
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÄNU KTOVÁ

Zastupitelstvo obce Ktová příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 Stavebního zákona, dálc § 13
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona
ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řádíí)

vydává
ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona

Uzemní plán Ktová,
schválený usnesením Zastupitelstva obce Ktová č. 14/23/6 ze dne 26. 6. 2014

A) TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KTOvÄ

Textová část Územního plánu Ktová v rozsahu podle přílohy ě. 7 vyhlášky Ministerstva pro
místní rozvoj ČR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn
obsahující:

a) Vymezení zastavěněho území,
b) Základní koncepci rozvoje území obce, Ochrany a rozvoje jeho hodnot,
c) Urbanistickou koncepcí včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby

a systému sídelní zeleně,
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
e) Koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostnpnost
krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně,

t) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustněho využití (včetně stanovení, ve kterých
plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustněho využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních 'podmínek ochrany krajinného rázu (například
výšková regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití),

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a Stavbám vyvlastnít,
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h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, suvedením včí prospěch je předkupní
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a
případně údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního Zákona,

i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení budoucího využití,

včetně podmínek pro jeho prověření
k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené

grafické části,

je nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecně povahy a tvoří jeho přílohu.

B) GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KTOVÁ

Grafická část Územního plánu Ktová obsahující:

BI) Výkres základního členění území, obsahující vyznačení hranic, zastavěněho
území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním
regulačního plánu, vyhotovený v měřítku 1:5 000,

B2) Hlavní výkres, obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavěněho území, zastavìtelných ploch a ploch přestavby, dále
koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, ploch a
koridorů pro územní rezervy, vyhotovený v měřítku 1:5 000,

B3a) Výkres technické a dopravní infrastruktury - Doprava, vyhotovený v měřítku
1:5000,

B3b) Výkres technicke a dopravní infrastruktury - Vodovody, energetika, spoje,
vyhotovený v měřítku 1:5000,

B4) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, vyhotoveny v měřítku
1:5000,

je nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecně povahy a tvoříjeho přílohu.

Odůvodnění:

C) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNÉNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KTOVÄ

1) Pořizování Uzemního plánu Ktová

Pořízení Územního plánu Ktová (dále jen „ÚP Ktová“) pro území obce Ktová,
tj. pro katastrální území Ktová (kód 676853) bylo schváleno usnesením ě. 14/2008
Zastupitelstva obce Ktová (dále jen „Zastupitelstvo obce“) dne 07.08.2008.
Projektantem Územního plánu Ktová byla obcí Ktová vybrána lng. arch. Věra Blažková,
Peřinova 255, Semily.
Jako určený zastupitel pro územní plánování byla Schválena paní Jiřina Bobková, DÍS.
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Pro řešené území byly zpracovány Územně analytické podklady pro Správní obvod obce
S rozšířenou působností Turnov podle § 26 stavebního zákona a následně byly projektantem
zpracovány Doplňující průzkumy a rozbory pro zpracování ÚP Ktová v rozsahu potřebném
pro zpracování ÚP Ktová.

Obecní úřad Ktová, který zajistil Splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činností na základě Smlouvy na technickou pomoc s Ing. arch. Věrou Blažkovou,
Peřinova 255, Semily, IČ 45599581, ČKA 01 628 (dálejen „Pořízova.tel“) dle ustanovení § 2
odst. 2 písm. a), § 6 odst. 2 a § 24 stavebního zákona, je na základě ustanovení § 6 odst. l
písm. a) a § 6 odst. 2 stavebního zákona pořízovatelem Územního plánu Ktová.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh Zadání ÚP Ktová dle
náležitostí stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 500/2006 Sb.,
oúzemně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
úzamná plánovaná činnosti (dále jan „vyhláška č. 500/2006 Sh.“). v Návrhn Zadání UP Krvavá
byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování Konceptu a Návrhu ÚP Ktová.
Pořizovatel v souladu S § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal Návrh Zadání ÚP Ktová
dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Libereckého kraje pro uplatnění
podnětů a požadavků k Návrhu Zadání ÚP Ktová a zároveň zajistil zveřejnění Návrhu Zadání
ÚP Ktová a jeho vystavení kveřejnému nahlédnutí na úřední desce obce Ktová po dobu
minimálně 30 dnů (tj.od 29.07.2009 do 28.08.2009 včetně) současně s oznámením
a prájadnánr Návrhn zadání ÚP Kráva.
Dotčenými orgány byly ve Stanoviscích k Návrhu Zadání ÚP Ktová uplatněny požadavky na
posouzení UP Ktová z hlediska vlivu na životní prostředí nebo evropsky významnou lokalitu
či ptačí oblast.

