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    B.      OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

a)      Postup při pořízení dokumentace územního plánu  

Pro území obce nebyl dosud v minulosti vypracován územní plán. Zastupitelstvo obce 
Klokočí rozhodlo o pořízení územního plánu (dále jen ÚP) usnesením č. 2 dne 23. 
1.2008. Dle rozhodnutí obce je pořizovatelem dokumentace Městský úřad Turnov, 
odbor rozvoje města, úřad územního plánování.  

Výzva pro obyvatele obce Klokočí za účelem získání poţadavků k ÚP byla zveřejněna 
ze strany starosty obce jiţ v dubnu 2008. Objasnění obsahu a rozsahu projekce bylo 
dohodnuto při jednání projektanta v Klokočí v červnu 2008.  

Ze strany obce byla zajištěna písemná anketa s občany týkající se předávání poţa-
davků a připomínek k tvorbě dokumentace, anketa proběhla v období 11/2008 - 
02/2009. Poţadavky byly uplatněny především na zastavitelné plochy pro rodinné 
domy. Jednání projektanta s občany proběhlo v Klokočí dne 5.12.2008, v průběhu an-
kety. K dispozici byly dokumentace    a podklady řešící rozvoj obce v posledních le-
tech, převáţně týkající se projektů k technické infrastruktuře. 

Vypracování dokumentace Průzkumů a rozborů k ÚP (P a R ÚP) Klokočí bylo dokon-
čeno v termínu 03/2009. Pořizovatel dokumentace Městský úřad Turnov předal projek-
tantovi územně analytické podklady (ÚAP) ORP Turnov a to k doplnění dokumentace 
P a R ÚP. Byly předány dílčí údaje sledovaných jevů ÚAP ve smyslu přílohy č. 1 k  
vyhlášce č. 500/ 2006 Sb. 

Návrh Zadání k Územnímu plánu Klokočí, který zpracoval pořizovatel byl projednán, 
dle uplatněných poţadavků a podnětů upraven. Následně bylo Zadání Územního   
plánu Klokočí schváleno v Zastupitelstvu obce Klokočí usnesením č. 1 dne 17.6.2009. 

Společné jednání o návrhu Územního plánu proběhlo dne 12.11.2009 na MÚ Turnov. 
Na základě stanovisek a připomínek byla dokumentace upravena. 

b)     Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z 
hlediska širších vztahů 

b1)    Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovac-
dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje ČR 
Území obce Klokočí  se nachází z  pohledu PÚR ČR v širších republikových souvis-
lostech s vazbou na Turnov s ohledem na hlavní centra a strukturu osídlení ČR mimo 
vymezené rozvojové oblasti a  rozvojové osy, na řešené území nejsou kladeny proto 
ţádné poţadavky.  

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
Při řešení ÚP bylo přihlédnuto k rozpracované územně plánovací dokumentaci pořizo-
vané krajem a to k Zásadám územního rozvoje (ZÚR) Libereckého kraje v bodech    
D. a E.: 
- vymezení CHKO Český ráj 
- vymezení Natura 2000 evropsky významná lokalita CZ0520411 Průlom Jizery u Ra-

kous 
- vymezení regionálního územního systému ekologické stability  

b2)    Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
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Postavení obce v systému osídlení 
Vymezené administrativní území obce, zahrnující k.ú. Klokočí náleţí do správního 
obvodu obce s pověřeným obecním úřadem i současně do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Turnov, je začleněno do dobrovolného svazku obcí „Mikrore-
gion Podkozákovsko“. Z pohledu spádových obvodů vykazuje území převaţující    
vazby na Turnov a Ţelezný Brod. 
Území obce leţí ve významném turistickém regionu cestovního ruchu Český ráj,    
základna 1.stupně. Rozhodující z pohledu atraktivity je zde přítomnost zříceniny hradu 
Rotštejn umístěné za hranicí obce. 
Dle vyhodnocení udrţitelnosti rozvoje území v dokumentaci Průzkumů a rozborů k ÚP 
je důleţitá přítomnost a stabilizace občanského vybavení v území obce a to budovy 
obecního úřadu s provozem prodejny smíšeného zboţí a knihovny, dále restaurace 
Pod průchody a Hasičárna i občerstvení pod hradem Rotštejn. 

Širší vztahy dopravní a technické infrastruktury 
V prostorových vazbách oddělená poloha území obce mimo silnice II. třídy. Dopravní 
vazby Klokočí po silnici III/28211 do Turnova a po navazující silniční síti do Ţelezného 
Brodu, dále po místních komunikacích ve směru do Vesce a Mírové pod Kozákovem. 
Územím obce neprocházejí ani se nenavrhují nadřazené trasy technické infrastruktu-
ry. 

Širší vztahy Natura 2000 EVL a ÚSES 
                     Do území obce zasahuje území Natura 2000 evropsky významná lokalita CZ0520411 

Průlom Jizery u Rakous a regionální územní systém ekologické stability. 

c)      Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh koncepce řešení územního plánu zahrnuje poţadavky 
- na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území s ochranou 

krajiny 
- stanovení koncepce rozvoje území, poţadavků na provádění změn a vyuţívání   

zastavěného území s návrhem zastavitelných ploch    
Z pohledu vytváření předpokladů pro výstavbu preferuje řešení ÚP návrh dalšího  
rozvoje území obce v plochách především dle zájmu o výstavbu ze strany obyvatel    
a dle zájmu obce, do řešení převzetí obytné plochy vymezených pozemků i realizo-
vaných rodinných domů v prostoru Záhumenska zainvestované technickou infrastruk-
turou. 
Hlavním cílem rozvoje ÚP je zajištění ploch pro bydlení, dále ploch veřejných pro-
stranství, dopravní a technické infrastruktury a posílení funkce obce ve vztahu k     
udrţitelnému rozvoji území jako místa trvalého a rekreačního bydlení v přírodním  
prostředí. 
Zaměření rozvoje i nadále na cestovní ruch, se zastoupením zemědělské a přidruţené 
výroby a ovocnářství.    

d)    Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provádě-  
cích právních předpisů 

S poţadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích 
na vyuţívání území, je dokumentace ÚP Klokočí v souladu. 

e)       Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soula-
du se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
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* Požadavky zvláštních právních předpisů 
V souladu se zvláštními předpisy a v návaznosti na § 159 stavebního zákona se uvá-
dějí údaje pro uplatnění specifických poţadavků s vazbami k poţadavkům civilní 
ochrany dle vyhl. č. 258/2000 Sb. a ochranných pásem elektronického zařízení stani-
ce Kozákov.  

* Kulturní limity 
Ochrana památek. 

