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C.     T e x t o v á   č á s t   

P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A 

 
Úvod 
 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udrţitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváţeném vztahu podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudrţnost společenství obyvatel území a který uspokojuje  potřeby současné generace, aniţ by 
ohroţoval podmínky ţivota generací budoucích. 
 
Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních 
a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o ţivotní prostředí a ochranu jeho hlavních 
sloţek – půdy, vody a ovzduší. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Při tom chrání krajinu jako 
podstatnou sloţku prostředí ţivota obyvatel a základ jejich totoţnosti. 
 

Stávající správní  vymezení obce Modřišice tvoří : 
 
Název obce :      Modřišice 
Název katastrálního území :    Modřišice,  
Kód obce :  /ZUJ/     577324 
Počet katastrů –    1 
Počet územně technických jednotek –  1 
Počet částí obce –     2 - Modřišice, Podháj 
Mikroregion –     Jizera  
 
Hlavním důvodem pořízení územního plánu Modřišice je potřeba obce Modřišice stanovit směry 
rozvoje území obce s vazbami na širší území, umoţnit obnovu a zejména výstavbu a rozvoj obce v 
souvislosti s potřebnou veřejnou infrastrukturou při zachování všech hodnot v území. 
 
Vývoj struktury pozemků : 

Rok 1998 % 2008 % 

Orná půda /ha/                      223 65,4 221 64,62 

Chmelnice /ha/                       0 0 0 0 

Vinice /ha/                              0 0 0 0 

Zahrady /ha/                           13 3,8 15 4,38 

Ovocné sady /ha/                   5 1,4 3 0,88 

Trvalé travní porosty /ha/      64 18,8 66 19,3 

Zemědělská půda /ha/           305 89,18 305 89,18 

Lesní půda /ha/                     6 1,75 6 1,75 

Vodní plocha /ha/                  9 2,63 9 2,63 

Zastavěné plochy /ha/           7 2,05 7 2,05 

Ostatní plochy /ha/                16 4,68 16 4,68 

Celková výměra k.ú. /ha/     341 100 342 100 
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a. VYHODNOCENÍ  KOORDINACE  VYUŢÍVÁNÍ  ÚZEMÍ  Z  HLEDISKA  ŠIRŠÍCH  
VZTAHŮ  V  ÚZEMÍ   

 
Území obce Modřišice spádově přiléhá k městu Turnov, kde jsou všechna potřebná zařízení občanské 
vybavenosti /školy, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, obchody a sluţby/ a zařízení pracovních 
příleţitostí, která vyuţívají i občané Modřišic. Pracovní příleţitosti jsou i v Mladé Boleslavi a Liberci, 
dále aţ v Praze, kam se také za prací z Modřišic dojíţdí. 
Z těchto důvodů je velká dopravní zátěţ středu obce, kudy projíţdí autobusová doprava spojující 
Modřišice a sousední obce  s Turnovem a automobilová doprava obyvatel obce. Obec nemá přímý 
dopravní vstup na nadřazený systém hlavních regionálních komunikací. 

 
a.1 SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ  PLÁNOVACÍ  

DOKUMENTACÍ  VYDANOU  KRAJEM   
 

Nadřazená dokumentace :  
Na základě Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze 
dne 20.7.2009 řešené území obce Modřišice není zařazeno do ţádné rozvojové oblasti. Prochází jím 
vymezená rozvojová osa OS3 Praha – Liberec – hranice ČR/SRN/PL (mimo rozvojové oblasti) ORP 
Turnov. 

 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem : 
VÚC LSRA  z r. 1984 – schválen vládou, doplňován změnami 
Koncept ÚP VÚC LK   z r. 2003 – není dosud schválen 
ZÚR LK – probíhá pořizování, z nichţ bylo schváleno : 

- aktualizované Zadání ÚP VÚC LK  schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje  dne 
19.12.2006 - splňující poţadavky na Zásady územního rozvoje 

- Návrh ZÚR LK – prochází schvalovacím procesem  
 
Rozvojové dokumenty krajské úrovně byly při řešení ÚP Modřišice  respektovány :  
Vymezení dopravního koridoru rychlostní silnice R 35 bylo v ÚP zapracováno do dopravního řešení 
obce.  
Soulad s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje :  
 Návrh zásobování vodou je téměř souladu se zadáním a s plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Libereckého kraje a poţadavky příslušných orgánů. V PRVK LK  navrţený nový druhý 
vodojem VDJ Pohoř II ve vyšší poloze pro zásobení výše situované zástavby zástavby lze nahradit 
domovními posilovacími stanicemi nebo osazením posilovací stanice do stávajícího VDJ a vytvořit 
novým řadem vyšší tlakové pásmo. V případě bezproblémového finančního pokrytí výstavby nového 
vodojemu je výstavba VDJ Podháj II moţná, avšak pravděpodobně za předpokladu čerpání vody ze 
stávajícího vodního zdroje novým přiváděcím řadem. Návrh vodovodu byl projednán s vlastníkem 
stávajícího vodovodu.  
 Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod splaškových není rovněţ z části v souladu 
s PRVK LK. Ten sice počítá pro obec Modřišice s výstavbou nové oddílné splaškové kanalizace, ale s 
technologií tlakové kanalizace a výstavbou mechanicko – biologické čistírny pod obcí s vypouštěním 
předčištěných vod do Modřišického potoka. V kapitole „Návrh likvidace odpadních vod splaškových“ 
jsou uvedeny důvody proč nebylo moţno dodrţet poţadovaný soulad s PRVK LK. Pro zajištění 
souladu výsledného návrhu ÚPN se závazným dokumentem PRVK LK je třeba zpracovat jeho změnu. 
Změna PRVK LK bude vycházet ze závěrů zpracované „Studie kanalizace Modřišice-Podháj“ a tohoto 
návrhu ÚPN, z odůvodnění návrhu územního plánu a z poţadavků dotčených orgánů. Při zpracování 
změny je nutno zohlednit všechny vlivy navrhovaného řešení na ţivotní prostředí.                                                                                              
Soulad s energetickou koncepcí Libereckého kraje: 
Energetická koncepce Libereckého kraje byla zpracována v roce 2007. Zde byly určeny základní 
trendy rozvoje energetiky v kraji. Jsou to: 

- úspory energií 
- další rozvoj plynofikace 
- vyuţití sluneční, geotermální energie 
- vyuţití spalování odpadového dřeva 
- pěstování energetických plodin pouze v horských oblastech na půdě s nízkou bonitou 
- a další 

Jak vyplývá z navrţené koncepce energetického rozvoje Modřišic, jsou v ní uvedené zásady 
respektovány. 
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b.  ÚDAJE  O  SPLNĚNÉM  ZADÁNÍ   
 
Zadání územního plánu Modřišice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Modřišice dne 25.11.2009.  

 
a.     Poţadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů  
  
Na základě Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze 
dne 20. 7. 2009 řešené území obce Modřišice není zařazeno do ţádné rozvojové ani specifické  
oblasti. Prochází jím rozvojová osa OS3  Praha – Liberec – hranice ČR/SRN, PL vymezená v SO 
ORP Turnov mimo rozvojové oblasti obce. 
V platném ÚP VÚC se neuplatňují přímé poţadavky na obsah ÚP Modřišice vyplývající z nadřazené 
územně plánovací dokumentace.  
Pro Liberecký kraj byl vypracován Koncept ÚP VÚC LK z února r. 2003. 
 