Pořizovatel na základě rozsahu evidovaných záměrů na provedení změn v území, které byly
zpracovány v rámci Průzkumů a rozborů k zpracování ÚP Ktová a s ohledem kzávažnosti
řešené problematiky vyhodnotil, že pro zpracování ÚP Ktová je nezbytné zpracovat koncept
řešení.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí] požadavky, podněty a
připomínky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě k Návrhu Zadání ÚP Ktová, a na jejich
základě upravil Návrh Zadání ÚP Ktová a předložil jej ke schválení.

Upravené Zadání ÚP Ktová bylo následně dle § 47 odst. 5 stavebního zákona Schváleno
Zastupitelstvem obce Ktová usnesením č. 24/2010 ze dne 20.04.2010.

Na základě zpracovaných Územně analytických pokladů pro Správní obvod obce S rozšířenou
působnosti Turnov, Doplňujícich průzkumů a rozborů pro zpracování ÚP Ktová a
schváleného Zadání ÚP Ktová zpracoval projektant Koncept ÚP Ktová. Veřejné projednání
Konceptu ÚP Ktová Spojeného S výkladem projektanta bylo pořizovatelem stanoveno na den
17.01.2012, což bylo oznáıneno jednotlivě dotčeným orgánům a okolním obcím oznámením
č.j. 57/2011 ze dne 29.11.2011 a dále veřejnou vyhláškou č.j. 58/2011 ze dne 29.11.2011
Součástí veřejného projednání bylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 10a
odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) vrozsahu přílohy
stavebního zákona. Koncept ÚP Ktová byl vystaven na Obecním úřadě Ktová, na Krajském
úřadě Libereckého kraje a v elektronické podobě na internetových stránkách obce Ktová po
dobu stanovenou stavebním zákonem.

K vyhodnocení vlivů Konceptu Územního plánu Ktová na životní prostředír a veřejné zdraví
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo ke Konceptu UP Ktová vydáno
Souhlasné stanovisko pod č.j. KUKL 11813/2012 ze dne 08.03.2012 Krajského úřadu
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Libereckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství při splnění stanovených
podmínek.

Na základě výsledků projednání Konceptu ÚP Ktová vypracoval pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem Návrh Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP Ktová a odůvodnění podle
§ 49 odst. 2 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce usnesením č. 1 1/2012 ze dne 23.05.2012
souhlasilo s odůvodněním Pokynů pro Zpracování Návrhu Územního plánu Ktová a schválilo
Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Ktová.

Na základě schválených Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP Ktová a v souladu s ustanovením
§ 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel termín a místo společného jednání, jehož
součástí bylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, na den 17.09.2013 s konáním
vzasedací místnosti Obecního úřadu Ktová oznámením č.j.56/2013 ze dne 12.08.2013
jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého kraje a sousedním obcím a
vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne konání společného
jednání. Zároveň upozornil, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se
nepřihlíží. Voznámení dále sdělil, kde je možné nahlédnout do dokumentace Návrhu ÚP
Ktová.

Pořizovatel dále veřejnou vyhláškou ze dne 12.08.2013 vedenou pod č. j. 57/2013 doručil
Návrh ÚP Ktová, jehož součástí bylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to
zveřejněním na úřední desce a elektronické úřední desce obce Ktová. Vzhledem k tomu, že na
úřední desce nebylo možné zveřejnit celý obsah Návrhu ÚP Ktová, bylo veřejnou vyhláškou
stanoveno, kde a kdyje možné nahlížet do dokumentace Návrhu ÚP Ktová, včetně možnosti
dálkového přístupu. Pořízovatel dále oznámil možnost každého uplatnit k Návrhu ÚP Ktová
plánu připomínku s uvedením termínu, formy a místa podání připomínek. Zároveň upozornil,
že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V rámci vyhodnocování uplatněných stanovisek dospěli určený zastupitel a pořizovatel
kzávěru, že je nezbytné vyvolat dohodovací řízení s Městským úřadem Turnov, odborem
životního prostředí, přičemž dohoda byla uzavřena dne 04.11.2013 a s Agenturou ochrany
přírody a krajiny České republiky, Správou CHKO Český ráj, Turnov, přičemž dohoda byla
uzavřena dne 12.02.2014 a Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, přičemž
dohoda byla uzavřena dne 21.03.2014. '

K vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Ktová na životní prostředí a veřejné zdraví
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo k Návrhu ÚP Ktová pro společné
jednání vydáno souhlasné stanovisko pod č.j. KULK 76225/2012 ze dne 09.12.2013
Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství při splnění
stanovených podmínek.

V rámci společného jednání nebyly činěny konzultace podle § 50 odst. 4 stavebního zákona.

Pořízovatel dále v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 Stavebního zákona požádal dne
13.12.2013 Krajský úřad Libereckého kraje o stanovisko. K žádosti přiložil všechna obdržená
stanoviska a připomínky. Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje k Návrhu
ÚP Krøvá bylo vydáno dne 20.01 .ZO 14 pøá značkøu OÚPsŘ/ZZó/QOOQ/OÚP.

Pořízovatel následně ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání
Návrhu UP Ktová a na základě vyhodnocení výsledku projednání a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území zajistil upravení Návrhu UP Ktová pro účely veřejné projednání.

Pořizovatel následně oznámením č.j. 44/2014 ze dne 04.04.2014 oznámil jednotlivé
dotčeným orgánům a sousedním obcím zahájení řízení o vydání Územního plánu Ktová, který
Se vydává formou opatření obecné povahy a konání veřejného projednání o upraveném a
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posouzeném Návrhu ÚP Ktová, jehož Součástí je vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu
Ktová na udržitelný rozvoj území, které se uskuteční dne 29.05.2014 od 15 hodin. Zároveň
v oznámení dotčené orgány vyzval k uplatnění stanovisek a okolní obce informoval o
možnosti uplatnění připomínek či námitek s uvedením poučení, kdo může podávat
připomínky a námitky. Termín pro uplatnění stanovisek, námitek a připomínek byl v souladu
s § 52 odst. 3 Stavebního zákona stanoven nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Pořizovatel dále informoval o zveřejnění Návrhu ÚP Ktová způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Pořizovatel dále formou veřejně vyhlášky č.j. 45/2014 ze dne 04.04.2014 oznámil zahájení
řízení o vydání Územního plánu Ktová, který se vydává formou opatření obecné povahy a
konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu Územního plánu Ktová,
jehož součástí je vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Ktová na udržitelný rozvoj
území, které se uskuteční dne 29.05.2014 od 15 hodin. Zároveň ve veřejné vyhlášce vyzval
k uplatnění připomínek a dotčené osoby k uplatnění námitek k Návrhu ÚP Ktová s uvedením
poučení, kdo může podávat připomínky a námitky. Termín pro uplatnění námitek a
připomínek byl v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona stanoven nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání. Pořizovatel dále informoval o možnosti, kde je možné do
dokumentace nahlédnout a zároveň o zveřejnění Návrhu Územního plánu Ktová způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

V rámci veřejného projednání byla v zákonném termínu doručena 1 námitka. Po stanoveném
termínu pořizovatel neobdržel žádnou písemnost.

Pořizovatel následně ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil uplatněnou námitku a
připomínky uplatněné ke společnéınu jednání o Návrhu ÚP Ktová, přičemž vypracoval návrh
rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek. S ohledem na obsah námitky a
připomínek, kdy požadavky v nich uvedené byly již obsaženy v projednávané dokumentaci
Návrhu ÚP Ktová, a nevyvolaly tedy jakoukoli úpravu dokumentace ÚP Ktová, pořizovatel
vyhodnotil, že není účelné zasílat návrhy dotčeným orgánům a vyzívatje k vydání Stanovisek.

Poté co pořizovatel dospěl k závěru, že není třeba rozsah změn projednávat na opakovaném
veřejném projednání, zajistil úpravu Návrhu Územního plánu Ktová.