Nemovité kulturní památky chráněné státem ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o stát-
ní památkové péči, v platném znění. 
číslo rejstříku                  památka 
47027/6 - 2636               boţí muka 
25134/6 - 2638               areál kovárny  
                                       kaplička se sochou sv. Václava (v řízení o prohlášení) 

Ochrana archeologického dědictví  
Území s archeologickými nálezy (ÚAN), které představují území s pozitivně prokáza-
ným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů.  
Údaje dle Státního archeologického seznamu ČR  (SAS) a územně analytických pod- 
kladů MěÚ Turnov: 

poř. č. SAS      lokalita                                      typ ÚAN                                        katastr                                        

03-32-19/9       Klokočí                                     typ 1                                     k.ú. Klokočí 
03-32-24/1       Rotštejn, hrad                           typ 1                                    k.ú. Klokočí 

                     V souvislosti s uvedenou situací pokud se bude na území ÚAN provádět stavební 
nebo jiná činnost, má stavebník povinnost oznámit jiţ v době přípravy svůj záměr   
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umoţnit záchranný archeologický     
výzkum, dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

                     * Přírodní  limity 
* Ochrana přírody a krajiny.  
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

Údaje zapracované do dokumentace územního plánu:  

- Zvláště chráněná území 

Chráněná krajinná oblast Český ráj 
vymezení zón ochrany přírody CHKO, v území obce hranice I. – III. zóny odstupňova-
né ochrany přírody 
plán péče o CHKO                                                                   
... údaje poţadavku Správy CHKO Český ráj k návrhu Zadání ÚP z 7.5.2009; respek-
tování dokumentace preventivního hodnocení krajinného rázu z r 2008 (firma Low); 
v kap. f) územního plánu u ploch rodinné domy uvedeny dle poţadavku objemové a 
architektonické limity, při dodrţení limitů splnění posuzování krajinného rázu dle § 12 
odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění 
Přírodní rezervace Klokočské skály    
hranice PR a ochranné pásmo 50 m, v ochranném pásmu bez návrhu zastavitelných 
ploch, skalní město s nesouměrným hřbetem 
Přírodní památka Podloučky 
hranice PP, výskyt chráněných a ohroţených druhů rostlin      
Přechodně chráněné plochy 
PCHP Loučka v Klokočských skalách, druhově bohatá louka 
PCHP Pod Rotštejnem, druhově bohatá louka 
PCHP Voštěp, druhově bohatá louka 
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Natura 2000 evropsky významná lokalita  
CZ0520411 Průlom Jizery u Rakous mezi Turnovem a Malou Skálou s mohutným 
meandrem u Rakous, polopřirozené suché trávníky a facie křovin, jeskyně nepřístup-
né veřejnosti, bučiny, lesy na svazích 

- Všeobecná ochrana přírody 

Územní systém ekologické stability 
regionální územní systém ekologické stability - regionální biocentrum RBC 1246 
Klokočské skály 
lokální územní systém ekologické stability - lokální biocentra a biokoridory  
LBC 4 Podloučky, LBC 11 východně od Rotštejna, LBC 12 dotýká se severní hranice 
území obce 
LBK 19 Podloučky, LBK 25 východně od Rotštejna, LBK 22 za východní hranicí úze- 
mí obce 

* Lesní pozemky. 

Ochrana lesa.  
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, pásmo 50m od hranice po-
zemků určených k plnění funkcí lesa; dle stanoviska MěÚ Turnov, odboru ţivotního 
prostředí Státní správy lesů a poţadavku zadání limitní vzdálenosti staveb k trvalému 
bydlení 25 m od okraje lesa, v ÚP se nenavrhují zastavitelné plochy do této vzdále-
nosti. 

* Geologie 
Ochrana nerostných surovin 
Poddolované území 
577 316   surovina rudy,   název Vesec- Smrčí 

* Vodní hospodářství 
Ochrana podzemních a povrchových vod 
chráněná oblast přirozené akumulace vod  –  CHOPAV Severočeská křída 
ochranné pásmo vodního zdroje 3. stupně Káraný, povodí vodárenského toku Jizery 
ochranné pásmo 2. vnějšího stupně veřejného zdroje pitné vody 
Uţívání pozemků podél vodních toků 
Uţívání pozemků sousedících s korytem vodního toku při výkonu správy dle zákona 
č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění; u vodního toku Klokočského potoka do    
6 m od břehové čáry.  

* Technické limity 
- Ochrana dopravní infrastruktury 

Pozemní komunikace 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, rozdělení silnic, 
místních a účelových komunikacích, viz výkres č. 5 dokumentace.          
Ochranné pásmo silnice 
ochranné pásmo silnice III. třídy 15 m, §30 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních      
komunikacích, v platném znění, silniční ochranná pásma – vymezena mimo souvisle 
zastavěné území obce  
-  zastavitelná plocha v ochranném pásmu silnice u lokality Z 10 dle souhlasu dotče-
ného orgánu dopravního úřadu 
Kategorizace silnice 

Vymezení dopravních prostor silnic (dle normové kategorizace krajských silnic II. a III. 
třídy, schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK). 

silnice III/28211   Koberovy, Loučky, Klokočí, Mírová pod Kozákovem    S 7,5/60                            
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- Ochrana technické infrastruktury 
§23 zákon č.167/2004 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v plat-
ném znění.   
zásobování vodou 
ochranná pásma vodovodního řadu  
- ochranné pásmo vodovodního řadu do průměru 500 mm 1, 5 m 
zásobování elektrickou energií a plynem  
energetický zákon č.458/2000 Sb. v platném znění - ochranná pásma zařízení elektri-
zační soustavy a plynárenských zařízení  

ochranné pásmo nadzemního vedení, vedení VN 35 kV a elektrické stanice (§ 19)      
7 m, (§ 45) 10 m; situování navrhovaných objektů v zastavitelných plochách mimo 
ochranné pásmo, zajištění přístupů ke sloupům vedení 

ochranné pásmo kabelového vedení NN  1 m, ochranné pásmo venkovního vedení 
NN  3 m 
ochranné pásmo STL plynovodu  1 m 

telekomunikace 
ochranná pásma,  zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném 
znění 
ochranné pásmo radioreléových tras (RRT) 10 - 150 m 
ochranná kruhová pásma stanice Kozákov  do 5 km (omezení pro výkonné vysílače)  
a do 2 km (omezení pro stavby s kovovou konstrukcí) … jev ÚAP č. 81; ochranné 
pásmo komunikačního vedení … jev ÚAP č. 82 

* Ostatní limity 
- Ochrana hřbitova. 
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, ochranné pásmo hřbitova, 
ochranné pásmo 100 m 

- Ochrana zemědělské půdy.  
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném   
znění; vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ze-
mědělského půdního fondu; metodického pokynu MŢP z 1.10.1996 k odnímání půdy 
ze  zemědělského půdního fondu; údaje vyhodnocení, viz kap i). 

