dopravně zpřístupňující navrhované rodinné domy v lokalitě Záhumensko 
a pod památníkem Jana Husa. 

Návrh dílčího úseku účelové komunikace (Z 28) dopravně zpřístupňující navazující 
lesní účelovou komunikaci navrhovanou k obnově na protilehlé stráni ve směru od 
Tunčova, s vazbami na dopravní prostupnost krajiny. Navrhované účelové komuni-
kace Z 24, Z 27 a Z 28 se nezahrnují do vybrané veřejné infrastruktury. 

Vymezení dílčích úseků účelových komunikací dopravně zpřístupňujících přilehlé 
pozemky i navazující území v širších vazbách nebo s dopravním propojením na úče-
lové lesní komunikace v rámci pozemkových úprav, viz údaj kap. f 2) dokumentace. 

Návrh samostatně vymezených parkovišť mimo veřejná prostranství se v ÚP nena-
vrhují. 

Technická infrastruktura 
           vodní hospodářství                           

V 1 - V 6     vodovodní řady        pozemky 
    V 1                      p.č. 349/2, 1760                        

     V 2                       p.č. 342/21, 1762 
     V 3                       p.č. 177/13         
     V 4                      p.č. 1789/1, 1789/5, 334/4  
K 1 -  K 3   kanalizační stoky     pozemky 
      K 1                                       p.č. 342/24 
      K 2                                        p.č. 342/3, 342/10 

ČOV           čistírna odpadních vod (Z 31)      pozemek p.č. 172/1 

Návrh vodovodu v místech zastavitelných ploch, vazby na rekonstrukce starých ne-
vyhovujících rozvodů vodovodu. V Klokočí s vazbou na prostor Záhumenska návrh 
splaškové kanalizace, umístění ČOV při dolním okraji sídla. V dílčích úsecích 
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s vazbou na oddělení dešťové kanalizace vedení splaškové kanalizace v souběhu 
stávajících tras dnešní jednotné kanalizace. 

           energetika 

 P1 - P4      plynovodní síť         pozemky                         
     P1                                         p.č. 1762, 1765                                 
     P2                                         p.č. 177/5, 177/13                                 
     P3                                         p.č. 1774/1                                                       
     P4                                         p.č. 342/7, 1760                                                       

Vybraná veřejně prospěšná opatření 
            (dle §2, odst. 1 písm. m, výběr dle § 170  stavebního zákona) 

         Opatření k ochraně archeologického dědictví 
(dle §170, odst. 1 písm. b  stavebního zákona) 

            území s archeologickými nálezy 
A 1       03-32-19/1             Klokočí                              typ 1              
A 2       03-34-08/2             Rotštejn, hrad                    typ 1 
Území s archeologickými nálezy (ÚAN), s pozitivně prokázaným a dále bezpečně 
předpokládaným výskytem archeologických nálezů.  

                                  Zaloţení prvků územního systému ekologické stability 
                                  biocentra lokálního významu    
                                  LBC 4, LBC 11 
                                  biokoridory lokálního významu                      
                                  LBK 19, LBK 25 
                                  biocentrum regionálního významu 
                                  RBC 1246 

                     Územní systém ekologické stability se vymezuje jako funkční. 

                     g2)   Plochy a koridory pouze s moţností vyvlastnění. 

 (dle §170, odst. 1 písm. d  stavebního zákona) 

 Asanace 

            staré ekologické zátěţe                               pozemek 
S 1       severně od zemědělského areálu               p.č. 100/3 
            (tuhý komunální odpad) 
Stará ekologická zátěţ bývalé skládky pro obec Klokočí a Loučky, s ukončením pro-
vozu v r. 1997.  

h)    Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných  
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

Předkupní právo k pozemkům (§101 stavebního zákona). 

Veřejná prostranství 
(dle §2, odst. 1 písm. k  bod 4 stavebního zákona) 
Údaje veřejných prostranství, viz údaje kap. d4) a výkresů 3 a 4. 

                                                           pozemky                                                                           
VP 1a      náves                                  stav      p.č. 31/4, 31/5, 31/8, 31/10, 31/16, 

31/17, 31/19, 1766/1, 1766/3 
VP 1b      náves                                  stav      p.č. 339 
VP 2a      u hasičské zbrojnice           stav      p.č. 344/4 
VP 2b      u hasičské zbrojnice           stav      p.č. 344/2 
VP 3a      u obecního úřadu               návrh    p.č. 31/8, 31/19 
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VP 3b      u obecního úřadu               návrh    p.č. 31/1, 31/2          
VP 4        u hostince Pod průchody   stav       p.č. 1750/6          
VP 5        u domu č.p. 7                     stav       p.č. 1750/1          
VP 6a      pod Rotštejnem                  stav       p.č. 349/5          
VP 6b      pod Rotštejnem                  návrh    p.č. 44, 381, 382/2,  

U plochy VP 2b podmínka, ţe nebudou ohroţeny přesahující dřeviny z vedlejšího 
pozemku, u plochy VP 5 podmínka zachování stávající vzrostlé zeleně, viz údaje 
kap. f2) podmínky pro vyuţití ploch. 

Vymezení plochy VP 1a na návsi s umístěním hřiště a altánu s vyuţitím pro festivaly, 
vymezení plochy VP1b v prostoru návsi na protilehlé straně silnice s umístěním za-
stávky a čekárny autobusu s moţností návrhu parkoviště; vymezení ploch VP2a a 
VP 2b v sousedství hasičské zbrojnice a restaurace Hasičárna s návrhem parkoviště 
(cca 10 míst); vymezení ploch VP 3a a VP 3b v sousedství objektu obecního úřadu a 
prodejny smíšeného zboţí, na ploše VP 3a návrh parkoviště, na ploše VP 3b návrh 
veřejné zeleně; vymezení plochy VP 4 u hostince Pod průchody s návrhem parkoviš-
tě (cca 15 míst), v dolní části plochy při silnici vyuţití stávající skupiny stromů s vy-
mezením pro veřejnou zeleň; vymezení plochy VP 5  u domu č.p. 7 při silnici pro ve-
řejné prostranství s podílem veřejné zeleně; vymezení plochy VP 6a s vazbou na 
prostor křiţovatky, v severní části s moţností vymezení parkoviště; vymezení plochy 
VP 6b v místě zbořeniště pro veřejnou zeleň.  

i)   Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené gra- 
fické části. 

titulní list      1 A4 
základní údaje    1 A4 
územní plán 
obsah       1 A4                                    
textová část             20 A4 
grafická část      1  výkres základního členění území 
                   2  hlavní výkres 
                   3  výkres koncepce veřejné infrastruktury 
                   4  výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
odůvodnění územního plánu    
obsah                                                       1 A4 
textová část                                         16  A4 
grafická část                    5  koordinační výkres 

         6  výkres širších vztahů 
         7  výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
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