Pořizovatel po obdržení dokumentace Územního plánu Ktová pro vydání v zastupitelstvu
obce ověřil a přezkoumal Skutečnosti podle § 53 odst. 4 stavebního zákona (viz níže) a dospěl
k závěru, že Územní plán Ktová není v rozporu se Stavebním zákonem a s požadavky dle § 53
odst. 4 stavebního zákona, předložil Návrh Územního plán Ktová společně sjeho
odůvodněním zastupitelstvu obce Ktová k vydání.

Zastupitelstvo obce Ktová ověřilo, že Územní plán Ktová není vrozporu sPolitikou
územního rozvoje 2008, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, stanovísky
dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje a dále že nebyly řešeny
rozpory.

Zastupitelstvo obce Ktová následně schválilo usnesením č. 14/23/6 ze dne 26. 6. 2014 vydání
Územního plánu Ktová formou opatření obecné povahy.
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2) Rozhodnutí o námitkách uplatněnýeh v Návrhu Územního plánu Ktová
a jejich odůvodnění

lšlámitka ě. l v
Reditelství silnic a dálnic CR
Pøđáni ze dne 23.05.2014 zn. 725 ó-ŘsD-ı 1 1111-2014

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy jako oprávněný investor podle § 52 odst. 2
stavebního zákona uplatňuje tuto námitku: U nově navrhované plochy 27 („plocha
železničního koridoru jednokolejné trati“) požaduje, aby bylo zajištěno mimoúrovňové
křížení se stávající silnicí 1/35.

Rozhodnutí o námitee č. 1:

Námitee ě. 1 se vyhovuje, jelikož požadavek byl již obsažen v dokumentaci Návrhu ÚP
Ktová pro veřejné projednání.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:

Pořizovatel vyhodnotil, že požadavek obsaženy v námitce byl již obsažen v dokumentaci
Návrhu UP Ktová pro veřejné projednání, a není tedy potřeba dokumentaci v tomto směru
jakkoliv upravovat.

3) Vyhodnocení uplatněných připomínek

Připomínka č. l

Podání ze dne 09. 09. 2013 uplatněné ke společnému jednání

Připomínka k umístěním chodníku pro pěší v úseku mezi vodním tokem Veselka a
křižovatkou na Pyrámu v návrhu územního plánu obce Ktová:

Dle návrhu územního plánu má byt chodník pro pěší v uvede-ném úseku umístěn souběžně se
silnici 1/35, avšak cca 50 metrů (možná i vice) od ní v trase navrhované cyklostezky a dále
též v trase obslužné komunikace potenciálních staveb umístěných na BVS ll (dle návrhu
územního plánu). Mezi chodníkem pro pěší a silnicí 1/35 je tedy navržena zástavba (BVS l l).

Z pohledu využitelnosti chodníku, zdá Se být navržené řešení nelogické či nedomyšlené a to
zejména z pohledu funkčnosti, protože v inkriminovaném úseku se při silnici 1/35 nacházejí
obytné (rodinné i bytové) domy a též odbočné cesty pro pěší turisty, napojující se přímo na
silnici 1/35.

Chodník tedy pomůže jen jako spojnice chodcům jdoucím z „horní“ Ktové do „dolní“ Ktové
nebo opačně. Nepomůže však obyvatelům žij íoim v trase chodníku, což je tak trochu paradox.
Všichni na chodník uvidí, ale nebudou jej moct použít.

A problém se pravděpodobně netýká jen lidi žijících u silnice 1/35 v daném úseku, případné
turistů, ale též lidí z Dlouhé Vsi. Ano, Ti jisté za cenu vyššího bezpečí mohou případné
každodenní docházky na veřejnou dopravu realizovat bezpečnější, ale delší cestou (zejména
pokud ráno poběží na poslední chvíli na vlak či autobus), nicméně v důsledku se nakonec
vždy chodi tou nejkratší cestou. O tom už se mohli přesvědčit architekti ve městech, kdy dvě
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místa Spojená chodníčkem jdoucín'ı oklikou jsou vždy propojena i hnědou, ve trávě
vyšlapanou, cestičkou.