- Ochrana  veřejného zdraví 
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a opatření vyplývajících z 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., plochy se specifickými poţadavky; poţadavky Krajské 
hygienické stanice Libereckého kraje, územního pracoviště v Semilech a poţadavky 
bodu h) zadání, týkající se ochrany ploch s funkčním vyuţitím pro bydlení před      
hlukem v chráněných prostorech.  
Negativní vlivy dopravy s ohledem na minimální dopravní zátěţe nejsou 
v regulativech uvedeny. 

* Civilní ochrana 
- Poţadavky civilní ochrany 
Návrh ploch a opatření pro poţadované potřeby plnění poţadavků CO k ÚP dle §20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb.  
a)   ochrana území vzniklé zvláštní povodní 
V řešeném území se nevymezuje území zvláštní povodně pod vodním dílem. 
b) zóna havarijního plánování 
Řešené území neleţí v zóně havarijního plánování, není zde zastoupena produkce    
a skladováním nebezpečných látek.   
 



 7 

 
c)   ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události  
Ukrytí ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech domů po jejich 
úpravě na improvizované úkryty. 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší ve stávajícím objektu restaurace Pod 
průchody. 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události, sklado-
vání prostředků individuální ochrany pro zabezpečované skupiny osob v budově 
obecního úřadu. 
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné 

plochy v území obce 
Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém mnoţství, aby bylo nutno 
tímto způsobem sniţovat riziko spojené s případnými haváriemi. 
g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo sníţení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
Jako místa pro dekontaminaci vyuţití zemědělského areálu.  
Vymezení zahraboviště uhynulých zvířat v sousedství areálu zemědělské výroby.  
h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
Nebezpečné látky nejsou v území obce skladovány. 
i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Pro případ mimořádných situací nouzové zásobování pitnou vodou cisternami; nou-
zové zásobování elektrickou energií dle plánu zajištění společnosti ČEZ Distribuce 
a.s. 

f)      Vyhodnocení splnění zadání 

Údaje o splnění zadání 
Dokumentace byla vypracována v souladu s celkovou koncepcí vycházející ze zadá-
ní. 
a) Politika územního rozvoje ČR, územně plánovací dokumentace vydaná krajem a 
širší vztahy. 

Z pohledu Politiky územního rozvoje ČR na řešené území nejsou kladeny ţádné po-
ţadavky, území obce neleţí v ţádných rozvojových oblastech ani v rozvojových 
osách. Při řešení ÚP bylo přihlédnuto k pořizované dokumentaci ZÚR Libereckého 
kraje. Údaje širších vztahů, viz výkres 6 dokumentace. 

b) Poţadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

Dle zadání se navrhuje dokumentace ÚP s vazbou na zpracovanou dokumentaci 
Průzkumů a rozborů k ÚP (v termínu 03/2009) v rozsahu odpovídající územně analy-
tickým podkladům (ÚAP). 

Řešení ÚP vyplývá z poţadavků vyplývajících zejména z vyhodnocení stavu a vývoje 
území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu limitů vyuţití území, z údajů 
udrţitelného rozvoje území s výsledným určením problémů k řešení nového ÚP. 

Řešení ÚP s ohledem na návrh změn v území, vymezení dílčích lokalit zejména s 
vazbou na řešení zastavitelných ploch.   

Řešení ÚP splňuje poţadavky zahrnující: 

-  problémy urbanistické, dopravní a hygienické 

S ohledem na původní nepravidelnou strukturu zastavěných území odlišná situace 
pravoúhlé parcelace i pozemků větších výměr ploch v prostoru Záhumenska, mezi-



 8 

lehlého území Klokočí a Rotštejna. Eliminace tohoto stavu nepravidelným situováním 
objektů ne do jednotných stavebních čar.  

Dopravní nepřístupnost k nemovitostem, přerušené dopravní napojení na lesní po-
zemky, viz lokality změn Z 27 a Z 28. Zjednodušení uspořádání území, viz lokalita 
změny Z 8. Další situování komunikací v rámci souhrnných pozemkových úprav viz 
údaje kap. f 2) dokumentace podmínky vyuţití ploch. 

Absence odkanalizování a čištění odpadních vod s návrhem ČOV v Klokočí.  

-  vzájemné střety záměrů na provedení změn v území 

Vyuţití areálu zemědělské výroby i pro nezemědělskou činnost s návrhem plochy 
smíšené výrobní, viz kap. f) dokumentace.  

-  střety záměrů s limity vyuţití území   

Návrh zastavitelných ploch pro rodinné domy v ÚP oproti původním poţadavkům mi-
mo ochranné pásmo PR Klokočské skály. 

-  ohroţení území 

Poţadavek na asanaci staré ekologické zátěţe skládky komunálních odpadů severně 
od zemědělského areálu.  

c) Poţadavky na rozvoj území obce 

Zastavitelné plochy pro rodinné domy se vymezují převáţně dle výkresu záměrů na 
provedení změn v území v dokumentaci Průzkumů a rozborů k ÚP, s vazbou na     
Zadání ÚP v lokalitě jiţ provedené parcelace pozemků Záhumenska a dále při sever-
ním a severozápadním okraji Klokočí.  

d) Poţadavky na plošné a prostorové uspořádání území 
Stanovení podmínek pro vyuţití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádá-
ní, viz kap. f) dokumentace.  

Zapracováním objemových a architektonických limitů u ploch bydlení, týkajících se 
rodinných domů a staveb rodinné rekreace (rekreačních domů) se pro posuzování 
staveb na krajinný ráz uplatňuje § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 
Při splnění podmínek obsaţených v ÚP dohodnutých orgánem ochrany přírody se 
dále krajinný ráz u uvedených staveb neposuzuje. 