Zásady územního rozvoje /ZÚR/ Libereckého kraje /LK/ byly zpracovány podle schváleno 
Aktualizované zadání ÚP VÚC LK  splňující poţadavky na Zásady územního rozvoje. V současné 
době probíhají jednání o Návrhu ZÚR LK.   
Při zpracovávání Návrhu ÚP Modřišice byl sledován soulad s aktuálně platnou ÚPD LK. 

 
Při zpracovávání Návrhu ÚP Modřišice byly respektovány koncepční rozvojové dokumenty LK.  
Bylo respektováno  postavení obce Modřišice ve struktuře osídlení, v němţ území obce patří od 1. 1. 
2000 k Libereckému kraji a k okresu Semily a do správního obvodu obce  s rozšířenou působností 
/SO ORP/ Turnov s převládající funkcí obytnou. 
Byly vytvořeny územní podmínky pro zlepšení vazeb na město Turnov jako středisko osídlení s 
nabídkou pracovních příleţitostí, školství, zdravotních sluţeb a vazeb na okolní sídla.  
 
Byly respektovány vazby řešeného území obce na okolí, zejména na nadřazenou komunikační síť, 
nadřazené soustavy inţenýrských sítí a na územní systém ekologické stability. Byly vytvořeny 
podmínky pro propojení turistických oblastí kraje prvky bezmotorové dopravy /cyklostezky, cyklotrasy, 
pěší trasy/. 
Byly vytvořeny územní podmínky pro stavebně technická opatření k omezení účinků záplavové vlny 
způsobené víceletou příp. zvláštní povodní.  
Do návrhu ÚP byly zapracovány Zásady odpadového hospodářství LK z r.2004. 
 

b.    Poţadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů   
Územně analytické podklady pro území ORP Turnov byly pořízeny v září 2008. Uvedené poţadavky 
vyplývající z ÚAP  byly zapracovány do řešení návrhu ÚP Modřišice. 
Z okruhu problémů jsou v ÚP Modřišice řešeny : ohroţení povodněmi, zásah rozvojové osy OS 3, 
plochy k obnově nebo opětovnému vyuţití /přestavbové plochy/. 
V územním plánu jsou respektovány limity vyuţití území zjištěné a uvedené v ÚAP ORP Turnov. 

 
c.    Poţadavky na rozvoj obce 
Pro udrţitelný rozvoj území obce byly uvedené poţadavky splněny v rámci návrhu ÚP obce. Nové 
zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení jsou umístěny v územích navazujících na zastavěné území a 
podél stávajících komunikací. Bydlení je navrţeno v rodinných domech venkovského charakteru. 
Územní plán řeší koncepci kanalizační sítě. Kapacity technické infrastruktury jsou dimenzovány na 
cca 600 uţivatelů území. Návrhem nových ploch pro sportovní zařízení podporuje rozvoj sportovně 
rekreační vybavenosti. V rámci podmínek vyuţití území /regulativů/ jsou stanoveny podmínky pro 
vyuţití ploch brownfields – přestavbové plochy bývalého zemědělského areálu. Navrţená územní 
opatření chrání přírodní a kulturní hodnoty v území.  Stávající plochy sídelní zeleně jsou zapojeny do 
okolní krajiny zachováním charakteristických alejí. Bylo ohleduplně postupováno při urbanizaci území 
při záboru půdy s vyššími třídami ochrany (I. a II.). Obnova zemědělské výroby je moţná na 
přestavbových plochách určených pro nerušící výrobu a skladování jak průmyslovou, tak 
zemědělskou. Pěstování biomasy pro energetické účely (mimo rychle rostoucích dřevin) je moţné 
pouze v rámci změny kultury zemědělské půdy, která nevyţaduje změnu územního plánu. 
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d.    Poţadavky na plošné a prostorové uspořádání území  
/ urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny / 

Plochy s rozdílným způsobem vyuţití byly vymezeny podle stávajícího způsobu vyuţití s ohledem  na 
respektování ochrany veřejných zájmů – ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 
architektonických a urbanistických hodnot. 
 

Základní urbanistická a prostorová koncepce 
Snahou při řešení ÚP bylo obnovovat a rozvíjet obec jako funkčně a prostorově ucelený útvar určený 
převáţně pro bydlení, kdy nové zastavitelné plochy byly navrţeny s vazbou na zastavěné území obce 
tak, aby nedošlo k narušení kulturně historického prostředí obce a bylo přizpůsobeno krajině a 
původní zástavbě. Jsou chráněny stávající plochy veřejné zeleně. V rámci podmínek vyuţití území 
jsou korigovány jak moţnosti vyuţití území jednotlivých funkčních ploch, tak jejich prostorové a 
architektonické řešení s ohledem na charakter území. 
 
Podle významu byly plochy s rozdílným způsobem vyuţití rozlišeny na: 

- zastavěné / stav  – stabilizované a plochy přestavby 
- zastavitelné – plochy  změn 
- nezastavěné – plochy přírody a krajiny  

 
V územním plánu obce Modřišice jsou rozlišeny tyto plochy s rozdílným způsobem vyuţití : 

 

Zastavěné území a zastavitelné plochy 
Území vymezené v územním plánu hranicí zastavěného území a návrhovými plochami. 