Kde je tedy smysluplnost takového chodníku zejména při pohledu do budoucnosti obce a
jejího rozvoje? Logické by bylo umístit chodník pro pěší hned vedle Silnice 1/35 tak, aby mohl
sloužit těm, kteří po této komunikaci musí chodit, respektive, aby nemuseli chodit přímo po ní
- tedy, aby i tento chodník plnil účel, kvůli jakému Se běžně chodnıky budují.

Vyhodnocení připomínkv č. 1:

łfřipomínce č. 1 se vyhovuje, jelikož požadavek byl již obsažen v dokumentaci Návrhu
UP Ktová pro veřejné projednání.

Odůvodnění vyhodnocení připomínky:

Pořizovatel vyhodnotil, že požadavek obsažený v připomínce uplatněné ke společnému
jednání je již obsažen v dokumentaci Návrhu ÚP Ktová pro veřejné projednání, přestože není
přímo navrhován chodník na silnici 1/35, což se v tomto případě jevilo jako nadbytečné a nad
podrobnost územního plánu, jelikož prostor v rámci kterého by měl být chodník umístěn je
zařazen do ploch dopravy, v rámci kterých je umožněna i realizace chodníku pro pěší.
S ohledem na vlastnictví komunikace nebylo nezbytné vymezovat pro chodník Samostatný
koridor nebo zařadit chodník mezi veřejně prospěšné Stavby, a bude tedy věcí příslušných
správních úřadů, vlastníka komunikace a obce, zda Se Shodnou na nezbytnosti chodníku a na
jeho umístění.

Připomínka č. 2

Podání ze dne 16. 09. 2013 uplatněné ke Společnémujednání

Územní plán nebere v úvahu bezpečné spojení (chodník) pro pěší mezi trasou navržené
cyklostezky a vlakovou zastávkou ve Ktové. Jedná se o úsek nepřehledné zatáčky na Silnici
282, konkrétně od místa, kde navrhovaná cyklostezka končí souběh se silnicí 282, do místa,
kde Se na silnici 282 napojuje vstupní cesta na perou vlakové zastávky ve Ktové. Úsek je to
krátký, nýbrž nebezpečný pro chodce, nebot“ zde někteří řidiči jezdí rychle a zatáčka díky
zástavbě není přehledná.

Vyhodnocení připomínky č. 2:

Připomínce č. 2 Se vyhovuje, jelikož požadavek byl již obsažen v dokumentací Návrhu
UP Ktová pro veřejné projednání.

Odůvodnění vyhodnocení připomínky:

Pořizovatel vyhodnotil, že požadavek obsažený v připomínce uplatněné ke společnému
jednáníjejiž obsažen v dokumentaci Návrhu ÚP Ktová pro veřejné projednání, přestože není
přímo navrhován chodník na Silnici 1/35, což Se v tomto případě jevilo jako nadbytečné a nad
podrobnost územního plánu, jelikož prostor v rámci kterého by měl být chodník umístěn je
zařazen do ploch dopravy, v rámci kterých je umožněna i realizace chodníku pro pěší.
S ohledem na vlastnictví komunikace nebylo nezbytné vymezovat pro chodník samostatný
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koridor nebo zařadit chodník mezi veřejně prospěšné stavby, a bude tedy věcí příslušných
správních úřadů, vlastníka komunikace a obce, zda se shodnou na nezbytnosti chodníku a na
jeho umístění.

4) Náležitosti podle § 53 odst. 4 Stavebního zákona

a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem:

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR) byla
schválena vládou ČR usnesením ě. 929 dne 20. 7. 2009. Zásady územního rozvoje
Lihereekehe kreje (dáte jen ZÚR LK) nebyly účinneeii 22. i. 2012. PUR ČR e
ZÚR LK stanovují podminky pro územní rozvoj v následujících tematických
okruzích, relevantních pro území obce Ktová:
Řešené území neleží v rozvojové oblasti. anir v rozvojové ose, a to i přes vazbu na
navrhovaný dopravní koridor silnice SS - Usek RIO/R35 (Mnichovo Hradiště ~
Rádelský Mlýn) ˇ- Ulibice (E 442),I který je v UP Ktová zapracován.
Návrh ÚP Ktová respektuje záměry vyplývající ze ZÚR LK, které byly
posouzeny. zapracovány a v konkrétních případech zpřesněny:

Rozvojové osy II. řádu e- nadmístního významu

Z4 - Ve vymezených rozvojových osách nadmístního významu v prostorových
vazbách na významně dopravní cesty podporovat požadavky na změny v
území., posilující význam propojeni rozvojové oblasti Liberec na rozvojové
oblasti Hradec Králové i' Pardubice a Ústí nad Labem.