Návrh zastavitelných ploch splňuje poţadavky zadání, plochy bydlení v rodinných  
domech dle poţadavků vlastníků pozemků s vyloučením zástavby ve volné krajině.  

e) Poţadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Koncepce dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných pro-
stranství, viz kap. d) dokumentace. 

f) Poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
V dokumentaci ÚP vymezeny hodnoty přírodní, kulturní a urbanistické, viz kap. b3) 
dokumentace. Plochy přírodních limitů týkající se vymezení zvláště chráněných území 
a všeobecné ochrany přírody. Kulturní hodnoty s vazbou na ochranu nemovitých    
kulturních památek a dalších hmotově tradičních a místně významných objektů. Urba-
nistické hodnoty s vazbou na strukturu zástavby dílčích území. 

g) Poţadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Dle zadání jsou údaje uvedeny v kap. g) dokumentace. S vazbou na §2, 101 a 170 
stavebního zákona v platném znění se člení údaje 
-  plochy a koridory s moţností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva 
-  plochy a koridory pouze s moţností vyvlastnění 
-  plochy a koridory pouze s moţností uplatnění předkupního práva 
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Definování veřejně prospěšných staveb vybrané veřejné dopravní a technické infra-
struktury za účelem umoţňující rozvoj území, asanace území bývalé skládky odpadů, 
veřejně prospěšných opatření k ochraně archeologického dědictví a k zaloţení prvků 
územního systému ekologické stability, vymezení veřejných prostranství.  

h) Další poţadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
S ohledem na dopravní zátěţe na silnici III. tř.se neuplatňuje poţadavek k posuzování 
staveb pro bydlení, u navrhované lokality Z 10. 
Poţadavky civilní ochrany dle vyhlášky č.380/2002 Sb., ochranné pásmo elektronic-
kého komunikačního zařízení Kozákov viz údaje předchozí kap. e) dokumentace. 

i) Poţadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
- ochrana ZPF 

Vymezení zastavitelných ploch s omezením záboru ZPF I. a II. tř. přednosti ochrany 
zemědělské půdy, převáţný rozsah ploch se týká území Záhumenska s jiţ zahájenou 
realizací rodinných domů. Dle zadání poţadavky na doplnění dalších ploch k vymeze-
nému zastavitelnému území v prostoru Klokočí, Záhumenska a Rotštejna, viz kap. j) 
zadání.  

- ochrana přírody 

Při řešení vyloučeny zastavitelné plochy, situované do polohy volné krajiny, do území 
ochranného pásma PR Klokočské skály, situování zastavitelných ploch dle limitů z  
pohledu ochrany přírody a krajiny. 
- ochrana vedení technické infrastruktury 
Vymezení zastavitelných ploch s vazbou na umísťování objektů mimo ochranná pás-
ma vedení VN 35 kV, u lokalit větších výměr ploch další vloţení komunikací dle parce-
lace pozemků při zajištění přístupů ke sloupům vedení VN 35 kV, údaje viz kap. c2) 
dokumentace. 
- ochrana lesa 
Vymezení zastavitelných ploch nevyvolává dotčení lesních pozemků s jejich záborem, 
hranice navrhované lokality Z 5 ve vzdálenosti od lesních pozemků větší neţ 25 m,    
u lokalit Z 3 a Z6 ve vzdálenosti 50 m, shodně s ochranným pásmem PR Klokočské 
skály. 

j)  Poţadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení s vazbou s vazbou na zpracovanou doku-
mentaci Průzkumů a rozborů k ÚP (výkres záměrů na provedení změn v území).    
Plochy přestavby nejsou v ÚP navrhovány. 
Z kapitol k) - n) zadání ÚP nevyplývají poţadavky k řešení dokumentace. 

Údaje o splnění pokynů k úpravě návrhu ÚP 
Vypuštění lokality   Z 7 -  rodinné domy Záhumensko, p.č. 342/7, k.ú. Klokočí 
Vypuštění lokalit   Z 21 -  místní komunikace Záhumensko, p.č. 342/3, k.ú. Klokočí 
                             Z 22 -  místní komunikace Záhumensko, p.č. 349/2, k.ú. Klokočí 
Vypuštění lokalit   Z 25 -  účelová komunikace, severozápadní okraj Klokočí p.č. 177/5,  

k.ú. Klokočí                            
                             Z 26 -  účelová komunikace Záhumensko, p.č. 342/7, k.ú. Klokočí 
Zmenšení lokalit     Z 5 -  rodinné domy Záhumensko, zastavitelná plocha na  po-

zemku p.č. část 342/10, k.ú. Klokočí 
                               Z 8 -  rodinné domy, severozápadní okraj Klokočí, zastavitelné  

plochy na pozemcích p.č. 175/2, 175/4, část 177/5 a 177/6, 
k.ú. Klokočí 

                              Z 12 - rodinné domy Rotštejn, zastavitelná plocha na pozemku 
p.č. 350/5, k.ú. Klokočí 
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Doplnění údajů změn ve vyuţití pozemků v rámci provádění komplexních pozemko-
vých úprav v kap. f) územního plánu při stanovení podmínek pro vyuţití ploch. 

Stanovení počtů objektů hlavních staveb pro bydlení v rodinných domech (RD) v kap. 
f) územního plánu při stanovení podmínek pro vyuţití ploch. 

Změna v navrhovaném vyuţití pozemků 
                                                 -  pod Památníkem J. Husa, p.č. 177/1, k.ú. Klokočí  
                                                 -  JV od zemědělské farmy,p.č. 334/3, k.ú. Klokočí 
z plochy intenzívní sady na zahrady a sady; vymezení zahrad a sadů, přirozeného 
přechodu sídelního útvaru na okraji zástavby do krajiny s ohledem na krajinný ráz. 

Změna v navrhovaném vyuţití pozemku 
-  J od zemědělské farmy, p.č. 57/1, k.ú. Klokočí 

z plochy zahrady a sady návrh na vysoký nálet na nelesní půdě stav; plocha je 
v současné době pokryta vzrostlým náletovým porostem. 

Úprava regulativu maximálního koeficientu zastavění pozemků u rodinných domů 
v kap. f) územního plánu při stanovení podmínek pro vyuţití ploch, (KZP = 0,25 vzta-
hující se k výměře 800 m2, u větších pozemků bude koeficient úměrně niţší).   

Při vymezení veřejného prostranství u hasičské zbrojnice doplnění podmínky, ţe ne-
budou ohroţeny přesahující dřeviny z vedlejšího pozemku p.č. 344/1, k.ú. Klokočí 
v kap. f) územního plánu při stanovení podmínek pro vyuţití ploch. 

Úprava ve vymezení ÚSES dle údajů Správy CHKO Český ráj a ÚAP (územně ana-
lytických podkladů) ORP Turnov. 

Vymezení ochranných pásem energetických zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb., 
úprava textu v kap. e) odůvodnění územního plánu. 
  

g)     Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpoklá-
daných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelné-
ho rozvoje území 

g1)     Zdůvodnění přijatého řešení 

Řešení z hlediska ochrany a rozvoje hodnot 
Z důvodu ţe se území obce nachází v CHKO je přihlédnuto k řízení vývoje v I. - III. 
zóně CHKO odstupňované ochrany přírody (IV. zóna není v území obce zastoupena) 
a k Plánu péče o CHKO s podmínkami pro vyuţití ploch a prostorové uspořádání 
s vazbami na krajinný ráz území. S ohledem na omezení týkající se ochrany přírody a 
krajiny situování zastavitelných ploch nebyly začleněny ku příkladu poţadavky na plo-
chy severně od Klokočí a u zemědělského areálu, s omezením v prostoru Záhumen-
ska.  