Nezastavěné území  
Území, ve kterém lze povolovat stavby pouze výjimečně, a to jen takové, které budou umoţňovat 
vyuţití nezastavěných území v souladu s územním plánem  
 

plochy bydlení  
- bytové domy pouze stabilizované  
- RD  
- součástí je rodinná rekreace v rekreačních chalupách 
- součástí je veřejné prostranství  
- součástí je integrovaná občanská vybavenost 
plochy občanského vybavení  
- jedná se o zařízení určená pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, péče o rodinu, zdravotní 

sluţby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, pro obchodní prodej, tělovýchovu a 
sport, ubytování, stravování, sluţby a rekreaci 

plochy veřejných prostranství  
- dopravní plochy a trasy, veřejná sídelní zeleň  
plochy výroby  
- nerušící výroby průmyslové 
- nerušící výroby zemědělské   
plochy dopravní infrastruktury  
- silniční  
- ostatní  
plochy technické infrastruktury  
- vodní hospodářství 
- energetika 
- nakládání s odpady  
plochy vodní a vodohospodářské 
- vodní plochy a toky 
- meliorace  
plochy vymezené sídelní zeleně s vazbou na veřejné prostranství  
- s ochranou proti zastavění  

 
      plochy zemědělské /orná půda, trvale travní porosty, sady a zahrady / 
      plochy lesní – lesy hospodářské, zvláštního určení, rekreační 
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e. Poţadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Poţadavek na zapracování vyplývající z nadřazené dokumentace pořizované krajem :  
 

Dopravní infrastruktura - silniční doprava 
Poţadavek respektovat a chránit koridor nově navrhované trasy R 35 byl v návrhu respektován. 
Protoţe podkladem je zatím jen Studie proveditelnosti a účelnosti silnice R35, nebyla navrhovaná 
trasa zapracovaná jako zastavitelné území, ale jako územní rezerva. 
Poţadavek na minimalizaci negativních dopadů dopravy (hluku, bezpečnost obyvatel) – dopravní 
koncepce se nemění, hluk lze řešit jen technickými opatřeními v rámci jednotlivých staveb, bezpečnost 
obyvatel se zlepší vymezením chodníků.  
Parkovací plochy jsou vymezeny v místech předpokládané koncentrace obyvatel – obecní úřad, 
sportovní plochy a další.  
 

Technická infrastruktura – voda, kanalizace  
Poţadavky na řešení technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, uvedené v zadání byly v návrhu 
respektovány. Nebylo moţno dodrţet poţadavek souladu s  PRVK LK pro odkanalizování a likvidaci 
odpadních vod ve vlastní ČOV Modřišice. Na základě předchozí zpracované studie byla vybrána 
varianta řešení, kdy je navrţeno odvedení odpadních vod na nedalekou ČOV Turnov.  

Technická infrastruktura – elektrická energie, plynárenství, spoje, informační systémy  
Poţadavky zapracovány v rámci řešení. 

Technická infrastruktura – odpadové hospodářství 
Do návrhu ÚP byly zapracovány závěry vyplývající z Plánu odpadového hospodářství LK. 
Ostatní uvedené poţadavky vyplývající z ÚAP  byly zapracovány do řešení návrhu ÚP Modřišice. 
 

f. Poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Poţadavky na ochranu a rozvoj historických a kulturních hodnot, urbanistických hodnot, sociálních 
hodnot, přírodních a krajinných hodnot jsou zapracovány do návrhu ÚP Modřišice. 
 

g. Poţadavky na veřejně prospěšné stavby, veř. prospěšná opatření a asanace 
Uvedené poţadavky na veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace byly zapracovány do řešení 
návrhu ÚP Modřišice.  
 

h. Další poţadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
Uvedené poţadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů byly zapracovány do řešení návrhu 
ÚP Modřišice.  
 
Obrana státu, civilní ochrana – v zadání nejsou poţadavky na řešení uplatňovány 
Geologie – poţadavky na vytvoření územních podmínek pro nutné protierozní úpravy krajiny byly 
zapracovány do návrhu ÚP. V řešeném území se nachází části aktivních sesuvů č. 1311, 1323 a 
1326, které jsou uvedeny v textové i grafické části návrhu ÚP. 
Ochrana před povodněmi – hranice záplavového území byla zapracována do návrhu ÚP. 
Ochrana půd – poţadavek minimalizace zásahu do zemědělských půd I. a II. třídy ochrany byl v ÚP 
uplatněn.   
Ochrana veřejného zdraví – protoţe území obce je zasaţeno výskytem radonu v podloţí s 
převládajícím stupněm rizika 2 – přechodná ze škály 1-4, bude třeba zajistit v rámci nové výstavby 
odborné změření koncentrace radonu v podloţí. Při vyuţívání místních zdrojů podzemní vody pro 
pitné účely se doporučuje analýza podzemní vody na radioaktivní prvky.  
Ochrana ovzduší – na území obce nejsou umísťovány velké zdroje znečištění s negativním vlivem na 
stav ovzduší. 
Ochrana vod – poţadavek byl v návrhu ÚP akceptován. 
Ochrana přírody a krajiny – poţadavek byl v návrhu ÚP akceptován. 
 

i. Poţadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
Uvedené pokyny a poţadavky na řešení závad a kolizí vytypovaných v ÚAP byly v rámci návrhu ÚP 
respektovány a zapracovány. Především byla snaha o vytvoření rovnováhy mezi poţadavky na 
urbanizaci území novými zastavitelnými plochami a záměry na zachování kulturních a přírodních 
hodnot území.  
Cílem bylo vyloučit, nebo alespoň omezit střety s limity vyuţití území. A to rozvoj území x ochrana 
ZPF, ochrana přírody a krajiny, technická infrastruktura, kvalita ţivotního prostředí.  
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j. Poţadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v 
rozvojové ose 

Zastavěné území bylo vymezeno procesem podle zákona č. 183/2006 Sb. a zapracováno do grafické 
části ÚP. V ÚP Modřišice byly vymezeny zastavitelné plochy převáţně s vyuţitím pro bydlení v RD, 
plochy pro sportovní zařízení a pro nerušící výrobu a přestavbové plochy převáţně s vyuţitím pro 
nerušící výrobu. Území obce je umístěno z pohledu širšího území mimo rozvojovou oblast. Je 
zahrnuta do rozvojové osy OS 3. Z pohledu regionu se neuplatňovaly ţádné poţadavky. 
 

k. Poţadavek na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno prověření 
změn jejich vyuţití územní studií 

Aby byla zachována urbanistická struktura zástavby v obci, bylo v ÚP u vybraných lokalit pro bydlení 
venkovského charakteru a ploch pro sportovní zařízení navrţeno ověření moţnosti zástavby a 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu územní studií.  
 

l. Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o změnách vyuţití stanoveny regulačním plánem 

Poţadavek nebyl v zadání stanoven a zpracovatel plochy ani koridory nevymezil. 

 
m.  Poţadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj území, 

pokud dotčený orgán ve svém stanovisku uplatnil poţadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na ţivotní prostředí nebo pokud nevyslovil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu, nebo ptačí oblast 

Poţadavek nebyl v zadání stanoven. 
 