R052 Turnov - hranice kraje - Jičín - Hradec Králové

Koridor propojující rozvojové oblasti ROBI Liberec a ROB3 Turnov
s rozvojovou oblastí Hradec Králové / Pardubice., založený na silničním propojení
l/35 Turnov - hranice kraje e- Jiěín / Ulibice - Hradec Králové -- Olomouc.
Dotčené území obci mimo rozvojovou oblast ROB3 Turnov: Hrubá Skála,r
Rovensko pod Troskami, Ktová (ORP Turnov).

SOB7 speeifieká ehıeeť Český ráj jih
214 - Vytvářet územně technické podmínky pro vyvážený rozvoj územní části

CHKO Ceský ráj - jih, zajišťující maximální ochranu jeho přírodních a
kulturních hodnot regulací zatížení území cestovním ruchem ve smyslu
preferování kvality a šetrných forem rekreace před kvantitou.

Silniční doprava

216 - Vytvářet územní podmínky pro zlepšení silničního napojení Libereckého
kraje na multimodálni koridory (MMK).

Koridory mezinárodního významu

_ D01B - územní rezerva pro kapacitní silnici SS, úsek Ohrazenice ~ Turnov -
Rovensko pod Troskami - hranice LK (Ulibice)
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Zeiezniční doprava

Z21 - Vytvářet územní podmínky pro zlepšení železničního Spojení s okolními
regiony a v rámci Libereckého kraje.

Koridory republikového významu

- D29A - úsek Turnov - Rovensko pod Troskami, modernizace, nover úseky,
elektrizace

Požadavky a záměry vymezené v PÚR ČR a ZÚR LK jsou v ÚP Ktová řešeny
v souladu s těmito nadřazenými nástroji územního plánování.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území:
UP Ktová je plně vsouladu scíli a úkoly územního plánování, zejména
spožadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a s požadavky na ochranu nezastavěného území.
Vyhodnocení je dále zpracováno v textové části Odůvodnění Územního plánu
Ktová a to vkapitole IV/ d) Vyhodnocení souladu s cili a úkoly územního
plánování aje nedílnou součásti tohoto opatření obecné povahy.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími
právními předpisy:
ÚP Ktová byl zpracován a projednán v souladu se zákonem ě. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací Činnosti,
svyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a
zákonem ě. 500/2004 Sb., správní řád.

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně
výsledkem řešení rozporů:
Soulad byl vyhodnocován ve vztahu k ochraně památek, ochraně archeologického
dědictví, ochraně přírody, ochraně lesnich pozemků, ochraně nerostných surovin,
ochraně dopravní infrastruktury, ochraně technické infrastruktury, ochraně
hřbitova, ochraně vodního hospodářství, ochraně zemědělského půdního fondu,
ochraně veřejného zdraví, požadavků civilní ochrany, a pořizovatel dospěl
kzávěru, že územní plán naplňuje soulad spožadavky zvláštních právních
předpisů.
Pořizovatel v rámci společnéhojednání o Návrhu Územního plánu Ktová obdržel
a po případném dohodnutí vyhodnotí] následující stanoviska dotčených orgánů
uplatněná podle zvláštních právních přepisů:

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, stanovisko
ě.j. KHSLB-18799/2013 ze dne 04.10.2013 ›

- Krejeký úf-ed Lihefeekehe kraje, Stenevieke ej. OÚPsŘ/IS4/2009/OUP ze
dne 14.10.2013

- Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, stanovisko
ě.j. OZP/13/2323/KOR ze dne 10.09.2013
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Ministerstvo obrany České republiky, Vojenská ubytovací a Stavební správa
Pardubice, stanovisko č.j. 5926/26797-UP/2013-1420 ze dne 20.08.2013
Ministerstvo průmyslu a Obchodu, stanovisko č.j. 34615/2013/031100 ze dne
13.08.2013
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, Stanovisko
ě.j. 56774/ENV/13; 726/540/13 ze dne 07.10.2013