Zastavitelné plochy nejsou navrhovány v ochranném pásmu PR Klokočské skály. V  
nezastavěném území vymezení ploch vysokého náletu na nelesní půdě, ploch zahrad 
a sadů zejména v přechodu zastavěných území do krajiny s preferencí vymezení ex-
tenzívních sadů s vazbami na krajinný ráz, viz plochy změn dokumentace ÚP, území 
pod památníkem J. Husa a JZ od zemědělského areálu..  

Řešení z hlediska udržitelného rozvoje území 
Koncepce řešení ÚP s vazbou na dokumentaci Průzkumů a rozborů k ÚP (březen 
2009)  a údaje Územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Turnov s vazbou na hos-
podářský, sociální a environmentální pilíř udrţitelného rozvoje území.  
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Základní obsah zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení 
změn v území vyplývajících z limitů vyuţití území, záměrů na provedení změn v úze- 
mí.  

Návrh rozvoje obce pro trvalé bydlení, rekreační bydlení, drobnou výrobu a sluţby, 
zemědělskou výrobu, vymezení smíšené plochy v zemědělském areálu; stabilizace 
zařízení obchodu a restaurací.  

Vymezení zastavitelných ploch sledující rozvoj obce převáţně pro výstavbu rodinných 
domů, demografický vývoj s vazbou na příliv mladého obyvatelstva do území. 

Řešení problematiky dalšího vyuţití areálu zemědělské výroby i pro nezemědělskou 
činnost s vymezením plochy smíšené výrobní  pro různorodé vyuţití lokality,  viz údaje 
kap f2) dokumentace ÚP.  

Řešení problematiky staré ekologické zátěţe, skládky odpadů na pozemku p.č. 100/3 
severně od areálu zemědělské výroby s návrhem na asanaci, viz opatření kap g2) 
dokumentace ÚP.  

Řešení plošného rozvoje a prostorového uspořádání zástavby  
Řešení plošného rozvoje umoţňující rozptýlené i soustředěnější formy zástavby zahr-
nuje vymezení zastavitelných ploch s ohledem na poţadavky jednotlivých vlastníků 
pozemků a obce, doplňováním urbanistické struktury souvislého i rozptýleného osíd-
lení, zejména návrh rozvoje v mezilehlém území Klokočí - Rotštejn zainvestovaného 
technickou infrastrukturou. 
Vymezení zastavitelných ploch a podmínek při dodrţení urbanistických, objemových a 
architektonických limitů u ploch bydlení, týkajících se rodinných domů a staveb rodin-
né rekreace (rekreačních domů) se stanovením počtů objektů hlavních staveb pro 
bydlení na pozemcích dohodnutých s orgánem ochrany přírody, viz kap. f 3) doku-
mentace, bez povinnosti posuzování staveb na krajinný ráz.     

Řešení dopravní a technické infrastruktury 

     Dopravní infrastruktura 
Vymezení ploch dopravy samostatně nebo jako součást dalších funkčních ploch. Ře-
šení dopravní přístupnosti k nemovitostem, zaniklých komunikací, dopravního napoje-
ní na lesní pozemky. Nové komunikace se navrhují s vazbou na dopravní zpřístupnění 
dílčích zastavěných území, zastavitelných ploch, zemědělských a lesních pozemků.  

Normová kategorizace krajských silnic: 
Vymezení dopravních prostor silnic (dle normové kategorizace krajských silnic II. a III. 
tř., schválené Zastupitelstvem LK usnesením č. 46/04/ZK). 

  III/2811     S 7,5/60    Koberovy, Loučky, Klokočí, Rohliny, Mírová pod Kozákovem 

Dopravní vybavení: 
Vymezení parkovišť v plochách veřejných prostranství. 

Doprava pěší, cyklistická a veřejná: 

Turistické stezky  
ţlutá – Rotštejn a západní okraj území obce v prostoru Klokočských skal 
modrá – Rotštejn a východní okraj území obce při ovocných sadech 
červená – Vesec - Klokočí - Klokočské skály  

Cyklotrasy 
cyklotrasa č. 4008 – Malá Skála - Záhoří - Turnov 
cyklotrasa č. 4099 – Malá Skála - Loučky - Rotštejn - Sekerovy Loučky 
Autobusová doprava a vymezení autobusových zastávek. 
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Technická infrastruktura 
              Vodní hospodářství 
Při řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod se vychází ze schválené do-
kumentace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) z roku 2004, 
odsouhlasené Radou Libereckého kraje, usn. RK č.778/04/RK. 

 Zásobování vodou 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Dobrovolný svazek obcí (DSO) Mírová pod 
Kozákovem. 

Vodovodní rozvody vybudované v r. 1950 jsou převáţně v havarijním stavu. V obci se 
nenachází vodní zdroj, vodovodní síť je napojena na vodovod v obci Mírová pod Ko-
zákovem, přes obec vodovod prochází do vodojemu Rozumov, ze kterého jsou záso-
beny vodou další místní části obce Mírová pod Kozákovem.  

Ve vodovodním systému o 2 tlakových pásmech se nacházejí dva vodojemy VDJ 
Klokočí a VDJ Rotštejn. U VDJ Klokočí je umístěna čerpací stanice, voda je čerpána 
jedním výtlačným řadem do VDJ Rotštejn a druhým výtlačným řadem do VDJ  Rozu-
mov, zásobující vodou další místní části Mírová pod Kozákovým. 
Vymezení tras vodovodu dle povolené stavby z r. 2008 „DSO Mírová pod Kozákovem 
- rekonstrukce, modernizace a rozšíření vodovodu“, týkající se k.ú. Klokočí u Turnova, 
k.ú. Bělá u Turnova a k.ú. Vesec pod Kozákovem. Součástí rekonstruovaných a nově 
budovaných řadů je i přepojení stávajících vodovodních přípojek přes trasová sekční 
šoupata.  

Návrh na vedení části rozvodů ze zásobního řadu z VDJ Klokočí. Zásobované území 
je rozděleno do 2 tlakových pásem, která jsou dána výškovým umístěním VDJ Rot-
štejn (ca 420 m n.m.) a  VDJ Klokočí (ca 400 m n.m.). Pro výše poloţenou zástavbu 
navrţeny odbočky ze stávajícího výtlačného řadu z ČS Klokočí do VDJ Rozumov. Na 
tento výtlak bude napojen i vodovodní řad do Rotštejna, VDJ Rotštejn bude vyřazen 
z provozu, 2. tlakové pásmo bude zásobeno vodou z VDJ Rozumov.    