n. Poţadavek na zpracování konceptu včetně poţadavku na zpracování variant 
Poţadavek nebyl v zadání stanoven. 
 

o. Poţadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP a na uspořádání obsahu jejich 
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek 
výkresů a počtu vyhotovení   

Poţadavky uvedené v zadání odpovídají prováděcí vyhlášce č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
Rozsah, obsah a počet paré zpracovaného ÚP odpovídá zadání ÚP. 
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c. KOMPLEXNÍ  ZDŮVODNĚNÍ  PŘIJATÉHO  ŘEŠENÍ   

 
c.1 VYHODNOCENÍ  PŘEDPOKLÁDANÝCH  DŮSLEDKŮ  TOHOTO  ŘEŠENÍ, 

ZEJMÉNA  VE  VZTAHU  K  ROZBORU  UDRŢITELNÉHO  ROZVOJE  ÚZEMÍ   
 
Poţadavek na vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení ve vztahu k rozboru udrţitelného 
rozvoje nebyl v zadání územního plánu Modřišice stanoven.  

 
c.2 ODŮVODNĚNÍ  KONCEPCE  ROZVOJE  ÚZEMÍ  OBCE  A  POŢADAVKŮ  NA  

OCHRANU  HODNOT  V  ÚZEMÍ      
 
Snahou bylo rozvojovými potřebami nezasahovat do hodnot v území obce a minimalizovat zásah do 
hodnot ve volné krajině. Moţnosti zástavby v území omezují i limity vyuţití území. 

 
Koncepce rozvoje území obce  
Koncepce rozvoje území obce vychází z původní zachovalé kompaktní urbanistické struktury 
venkovského charakteru, která bude postupně rozšiřována podél stávajících komunikací a 
doplňována. Nové plochy pro bydlení v části Modřišic se rozšiřují všemi směry, na severu maximálně 
k protipovodňové hrázi.  V části Podháj  se rozšiřují plochy pro bydlení severním směrem. Nové 
výrobní plochy jsou v části Modřišic umístěny na přestavbové ploše bývalého zemědělského areálu a 
v části Podháje rozšiřují stávající výrobní plochy.   
Po posouzení stavu a potřeb pro rozvoj obce je navrţeno doplnění občanského vybavení, dopravní a 
technické infrastruktury v potřebných parametrech a kvalitě. Rozšiřují se plochy dvou lokalit 
sportovních zařízení. Jedna v části Modřišice a druhá v části Podháje. Rozšiřují se také plochy 
rekreace v chatové zástavbě o lokalitu přímo navazující na stávající.   
Dopravní řešení umoţňuje dopravu obcí pro osobní a autobusovou dopravu a napojení navrhovaných 
rozvojových ploch. Z důvodu bezpečnosti obyvatel části Podháje je navrţen chodník podél silnice 
III/27920. Jako plocha územní rezervy byla vymezena budoucí trasa rychlostní silnice E 35. 
V prostoru mezi Modřišicemi a Podhájem se u křiţovatky místních silnic vymezila potřebná plocha 
technické infrastruktury pro umístění podtlakové stanice PS-1, čerpací stanice splaškových  
odpadních vod ČS-1-Modřišice a plocha pro objekt čerpací stanice ČS-2-Podháj s nadzemním 
objektem pro dávkování chemikálií do výtlaku.  
Plochu pro vodojem Podháj II je nutno vymezit v sousedním katastrálním území.   

 
Strategické zásady ochrany a rozvoje hodnot v území obce 
Rozvojovými potřebami obce nezasahovat do hodnot na území obce a minimalizovat zásah do hodnot 
ve volné krajině.  
Navrhované řešení ÚP se snaţí hodnoty v území obce maximálně zachovat a zatraktivnit. 
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1.   Přírodní hodnoty 
 

Obecná ochrana přírody a krajiny  
Významný   krajinný  prvek / VKP / ze  zákona  

Významné krajinné prvky (VKP - v pojetí zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajin, § 3) jsou 
„ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo 
přispívají k udrţení její stability“. Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (dle    § 3 zákona) jsou 
v podmínkách řešeného území veškeré lesy, vybrané vodní toky a plochy přírodě blízkého charakteru, 
a plochy charakteru údolních niv (z kódu BPEJ vybrané pozemky, tvořené travnatými plochami 
fluvizemí na nivních uloţeninách, vymezené na základě terénního šetření zpracovatele ÚPO). 
Nutnost ochrany VKP „ze zákona“ vyplývá z legislativních ustanovení, hlavně však pro zajištění 
kulturního cítění uţivatele území. Cílem je ochrana těchto ploch před změnami a intenzitou způsobů 
vyuţívání. 
 

Obr.:     Orientační znázornění VKP ze zákona (bez měřítka): 

 

Zdroj:        katastrální mapa, podklady ÚAP ORP Turnov (mapy BPEJ), výsledky terénního šetření zpracovatele 
                 ÚPO 

Pozn.:    v řešeném území nejsou registrovány VKP, ani při terénním šetření nebyly zjištěny prvky tuto 
vyšší ochranu zasluhující. 

 

Geopark Český ráj 
Def.: Oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd. Důleţitá jsou i estetická hlediska a 
jejich neopakovatelnost a vzácnost, která umoţňuje jejich vyuţití např. pro vzdělávání.  

 
Cílem geoparku je podpora trvale udrţitelného rozvoje regionu, vzdělávání veřejnosti o hodnotách 
prostředí a přispívání k výuce a výzkumu v geologických vědách.  
Řešené území je součástí Geoparku Český ráj (součást Evropských geoparků UNESCO, vyhlášený v 
2005 na základě Charty evropských geoparků, Ramsarské úmluvy a Ustanovení Mezinárodní 
konference o geoparcích). Geologické poměry řešeného území jsou v rámci vymezeného geoparku 
tvořeny druhohorními sedimenty křídy. 
Území geoparku je návrhy urbanistického řešení respektováno, jeho existence není jimi negativně 
dotčena. 
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Výskyt invazních druhů rostlin 
Projekt KÚLK „Likvidace invazních rostlin v povodí Jizery“ v řešeném území neeviduje výskyt těchto 
druhů, při terénním šetření zpracovatele byl zjištěn poblíţ Jizery a na břehu slepého ramene. Jedná 
zejména o křídlatky (Reynoutria spp.) a netýkavku ţlaznatou (Impatiens glandulifera). Z důvodu jejich 
nepůvodnosti, expanzním vlastnostem i výskytu v prvcích ÚSES je nutné jejich výskyt likvidovat, 
optimálně však v celém povodí toku – problematikou (programovou likvidací) se zabývá Krajský úřad 
Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a ţivotního prostředí, ochrana přírody a 
krajiny.  