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, stanovisko
č.j. SBS 24130/2013 ze dne 22.08.2013
Správa cHKO Český ráj, erenevieke ej. 8/10324/cR/2013/820 ze dne
07.10.2013
Krajský úřad Libereckého kraje, z hlediska dotčeného orgánu posuzování
vlivů na životní prostředí, stanovisko č.j. KULK 76225/2012 ze dne
09.12.2013

Všechna stanoviska dotčených orgánů uplatněná ke společnému jednání byla
respektována, resp. v případě stanovisek Městského úřadu Turnov, odboru
životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy
cHKO Český ráj, Turnev e Krejekehe úřadu Lihereeke'he kraje, eáhenı eepx-evy
byla vyvolána dohodovací řízení, jejímž závěrem byla dohoda mezi
pořizovatelem, určeným zastupitelern a příslušným dotčeným orgánem.

Na .základě společného jednání nebyl řešen rozpor ve smyslu ustanovení § 4
odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu.
Pořizovatel v rámci veřejného projednání Návrhu Územního plánu Ktová obdržel
následující stanoviska dotčených orgánů uplatněná podle zvláštních právních
přepisů, která neobsahovala žádné požadavky, nebo pouze takové, které již byly
v dokumentaci návrhu pro veřejné projednání zapracovány nebo formální, které
byly opravený:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, stanovisko
č.j. OZP/14/1034/KOR ze dne 05.05.2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko ě.j. MPO 17259/2014 ze dne
30.05.2014
Obvodní báňský úřad pro území lqajů Libereckého a Vysočina, stanovisko
č.j. SBS 10777/2014 ze dne 14.04.2014
Správa CHKO Český ráj, Stanovisko ě.j. S/lO324/CRÍ2013/820 ze dne
16.04.2013

Všechna stanoviska dotčených orgánů uplatněná k veřejnému projednání byla j iž
zapracována v dokumentaci Návrhu UP Ktová pro veřejné projednání a
stanoviska tedy nevyvolala žádné úpravy dokumentace UP Ktová.
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5) Náležitosti podle § 53 odst. 5 Stavebního zákona

a) Výsledek přezkoumání Územního plánu Ktová podle § 53 odst. 4 Stavebního
zákona:

ÚP Ktová je v souladu S § 53 odst. 4 Stavebního zákona tak, jak je uvedeno
vkapitole 4) Náležitosti podle § 53 odst. 4 stavebního zákona tohoto opatření
obecné povahy.

b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno ke Konceptu ÚP
Ktová a zároveň projednáno společné S konceptem. Z tohoto vyhodnocení
vyplynula Návrhová opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí,
která byla zapracována do Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP Ktová a to tak, že
byla v plné míře respektována a zohlednéna.

Dále bylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracováno k Návrhu ÚP
Ktová pro Společné jednání a zároveň v rámci Společného jednání o Návrhu ÚP
Ktová projednáno. Ztohoto vyhodnocení vyplynula Návrhová opatření pro
předcházení, Snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní prostředí, která byla zapracována do
Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP Ktová a to tak, že byla vplné míře
respektována a zohledněna.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno také k Návrhu ÚP
Ktová pro veřejné projednání, a to pro nově navrhovaná řešení, a zároveň v rámci
veřejného projednání Návrhu ÚP Ktová projednáno. Z tohoto vyhodnocení
vyplynulo, že vliv většiny navrhovaných ploch byl vyhodnocen jako maximálně
malý - akceptovatehiý.

Informace je zpracována v textové části Odůvodnění Územního plánu Ktová a to
vkapitole V) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území Spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení
vlivů na životní prostředí aje nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

c) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 Stavebního zákona:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný orgán k vyhodnocení vlivů územního plánu. na životní prostředí, vydal
souhlasné stanovisko pod KUKL 11813/2012 ze dne 08.03.2012 k vyhodnocení
vlivů Konceptu ÚP Ktová na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, které bylo podmíněno splněním
podmínek uvedených v tomto stanovisku. Stanovisko bylo vyhodnoceno a
zapracováno do Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP Ktová a to tak, že bylo v plné
míře respektováno a zohlednéno.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný orgán k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, vydal
Stanovisko ke společnému jednání o Návrhu ÚP Ktová pod ě.j.KULK
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76225/2012 ze dne 09.12.2013, které bylo podmíněno splněním podmínek
uvedených vtornto stanovisku. Stanovisko bylo vplné míře respektováno a
zohledněno při zpracování dokumentace Návrhu ÚP Ktová pro veřejné
projednání.

K vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracované k Návrhu ÚP Ktová
pro veřejné projednání. nebylo uplatněno žádné stanovisko příslušného orgánu
k Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.

d) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly:

Stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, jako
příslušného orgánu k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí,
vydaná ke Konceptu ÚP Ktová a k Návrhu ÚP Ktová ke společnému jednání, byla
v plné míře respektována a zohledněna při zpracování dokumentace Návrhu ÚP
Ktová pro společnéjednání a pro veřejné projednání.

e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Návrh Územního plánu Ktová neobsahoval varianty řešení dle Zákona č. 350/2012
Sb., tj. právní úpravy stavebního zákona účinné od 01.01.2013 ani koncept
Územního plánu Ktová podle právní úpravy stavebního zákona platné do
31.12.2012.

f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch:

Zastavitelné plochy navržené v ÚP Ktová plně odpovídají předpokládanému
rozvoji obce v rámci Stanoveného návrhového období.

6) Soulad Územního plánu Ktová podle přílohy ě. 7 části II. odst. 1
vyhlášky č. 500/2006 Sb.:

Náležitosti Územního plánu Ktová podle přílohy č. 7 části Il. odst. 1 vyhlášky
č. 500/2006 Sb.: '

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
včetně Souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:

Vrámci zpracování Územního plánu Ktová byly zohledněny veškeré vazby
z okolních obcí nebo na okolní obce, přičemž tato koordinace byla. dále ověřena
v rámci stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje vedeného pod č. j.
OÚPsŘ/226/2009/OÚP ze dne 20.01.2014.

Vyhodnocení je zpracováno v textové části Odůvodnění Územního plánu Ktová a
to v kapitole 1) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území aje nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
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b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání:

Údaje jsou zpracovány v Odůvodnění textově části Územního plánu Ktová a to
v kapitole í) Údaje o splnění zadání aje nedílnou součástí tohoto opatření obecně
povahy.

b.1) Vyhodnocení souladu se Schváleným výběrem nejvhodnější varianty a
podmínkami kjejí úpravě vpřípadě postupu podle § 51 odst. 2
Stavebního Zákona

Návrh Územního plánu Ktová neobsahoval varianty řešení dle Zákona
ě. 350/2012 Sb.,| tj. právní úpravy Stavebního zákona úěinně Od 01.01.2013
ani koncept Územního plánu Ktová podle právní úpravy stavebního zákona
platně do 31.12.2012.

b.2) Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
v případě postupu podle § 51 odst. 3 Stavebního zákona

Pořizovatel na základě výsledků projednání územního plánu nedošel
k závěru, že je třeba potřebné pořídit nový Návrh Územního plánu KtováI a
proto nebylo nutně zpracovat pokyny pro zpracování Návrhu Územního
plánu Ktová podle § 51 odst. 3 stavebněho zákona.

b.3) Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu
v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona

Bude doplněno při vydání Územního plánu Ktová na základě výsledku
projednání Zastupitelstva obce Ktová.

b.4) Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo
jeho změny a o jejím obsahu vpřípadě postupu podle § 55 odst. 3
stavebního zákona

Územní plán Ktová nebo jeho ěást nebyla zrušena. ani nenastaly skutečnosti
podle § 54 odst. 4 a 5 stavebního zákona. ztoho důvodu nebylo
zastupitelstvem obce rozhodnuto o pořízení územního plánu nebo jeho
změny a ojej im obsahu.

c) Výěet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona):I s odůvodněním potřeby
jejich vymezení:

V rámci zpracování Územního plánu Ktová nebyly vymezeny Žádné záležitosti
nadmístního významu, ktereı nejsou v současně době řešeny Zásadami územního
rozvoje Libereckého kraje.

d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa:

Vyhodnocení je zpracováno v textově části Odůvodnění Územního plánu Ktová a
to v kapitole VII) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
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