Likvidace odpadních vod 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Klokočí. 

Ve dvou třetinách místní části Klokočí byl vybudován systém jednotné kanalizace 
z období okolo r. 1975 jako zatrubnění místních vodotečí s postupným zaúsťováním 
odpadních vod z nemovitostí.  

Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepa- 
dem do kanalizace nebo trativodů. Dešťové vody jsou odváděny touto jednotnou    
kanalizací a na příhodných místech zaúsťovány do Klokočského potoka. 

Navrhuje se řešení splaškové kanalizace v Klokočí včetně odkanalizování prostoru 
nové zástavby Záhumenska s umístěním čistírny odpadních vod při Klokočském poto-
ce na stávajícím vyústění kanalizace dle projektu z r. 1999. Způsob čištění odpadních 
vod dle výsledku vodoprávního řízení. 

S přihlédnutím k velikosti obce dle údaje Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území 
kraje (PRVKÚK) preference akumulace odpadních vod v bezodtokových jímkách s 
následným vyváţením na čistírnu odpadních vod do Turnova. Moţnosti malých do-
movních čistíren při splnění podmínek hydrogeologického posudku, dopadu zařízení 
na ţivotní prostředí a výskyt vyhovujícího recipientu v dané lokalitě. 

              Energetika 
Elektrická energie 
V území obce přítomnost rozvodu VN s provozem napětí 35 kV. Zásobování území 
obce zajišťují 4 trafostanice, v Klokočí T 356 a T 674, na Rotštejně T 671, v zeměděl-



 13 

ském areálu T 890. Nadzemní vedení VN 35 kV a polohy trafostanic jsou v území sta-
bilizovány.  
Rozšiřování odběru elektrické energie zejména s vazbou na vytápění objektů s ohle- 
dem na provedenou plynofikaci území obce s vyuţitím plynu. Současná rezerva posi-
lováním transformačního výkonu stávajících trafostanic. Vloţené umístění trafostanice 
při jiţním okraji Záhumenska dle rozsahu zástavby rodinných domů a s ohledem na 
posouzení konfigurace vedení NN. Rozšíření sítí NN venkovního a kabelového vedení 
se navrhuje zejména v místech zastavitelných ploch. 

Zásobování plynem 
Plynofikace území obce se vstupem STL plynovodu při jeho jiţním okraji, s umístěním 
regulační stanice VTL/STL mimo území obce. 
Plynovodní síť STL plynovodu v rozsahu dílčích částí území obce Klokočí a Rotštejna 
včetně území zástavby rodinných domů v Záhumensku s dostatečnou kapacitou. Roz- 
šíření plynovodu se navrhuje pomocí odboček zejména v místech dalších zastavitel-
ných ploch. 

              Spoje 
Telekomunikace 

Telefonní síť je provozována v rámci telefonního obvodu (TO) Turnov s automatickým 
vstupem do systému, v území obce se nachází podzemní vedení telekomunikačních 
sítí (PVTS) ve správě Telefónica 02 CR, a.s. Umoţnění rozšiřování rozvodu v zastavi-
telných plochách. 

Radiokomunikace 
Radioreléové trasy, vyuţití dominantní polohy Kozákova. 
Televizní signál, kabelový rozvod TV programu společně s kabelovým rozvodem Tele-
fónica O2, 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 Rotštejna 
umístění stoţáru retranslační stanice. 

g2)     Odůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití 

Doplnění dalších ploch s jiným způsobem vyuţití, neţ je stanoveno ve vyhlášce č. 
501/ 2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území.  

Doplnění plochy „Plochy krajinné zeleně -  aleje, doprovodná zeleň“ z důvodu začle-
nění jako funkční sloţky území do funkčního uspořádání systému sídelní a krajinné 
zeleně. 

g3)     Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení za- 
stavitelných ploch 

Ve vymezeném zastavěném území nejsou větší moţnosti nové zástavby. Vymezení 
zastavitelných ploch a současná realizace výstavby rodinných domů v mezilehlém 
území Klokočí – Rotštejn v lokalitě Záhumensko řeší současné záměry na výstavbu.  

Potřeby zastavitelných ploch zejména pro bydlení vycházejí z konkrétních poţadavků 
jednotlivých subjektů - obce, občanů, fyzických nebo právnických osob s vlastnickými 
nebo obdobnými právy k pozemkům nebo stavbám na území obce a odpovídají před-
pokládanému rozvoji obce stanoveného návrhového období k r. 2025.  

g4)    Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení zejména ve vztahu k roz-   
boru udržitelného rozvoje 
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Zohlednění vlivů na udržitelný rozvoj území 
Vymezení zastavitelných ploch s nabídkou budoucích stavebních pozemků pro bydle-
ní dle poţadavků na novou výstavbu v území obce s respektováním stávající struktury 
zastavěných území s vytvořením územně technických předpokladů pro rozvoj území. 

Situování zastavitelných ploch s vazbou na zastavěné území při zachování volné ne-
zastavěné krajiny s ochranou krajinných a přírodních hodnot, týkajících se ochrany 
znaků krajinného rázu, zahrnující přírodní útvar Klokočských skal, lesní porosty, louky, 
ovocné sady, údolní polohu vodoteče a pod. 

Řešení dokumentace ÚP dle rozmístění funkčních ploch v zastavěném a nezastavě-
ném území, jejich vzájemných vazeb, při zajištění ochrany a rozvoje přírodních, kul-
turních a civilizačních hodnot včetně širších vztahů území obce. S vazbou na kvalitní 
přírodní a krajinný potenciál území, návrh ploch zahrad a sadů, zalesnění pozemku, 
návrh alejí a doprovodné zeleně.  

Řešení ÚP s ohledem na kvalitu sídelní struktury s vazbami na ochranu památek a 
místně tradičních objektů, vymezení veřejných prostranství se zastoupením veřejné 
zeleně; zachování míry vybavenosti pro obyvatele, zařízení pro cestovní ruch, moţ-
nosti realizace doplňujících staveb k rodinným domům pro podnikání; návrh smíšené 
plochy s vazbou na minimální omezování vyuţití zemědělského areálu, uplatnění fo-
rem nezemědělské činnosti, uplatnění forem agroturistiky.  

h)       Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spo-
lu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vli-
vů na životní prostředí. 

h1)     Zohlednění vlivů na životní prostředí. 

Při uplatnění poţadavků KÚ Libereckého kraje k návrhu Zadání ÚP z 7.5.2009 z hle- 
diska posouzení vlivu na ţivotní prostředí nebyl uplatněn poţadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí, pokud orgán ochrany přírody vyloučí v daném 
případě vliv na území Natura 2000 - evropsky významná lokalita. Správa CHKO Čes-
ký ráj ve stanovisku z 8.6.2009 tento vliv vylučuje. 

h2)     Zohlednění vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Další vývoj území ve vztahu podmínek pro příznivé ţivotní prostředí a pro hospodář-
ský rozvoj. 