Obr.:       orientační zobrazení lokalit se zjištěným výskytem invazních druhů (bez měřítka): 
 

 
Zdroj:         výsledek terénního šetření zpracovatele ÚP (na podkladu digitální katastrální mapy) 

Pozn.: - Územní systém ekologické stability a vyhodnocení krajinářských hodnot – viz kap. C2. 
 - v řešeném území (dle ÚAP ORP Turnov) nejsou evidovány přechodně chráněné plochy ani 

přírodní parky, rovněţ ani výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů s mezinárodním   
významem (ani při terénním šetření zpracovatele ÚPO nebyl zaznamenán). 
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Zvláštní ochrana přírody a krajiny 

Zvláště chráněná území 
Jiţní okraj řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český ráj, kde část sídla 
Podháj (Kadeřavec) je součástí 4. (okrajové) zóny odstupňované ochrany přírody, ostatní část je 
součástí 3. (kompromisní) zóny: 

Kód ZCHÚ: 63 
Orgán ochrany přírody: Správa CHKO Český ráj 
Odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Český ráj 
Vyhlašovací dokumentace (jako ZCHÚ vyhlášeno od 1.3.1955): - nařízení Vlády ČR č. 

508/2002 Sb. - vyhláška MŢP ČR č. 488/2004 Sb. 
Území CHKO Český ráj je návrhy urbanistického řešení respektováno a ochranný reţim není jimi 
negativně ovlivněn. 

Obr.: Orientační znázornění hranice a zónace odstupňované ochrany přírody v CHKO Český ráj  
(bez měřítka): 

 

 
Zdroj:        ÚSOP (server AOPK ČR) 
 
 
 

Památný strom 
Dle podkladů ÚAP ORP Turnov a mapového serveru KÚLK je v centru obce evidován památný strom 
„Platan javorolistý (Platanus hispanica Mill.) Modřišice“, číslo v GIS LK 366 (kód 577324, dosud 
neevidovaný v databázi ÚSOP AOPK ČR), vyhlášený v roce 2008, k.ú. Modřišice, p.č. 1007/1, 
výčetního obvodu 264 cm, výška 12 m. Strom není dosud patřičně označen (kompetence orgánu 
ochrany přírody). 
Ochranné pásmo PS je (dle § 46 zákona č. 114/92 Sb. obecně) ve tvaru kruhu o poloměru 
desetinásobku výčetního průměru kmene. V tomto pásmu není pro památný strom dovolena ţádná 
škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod. 
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Obr.:      Orientační znázornění lokalizace památného stromu (bez měřítka): 
 

 
Zdroj:       ÚAP ORP Turnov 

Pozn.:   v řešeném území (dle ÚAP ORP Turnov) není evidován výskyt chráněných druhů rostlin a 
ţivočichů s mezinárodním významem, ani jiné lokality a území zvláštní či mezinárodní 
ochrany přírody. 

  
 

Územní systém ekologické stability   /ÚSES/ 
 
Seznam podkladů  
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES, systém, součást tzv. obecné ochrany přírody) je v 
řešeném území řešen v podkladových dokumentacích: 
 
 
- 

 
Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES (ÚTP NR a R ÚSES), MMR a MŢP 
ČR, 1996 - Společnost pro ţivotní prostředí Brno, 

 
- 

 
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje - Jan Hromek, LESPROJEKT, lesnické a 
parkové úpravy, 2004 

 
- 

 
Generel ÚSES, Ohrazenice, Přepeře, Modřišice, Všeň, Olešnice u Turnova - Agropodnik Lomnice nad 
Popelkou, 1992 

 
- 

 
Generel ÚSES, Turnov, Daliměřice, Modřišice, Přepeře, Ohrazenice, Malý Rohozec, Bukovina, Dolánky, 
Mašov - František Pelc, 1992 

 
- 

 
ÚAP ORP Turnov, 2009 

 

Způsob vymezení prvků, popis systému a výčet prvků v řešeném území   

Územní vymezenost jednotlivých prvků ÚSES je provedena jejich upřesněním dle aktuálního stavu v 
terénu a stavu katastru nemovitostí. Označení prvků systému je převzato z celokrajské posloupnosti 
dle KOPK LK, biokoridory propojující řešené území s okolním územím jsou označeny ve zlomku 
číslem biocentra a 0. 
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Zde vymezený systém doznal oproti letitému stavu vymezení několika i podstatnějších změn - změny 
byly provedeny na základě zjištění aktuálního stavu v terénu (z 4-5/2010) v intencích platných metodik 
upřesněním situace dle katastru nemovitostí. provedené podstatnější změny: 

- bylo přesunuto biocentrum 1439 („Kunčicko, U sv. Jana“) do vhodnější lokality, 
- bylo nově vymezeno biocentrum 249A - důvodem je nutnost dodrţení poţadovaných 

délkových parametrů úseku NR biokoridoru, 
- bylo upuštěno od propojení biocentra 249 s trasou biokoridoru1439/1440 - důvodem je 

nadměrná „překročitelná“ vzdálenost přerušení, absence vyšších společenstev, nevhodné terénní 
poměry a intenzivní orné vyuţívání na sceleném honu, případné narušení technologií 
obhospodařovávání...  

Vymezený a upřesněný systém je v řešeném území tvořen: 
a) Systém nadregionálního biogeografického významu (ÚTP NR a R ÚSES): 

- část trasy nadregionálního biokoridoru K31V,N (vodní a nivní typ), tvořená zde částmi 
úseků biokoridorů 46/249 a 249/249A 

- část trasy nadregionálního biokoridoru K31MB (mezofilně bučinný typ), tvořená zde 
částí úseku biokoridorů 46/249. 

b) Prvky místního biogeografického významu v systému nadregionálního významu: 
- vloţená biocentra: 249 a 249A 

c) Prvky místního významu v systému místního významu: 
- biocentra: 1439 
- biokoridory: 1439/1440, 1439/0 a 1440/0. 

 
Obr.: Orientační znázornění ÚSES (bez měřítka) 
 

 
 
Zdroj:        ÚAP ORP Turnov, ÚTP NR a R ÚSES, návrh zpracovatele ÚPO 
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Snímek tabulek biocenter  
V následujících tabulkách prvků ÚSES jsou uvedeny údaje nutné pro identifikaci biocentra a stručné 
relevantní údaje uzpůsobené potřebám územního plánování aktualizované dle současného stavu. 
Uvedené druhy pozemků jsou určeny z aktuálních digitalizovaných map katastru nemovitostí. Názvy 
prvků jsou zčásti převzaty z podkladových dokumentací, zčásti stanoveny dle místních názvů. Prvky 
systému jsou řazeny dle druhu a číselné posloupnosti. 

Biocentrum 249 

biogeografický význam, NÁZEV 
místní vloţené v trase nadregionálního biokoridoru K31V,N i K31MB, SLEPÉ 
RAMENO 

způsob vymezení 
upřesněno dle aktuální situace v terénu a stavu KN, biocentrum je tvořeno pouze 
funkčními plochami 

stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Vodní plocha původně slepého ramene Jizery (s tokem spojená stavidlem), při 
březích úseky nárostů OL, BŘ, JS, TP, VR, jívy..., při V okraji výskyt křídlatky. 
Součásti prvku je v jeho SZ části přirozená olšina na nelesní půdě s linií 
vzrostlých nárostů na terénním břehu, a úsek Jizery. Slepé rameno zarybněno 
péčí ČRS  (v těsné blízkosti BC se nachází dřevěná chata). 
V S části na břehu Jizery tč. obnova původních TP linií. 
Biocentrum je funkční. 

výměra v řešeném území [m
2
] 36345 

současný charakter druhů pozemků v řešené 
části území (dle evidence KN) 

vodní plochy (plocha i tok), TTP, ostatní plochy 

návrh opatření likvidace invazních druhů, pěstební zásah v olšině v SZ části prvku 

 
Biocentrum 249A - v řešeném území část 

biogeografický význam, NÁZEV 
místní vloţené v trase nadregionálního biokoridoru K31V,N,              NIVA 
JIZERY NA PERCHTĚ 

způsob vymezení vymezeno dle akt. situace v terénu, stavu KN a navrhované trasy R35 

stručná charakteristika, funkčnost prvku 

- funkční část tvořená úsekem Jizery s levobřeţní zaloţenou linií OL, JS a s 
pozůstatky původních nárostů 
- navrhovaná část k zaloţení je akt. intenzivně vyuţívanou loukou 
Biocentrum má akt. sníţenou funkčnost pro částečnou absenci vyšších 
společenstev a vysokou intenzitu vyuţívání louky. 

výměra v řešeném území [m
2
] 22407 

současný charakter druhů pozemků v řešené 
části území (dle evidence KN) 

vodní plocha (tok), ostatní plochy, TTP 

návrh opatření 
- i nadále vyuţívání centra louky, nepřipuštění jejího zornění, zaloţení pásu 
remízů vyšší víceetáţové zeleně podél Z a J hranice prvku s ohledem na R35 
- rozšířit biocentrum i v sousedícím území 

 
Biocentrum 1439 
biogeografický význam, NÁZEV místní v systému místního biogeografického významu,  U VŠENĚ 

způsob vymezení 
přesunuté biocentrum (původně „Kunčicko, U sv. Jana“), vymezené a upřesněné 
dle akt. situace v terénu a KN 

stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Nivní polohy soutoku Modřišického, Podhájského potoka a prameniště v mírném 
svahu.  
- Modřišický potok: pravobřeţní úseky vzrostlých nárostů OL, BŘ... 
- Podhájský potok: souvislé levobřeţní nárosty OL... 
- prostor mezi oběma potoky: vyuţívaná nivní louka 
- levobřeţní nivní prostor Podhájského potoka: dlouhodobě nevyuţívaná louka s 
místy počínající sukcesí 
- J část: olšová kmenovina (místy rozvolněný zápoj aţ mezera) charakteru 
vzrostlého lesa v prameništi 
- JV část olšové zapojené mladé nárosty na mírném svahu. 
Biocentrum je funkční. 

výměra v řešeném území [m
2
] 30997 

současný charakter druhů pozemků v řešené 
části území (dle evidence KN) 

vodní plochy (toky), TTP, orná půda 

návrh opatření 

- začlenění ploch charakteru lesa do PUPFL, 
- výchovný zásah v olšové tyčkovině ve svahu, 
- asanační zásah v olšové kmenovině, 
- extenzivní vyuţívání zanedbané louky, 
- další vyuţívání louky při soutoku 

 
Biokoridor 46/249 (K31V,N) - v řešeném území část 

biogeografický význam, NÁZEV 
úsek biokoridoru nadregionálního biogeografického významu K31V,N (vodní a 
nivní trasa), JIZERA 

způsob vymezení upřesněno dle aktuální situace v terénu a stavu KN 

stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Úsek Jizery se souvislou linií nárostů OL, TP, JS, VR..., při J okraji s obvodovou 
linií nárostů dřevin a keřů na nevýrazném terénním břehu, mezi liniemi 
nevyuţívaný úzký travnatý pás ve V části přecházející ve vyuţívanou louku. 
Biokoridor je funkční. 
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délka v řešeném území [m] 515 
současný charakter druhů pozemků v řešené 
části území (dle evidence KN) 

vodní plocha (tok), TTP 

návrh opatření 
- pokračující obnova pův. TP linií za OL, JS, VR 
- likvidace invazních druhů 

 
Biokoridor 46/249 (K31MB) - v řešeném území část 

biogeografický význam, NÁZEV 
úsek biokoridoru nadregionálního biogeografického významu K31MB (mezofilně 
bučinná trasa), LOUKY 

způsob vymezení upřesněno dle aktuální situace v terénu a stavu KN 

stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Travnatý a vyuţívaný pás mezi hony intenzivně vyuţívané orné půdy proměnlivé 
a místy nedostatečné šířky. Součástí prvku je i drobný lesík (většinou pod 
elektrovodem bez porostu) a několik linií (vč. solitéry VR) nárostů při obvodech 
plochy. 
Sníţená akt. funkčnost z důvodu nedostatečné šířky a menšího zastoupení 
vyšších společenstev. 

délka v řešeném území [m] 515 
současný charakter druhů pozemků v řešené 
části území (dle evidence KN) 

TTP, navrhovaná část k zaloţení na orné půdě 

návrh opatření 

- další vyuţívání travnatých partií, 
- ochrana nelesní zeleně, 
- zaloţení části biokoridoru na orné půdě, jejím zatravněním a a zaloţením pásu 
vyšší víceetáţové zeleně při S okraji 

 
Biokoridor 249/249A (K31V,N) 

biogeografický význam, NÁZEV 
úsek biokoridoru nadregionálního biogeografického významu K31V,N (vodní a 
nivní trasa), JIZERA 

způsob vymezení upřesněno dle aktuální situace v terénu a stavu KN 

stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Tok Jizery s levobřeţními liniemi mladých zaloţených břehových doprovodů (DB, 
OL, JS...). 
Biokoridor funkční. 