Řešení územního plánu s vazbou na udrţitelný rozvoj území: 

- řešení zastavitelných ploch umoţňující nabídku ke stavební činnosti rodinných domů 
a staveb rodinné rekreace (rekreačních domů) s vazbou na velikostní rozvoj sídla 

- řešení spočívající na vymezení stabilizovaných ploch a ploch změn a na stanovení 
podmínek pro vyuţití ploch s respektováním pravidel trvale udrţitelného rozvoje 
způsobem, aby nedocházelo k poškozování ţivotního prostředí. 

- funkční uspořádání dílčích území s odstupem navrhovaných ploch bydlení od areálu 
zemědělské výroby, areál umístěn v samostatné poloze severně od Klokočí  

- funkční uspořádání ploch bydlení v rodinných domech s vyuţitím drobných provozo-
ven, sluţeb, ubytování a stravování s vazbou na podnikatelské aktivity, chovu zví-
řectva, s vazbou na nepodnikatelské aktivity, které svým provozem neovlivní funkci 
hlavního vyuţití  

- doplnění systému komunikací s cílem zajištění dopravní obsluţnosti zastavěných 
území a propustnosti krajiny 

- ochrana nemovitých kulturních památek, potřeba zachování kvality objektů místně 
hodnotných a objektů drobné architektury významných pro vývoj obce 
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- další rozvoj technické infrastruktury s vazbou na zastavěná území a zastavitelné plo-
chy, řešení likvidace odpadních vod s vazbou na eliminace znečišťování povrcho-
vých a podzemních vod  

h3)    Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Nebylo uplatněno v průběhu řízení o územním plánu, viz § 53 odst. 4 stavebního záko-
na. 

i)      Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na země-
dělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

i1)   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zeměděl-
ský půdní fond. 

Celková rozloha obce (k.ú. Klokočí) 239 ha, celková výměra ZPF 149 ha.  

V bilancích nároků na plochy zemědělského půdního fondu podle funkčního vyuţití 
jsou bilancovány plochy Z 1 – Z 6, Z 8 – Z 20, Z 23, Z 24, Z 27 – Z 31. Tabelární část 
je vypracována v souladu s grafickou částí, viz výkres č. 7 dokumentace „výkres před-
pokládaných záborů půdního fondu“. 

Převáţný rozsah navrhovaných zastavitelných ploch zahrnující I. a II. třídu ochrany 
zemědělského půdního fondu se týká území Záhumenska, mezilehlého území Klokočí 
a Rotštejna, dle údajů katastru s oddělenými pozemky vybavenými technickou infra-
strukturou a s jiţ zahájenou realizací rodinných domů.   

Tab. č.1   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na  
zemědělský půdní fond  podle lokalit a funkce 

lokalita celkem 
zábor  
(m

2
) 

z toho zábor ZPF (m
2
) NZP 

(m
2
) 

umístění ZPF 
(m

2
) 

 

BPEJ 

 

T 

čísl. pozemek 
p.č. 

celkem orná TTP sady zahr. Z M 

PLOCHY BYDLENÍ  rodinné domy 

Z 1 342/28 

342/34 

342/35 

2342 

3700 

1941 

2342 

3700 

1941 

2342 

3700 

1941 

     2342 

3700 

1841 

7.14.10 

7.14.10 

7.14.10 

II 

II 

II 

Z 1 celkem 7983 7983 7983      7983   

Z 2 342/15 

342/20 

342/21 

342/22 

2127 

1979 

2248 

2500 

2127 

1979 

2248 

2500 

2127 

1979 

2248 

2500 

     2127 

1979 

2248 

2500 

7.14.10 

7.14.10 

7.14.10 

7.14.10 

II 

II 

II 

II 

Z 2 celkem 8854 8854 8854      8854   

Z 3 342/31 1616 

746 

1616 

746 

1616 

746 

     1616 

746 

7.14.10 

7.30.14 

II 

II 

342/36 2312 

723 

2312 

723 

2312 

723 

     2312 

723 

7.14.10 

7.30.14 

II 

II 

Z 3 celkem 5397 5397 5397      5397   

Z 4 342/3 2460 2460 2460      2460   

Z 5 část 
342/10 

3200 3200 3200      3200 7.14.10 II 

Z 6 část 349/1 

349/2 

4570 

4740 

4570 

4740 

 

4740 

4570     4570 

4740 

7.30.14 

7.30.14 

II 

II 

Z 6 celkem 9310 9310 4740 4570     9310   
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Z8 175/2 

175/4 

část 177/5 

177/6 

1017 

342 

160 

800 

1017 

342 

 

800 

1017 

342 

   

 

 

800 

 

 

160 

 1017 

342 

 

800 

7.31.41 

7.31.41 

 

7.31.41 

V 

V 

 

V 

Z 8 celkem 2319 2159 1359   800 160  2159   

Z 9 177/14 805 805 805      805 7.31.41 V 

Z 10 58/1 3358 

76 

3358 

76 

3358 

76 

     3358 

76 

7.68.11 

7.40.67 

V 

V 

1789/5 245      245     

334/4 64 

9 

64 

9 

 64 

9 

    64 

9 

7.68.11 

7.40.67 

V 

V 

Z 10 celkem 3752 3507 3434 73   245  3507   

Z 11 337/11 4377 7377 4377      4377 7.30.11 I 

Z 12 350/5 948 948  948     948 7.30.14 II 

Z 13 364/1 1600 1600  1600     1600 7.31.41 V 

Z 14 45 825 825    825  825  7.14.10 II 

337/6 1118 

832 

1118 

832 

   1118 

832 

 1118 

832 

 7.14.10 

   7.30.11 

II 

I 

3337/19 1794 

1011 

1794 

1011 

  1794 

1011 

  1794 

1011 

 7.14.10 

7.30.11 

II 

I 

337/39 1221 

1 

1221 

1 

   1221 

1 

 1221 

1 

 7.14.10 

7.30.11 

II 

I 

Z 14 celkem 6802 6802   2805 3997  6802    

Z 15 52/1 362 362  362    362  7.14.10 II 

 52/2 722 722  722    722  7.14.10 II 

 52/3 505 

118 

505 

118 

 505 

118 

   505 

118 

 7.14.10 

7.68.11 

II 

V 

 52/4 525 

75 

525 

75 

   525 

75 

 525 

75 

 7.14.10 

7.68.11 

II 

V 

 53/1 100 

33 

100 

33 

 100 

33 

   100 

33 

 7.14.10 

7.68.11 

II 

V 

Z 15 celkem 2440 2440  1840  600  2440    

Z 16 54/1 

55 

1180 

108 

1180 

108 

  