délka v řešeném území [m] 480 
současný charakter druhů pozemků v řešené 
části území (dle evidence KN) 

vodní plocha (tok), ostatní plochy 

návrh opatření péče o zaloţené výsadby, zejména proti zvěři 

 
Biokoridor 1439/0 - v řešeném území část 
biogeografický význam, NÁZEV místní, K CHKO ČESKÝ RÁJ 
způsob vymezení upřesněno dle aktuální situace v terénu a stavu KN 

stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Trasa zahrnující lesní pozemky s akt. nepříliš stanovištně původní dřevinnou 
skladbou (naprostá převaha jehličnanů) = důvod sníţené funkčnosti. Trasa 
přerušena silniční komunikací v tolerovatelné délce. 

délka v řešeném území [m] 440 
současný charakter druhů pozemků v řešené 
části území (dle evidence KN) 

lesní pozemky, ostatní plocha 

 
Biokoridor 1439/1440 
biogeografický význam, NÁZEV místní, MODŘIŠICKÝ POTOK  
způsob vymezení upřesněno dle aktuální situace v terénu a stavu KN 

stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Vymezeno v trase potoka (ve stabilizovaném korytu, v minulosti v napřímené 
trase), v JZ části s okolními břehovými porosty (OL, SM, BŘ, JS, keře..., a s 
disponibilními plochami pro navrhované dotvoření) cca s dostatečnou šířkou, v 
SV části BK tvořen pouze vlastní vodotečí s fragmenty úseků břehových porostů, 
avšak jiţ o nedostatečné celkové šířce. Střední část potoka v centru obce je  
zatrubněná. 
Biokoridor s celkově problematickou funkčností: 
- v JZ části sníţená funkčnost vlivem nesouvislosti břehových porostů, 
- střední zatrubněná část (celk. dl. cca 120 m) a zčásti opevněná betonovými 
zdmi s travnatými břehy je nefunkční, interakční funkci zde teoreticky v 
nedostatečné míře přejímají místní zahrady (praktická nemoţnost revitalizace), 
- SV část dosud nedisponuje poţadovanou šířku (řečeno návrhem opatření), 
- celková délka BK poněkud přesahuje poţadovanou max. délku (při praktické 
nemoţnosti případného napojení na BC 249), a to pouze v případě, ţe bude v 
sousedícím území zaloţeno biocentrum převáţně na současné intenzivně 
vyuţívané orné půdě. 

délka v řešeném území [m] 2210 
současný charakter druhů pozemků v řešené 
části území (dle evidence KN) 

vodní plochy (toky), ostatní plochy, TTP, orná půda 

návrh opatření 
- v JZ části dotvoření vytipovaných ploch zaloţením doprovodné zeleně potoka, 
- rozšíření SV části na poţadovanou celkovou šířku 15 m zaloţením pásu vyšší 
víceetáţové zeleně na současné intenzivně vyuţívané orné půdě. 
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Biokoridor 1440/0 - v řešeném území část 
biogeografický význam, NÁZEV místní, KADEŘAVKA 
způsob vymezení upřesněno dle aktuální situace v terénu a stavu KN 

stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Vymezeno v trase potoka (ve stabilizovaném korytu, v minulosti v napřímené 
trase) a jeho okolí (nárosty olšin, v J části travnatý pás podél výrobního areálu a 
se zaloţenou linií BOČ, a linií starých ovocných dřevin HR). 
Za hranicí řešeného území trasa sleduje vodoteč pod silnicí. 
Biokoridor má zejména za hranicí ř.ú. sníţenou funkčnost. 

délka v řešeném území [m] 390 
současný charakter druhů pozemků v řešené 
části území (dle evidence KN) 

vodní plocha (tok), orná půda, TTP, ostatní plocha 

návrh opatření výchovný asanační zásah v nárostech dřevin 

 
Vyhodnocení vymezeného ÚSES, odůvodnění návrhu 
Vymezený systém na území obce tvoří součást okolní krajiny s vymezeným ÚSES, kde prvky 
pokrývají zejména reprezentativní společenstva dostatečným způsobem, systém řešeného území 
navazuje na systém v územích sousedících. Je ve svém celku a propojenosti částečně funkční - 
funkčnost jednotlivých prvků systému je uvedena a zhodnocena uvedenými návrhy opatření (viz 
tabulky prvků). Systém je tzv. vymezený, a sestává z prvků funkčních i z prvků navrhovaných 
k zaloţení či dotvoření. Jednoznačně vymezený systém je konečný s tím, ţe biogeografický význam 
jednotlivých prvků je určen a aktualizován ze základního podkladu vyššího významu (ÚTP NR a R 
ÚSES). Jsou respektovány jednoznačné body propojení prvků systému na hranicích řešeného území.  
Podmínkou pro zajištění interakční funkce systému je nutnost zaloţení a vymezení  biocentra 
„Dehetník“ za hranici ř.ú. 
Vymezenost systému vychází z výše zvedených podkladových dokumentací, je zde provedena 
upřesněním hranic prvků systému dle aktuálního stavu v terénu, stavu katastru nemovitostí a dle 
nutných poţadovaných prostorových parametrů prvků vzhledem k jejich biogeografickému významu. 
Návrh na náleţité vyuţívání skladebných částí ÚSES se týká zejména údrţby travních porostů na 
nelesních pozemcích – důvodem je snaha o zachování, spíše však navýšení interakční funkce prvků. 
Návrhy na zaloţení nových prvků jsou odůvodněny nutností zajištění plné funkčnosti systému jako 
celku. Návrhy na dotvoření uvedených prvků jsou cíleny na zabezpečení a navýšení interakční funkce 
jednotlivých prvků systému. 
 
Koeficient ekologické stability  
Dle příslušného podílu jednotlivých druhů ploch zastoupených a katastrem nemovitostí evidovaných v 
řešeném území, tj. porovnáním ploch relativně stabilních s výměrou ploch ekologicky nestabilních, činí 
koeficient ekologické stability hodnotu 0,34, coţ řadí krajinu ř.ú. výrazně do typu krajiny výrazně 
antropogenní. 

Výpočet KES = 
výměra lesní půdy + vodních ploch + luk + pastvin 

výměra orné půdy + zastavěných ploch 

Komentář: Pro celkovou ekologickou stabilitu je tento podprůměrný stav dán významnějším 
zastoupením zejména ekologicky labilních ploch oproti plochám stabilním. Do vztahu však není 
zahrnuta výměra některých pozemků tzv. ostatních ploch charakteru vznikajícího lesa, zatravněné 
orné půdy či jiných pozemků o vyšším stupni ekologické stability – v tomto případě by KES byl vyšší, 
avšak pravděpodobně stále v kategorii antropogenní krajiny.  