108 

 1180  1180 

108 

 7.68.11 

7.68.11 

V 

V 

Z 16 celkem 1288 1288  108  1180  1288    

Z 17 350/2 1369 1369    1369  1369  7.30.14 II 

Z 1 – Z 6, Z 8 – 
Z 17  celkem 

63004 62599 42709 9139 2805 7946 405 11899 50700   

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  veřejná prostranství 

Z 18 31/8 

31/19 

287 

220 

287 

220 

 287 

220 

   287 

220 

 7.68.11 

7.68.11 

V 

V 

Z 18 celkem 507 507  507    507    

Z 19 31/1 

31/2 

621 

47 

621  621    

47 

621  7.68.11 V 

Z 19 celkem 668 621  621   47 621    

Z 18, Z 19 cel-
kem 

1175 1128  1128   47 1128    
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  místní komunikace 

Z 20 342/24 1430 1430 1430      1430 7.14.10 II 

Z 23 177/13 579 579 579      579 7.31.41 V 

Z 20, Z 23 cel-
kem 

2009 2009 2009      2009   

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  účelové komunikace 

Z 24 177/13 

část 175/1 

220 

60 

220 

60 

220  

60 

    220 

60 

7.31.41 

7.31.41 

V 

V 

Z 24 celkem 280 280 220 60     280   

Z 27 263 

264/2 

20 

40 

20 

40 

 20 

40 

    20 

40 

7.68.11 

7.68.11 

V 

V 

267/4 80 80  80     80 7.68.11 V 

267/5 520 520  520     520 7.68.11 V 

268 90 90  90     90 7.68.11 V 

Z 27 celkem 750 750  750     750   

Z 28 149/1 126 126  126     126 7.68.11 V 

Z 24, Z 27, Z 28 
celkem 

1096 1096 220 876     1096   

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  pěší chodníky 

Z 29 1789/9 

1789/10 

80 

80 

     80 

80 

   III 

III 

Z 29 celkem 160      160     

Z 30 31/1 

31/8 

344/4 

345/14 

50 

80 

60 

80 

50 

80 

60 

80 

 50 

 

60 

  

80 

 

80 

 50 

80 

60 

80 

 7.68.11 

7.68.11 

7.68.11 

7.68.11 

V 

V 
V 
V 

Z 30 celkem 270 270  110  160  270    

Z 29, Z 30 cel-
kem 

430 270  110  160 160 270    

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  čistírna odpadních vod 

Z 31  660 660  660     660 7.68.11 V 

Z 31 celkem 660 660  660     660   

Z1 –  Z6, Z8 – 
Z20, Z23, Z24, 
Z27 – Z31 

celkem 

 

 

68374 

 

 

67762 

 

 

44938 

 

 

11913 

 

 

2805 

 

 

8106 

 

 

612 

 

 

13297 

 

 

54465 

  

 

 

 Tab. č.2     Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na     
zemědělský půdní fond podle funkčních ploch   

funkční členění cel-
kem 

z toho ZPF (m
2
) NZP 

(m
2
) 

umístění ZPF (m
2
) 

celkem orná TTP sad za-
hrada 

    Z     M 

PLOCHY BYDLENÍ 

v rodinných domech 
(Z1 –  Z6, Z8 – Z17) 

 
63004 

 
62599 

 
42709 

 
9139 

 
2805 

 
7946 

 
405 

 
11899 

 
50700 

PLOCHY VEŘEJ-
NÝCH PROSTRAN-
STVÍ  

 (Z18, Z 19) 

 
 

1175 

 
 

1128 

  
 

1128 

   
 

47 

 
 

1128 
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PLOCHY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY  

místní komunikace 
(Z20, Z23) 
účelové komunikace 
(Z24, Z27, Z28) 
pěší chodníky       
(Z29, Z30) 

 
 

2009 
 

1096 
 

430 

 
 

2009 
 

1096 
 

270 

 
 

2009 
 

220 

 
 
 
 

876 
 

110 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    160 

 
 
 
 
 
 

160 

 
 
 
 
 
 

     270 

 
 

2009 
 

1096 

PLOCHY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

čistírna odp. vod (Z31) 

 
 

660 

 
 

660 

  
 

660 

     
 

660 

Z1 –  Z6, Z8 – Z20, 
Z23, Z24, Z27 – Z31 
celkem 

 

68374 

 

67762 

 

44938 

 

11913 

 

2805 

 

8106 

 

612 

 

13297 

 

54465 

Pozn.: pozemky leţí v k.ú. Klokočí 
           údaje výměr ploch a bonitovaných půdně ekologických jednotek,  
           zdroj Katastrální úřad pro Liberecký kraj, nahlíţení do katastru nemovitostí  
            T          třída ochrany zemědělské půdy 
            ZPF     zemědělský půdní fond 
            TTP     trvale travní porosty 
            NZP     nezemědělská půda 
            BPEJ   bonitované půdně ekologické jednotky 
            Z          lokality v zastavěném území 
            M         lokality mimo zastavěné území 

Při vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond vycházel zpracovatel ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu v platném znění; vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu; v souladu s metodickým pokynem 
Ministerstva ţivotního prostředí z 1.10.1996 k odnímání půdy ze zemědělského půd-
ního fondu. Dále se vycházelo z údajů bonitovaných půdně ekologických jednotek dle 
údajů územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Turnov a z údajů ČÚZK Praha 
(Český úřad zeměměřický a katastrální), nahlíţení do katastru nemovitostí. 

i2)   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 

Z celkové rozlohy obce (k.ú. Klokočí) 239 ha výměra PUPFL 68,5 ha, 28,7 %. Lesy 
v přirozené skladbě jsou zastoupeny pouze v dílčích fragmentech. V území obce jsou 
zastoupeny lesy hospodářské, zvláštního určení i ochranné. 

Priority a rozsah úprav stavu porostů v plochách 
1.   v maloplošných chráněných územích - přírodní rezervace (PR) ...... kryjí se s I. 

zónou CHKO 
2. v plochách ÚSES ...... biocentra příp. i biokoridory (s upřednostněním dle zonace)  
3. dochované prvky přírodního prostředí (přednostně dle zonace) 

Řešení dokumentace ÚP nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ná-
vrh na zalesnění pozemku na Rotštejně. 

          Tab. č.3     Zalesnění pozemku 

pozemek p.č., k.ú. současné vyuţití, kultura, BPEJ, výměra 

p.č. 364/4, k.ú. Klokočí trvale travní porost, BPEJ V/7.68.11 a V/7.31.41 

1786 m2 
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