 
 
2.   Urbanistické a civilizační hodnoty  
 
Při navrhovaném rozvoji obce nebude narušena dochovaná původní urbanistická struktura a v 
návrhových plochách se na ni naváţe rozvolněným  typem  venkovské zástavby a doplněním 
potřebné komunikační sítě a technické infrastruktury.  
Stávající civilizační hodnoty jsou zachovány a návrhem ÚP je podporován jejich rozvoj. 
Charakter, velikost a stáří či historie obce je spojena s rody, které zde dlouhodobě ţijí a ţít chtějí i v 
budoucnu. Drţí zde tradiční hodnoty vlastnictví a obdělávání zemědělské půdy a sousedské 
sounáleţitosti při spolkovém ţivotě /dobrovolní hasiči/. Společenský ţivot podporuje místní kulturní 
zařízení a veřejná knihovna. 
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3.  Kulturní hodnoty       

 
Nemovité  kulturní  památky 

 Na území obce Modřišice jsou v současné době tyto nemovité kulturní památky : 
 

Číslo rejstříku uz 
Název 
okresu 

Sídelní útvar Část obce čp. Památka 
Ulice,nám./

umístění 
č.or. HZ R 

35117 / 6-2697 S Semily Modřišice Modřišice  
kamenný 
krucifix 

náves  
u č.p. 1 

 Č 
 
 

14235 / 6-2696 S Semily Modřišice Modřišice 
čp. 
10 

venkovská 
usedlost 

při čp. 10  Č  

27913 / 6-2694 S Semily Modřišice Modřišice 
čp. 
14 

venkovská 
usedlost 

  Č  

 

Území s archeologickými nálezy 
Území obce se nachází na území s archeologickými nálezy III. kategorie. V centru katastrálního území 
obce je území, na kterém byl pozitivně prokázán a nadále předpokládán výskyt archeologických 
nálezů I. kategorie :  SAS  03-32-22/3  ÚAN I. 
Předmětné území obce je územím s archeologickými nálezy ve smyslu  § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba respektovat ustanovení 
§ 21-24 citovaného zákona. V předstihu před zahájením veškerých zemních prací je povinností 
stavebníka splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu  § 
22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a umoţnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. 
 
Objekty  zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a území s archeologickými 
nálezy budou v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, respektovány a 
jejich opravy či vyuţití se budou řídit pokyny orgánů památkové péče. 
 

Architektonicky  cenné  stavby,  soubory 
Architektonicky  cennými stavbami jsou  :   
- obytné budovy lidové architektury č.p. 1, č.p 8 a č.p. 9   
 
Uvedené stavby nedosahují hodnot potřebných k zápisu do Ústředního seznamu kulturních památek 
ČR. 
Architektonicky cenné stavby  jsou při řešení rozvoje obce Modřišic respektovány a měla by být snaha 
o jejich zachování v dobrém technickém stavu při zachování původního architektonického výrazu.  

 
 
 

c.3 ODŮVODNĚNÍ  URBANISTICKÉ  KONCEPCE  VČ.  VYMEZENÍ  PLOCH  A  
KORIDORŮ   ÚZEMNÍCH  REZERV   

 
Urbanistická koncepce 
Urbanistická koncepce navazuje a doplňuje stávající systém zastavění území obce při zachování 
všech jeho hodnot. Vymezené zastavitelné plochy a koridor územní rezervy zajišťují ochranu území 
pro budoucí potřebné vyuţití – bydlení, rekreaci, rychlostní komunikaci.    

Vymezení zastavitelných ploch 
Zastavitelné plochy byly vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území tak, aby byl 
minimalizovaný vliv na krajinný ráz a mohlo být provedeno napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

Vymezení ploch přestavby   
Přestavbová plocha byla vymezena na ploše bývalého areálu zemědělského druţstva, která je 
opuštěná a dosud nebyla asanována. Tvoří ekologickou zátěţ v území. 

Vymezení systému sídelní zeleně 
Stávající systém sídelní zeleně byl v návrhu ÚP zachován, v navrhovaných plochách změn bude jejich 
součástí.  
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Vymezení koridoru územní rezervy 
V územním plánu je na základě zadáni respektován koridor územní rezervy pro navrhovanou trasu 
rychlostní silnice R35 – severní varianta. Protoţe podkladem je zatím jen Studie proveditelnosti a 
účelnosti silnice R35, nebyla navrhovaná trasa zapracovaná jako zastavitelné území, ale jako územní 
rezerva. 
 
 

c.4 ODŮVODNĚNÍ  KONCEPCE  VEŘEJNÉ  INFRASTRUKTURY     
 
1. Dopravní infrastruktura 

 
Základní dopravní koncepce 

Dopravní obsluhu řešeného území zajišťují dvě komunikace III.tř. /  III/27920,  III//27915 /, které jsou i 
osami rozvoje obce. Hlavní pěší tahy sledují koridory obsluţných komunikací. Chodci pouţívají 
komunikace společně s vozidly mimo krátký úsek chodníku v části Podhájí při komunikaci III/27920. 
Návrh ÚP doplňuje vedení chodníku podél této komunikace směrem na Turnov.  
Problematický z hlediska bezpečnosti silničního provozu je úsek místní komunikace spojující část 
obce Modřišice s částí Podháj v místě výškového zlomu. Tento problém je řešen pod úpatím svahu 
návrhem nového komunikačního propojení této místní komunikace se souběţnou silnicí III//27915.  
 

Silniční doprava a dopravní síť 
Základní koncepcí návrhu nových komunikací a úpravy stávajících je princip dopravního zklidňování. 
Na průtahu komunikace III/27920 / v části Podháj / je uplatňován princip segregace jednotlivých druhů 
dopravy / pěší, vozidlová /. 
 

Hromadná autobusová doprava 
Stávající autobusové zastávky v obci obsluhují celé území obce v docházkové vzdálenosti 5 minut 
chůze (400 m) včetně nově navrţených obytných lokalit. Základní koncepcí je zde zkvalitnění zařízení 
autobusové dopravy  výstavbou autobusových zálivů. 
 

Číslo linky trasa 

Zastávka Modřišice Podhájí IDCIS 21694 

670095 Turnov - Vyskeř 

670109 Turnov - Kacanovy 

Zastávka Modřišice IDCIS 21693 

670100 Turnov nem. - aut.nádr. - Turnov ţel.st. / Přepeře – Modřišice / Ohrazenice 

670109 Turnov - Kacanovy 

670016 Turnov - Sobotka 

 

Dráţní doprava 
Katastrem obce neprochází ţelezniční trať 
 

Doprava v klidu 
Vyhrazené parkovací plochy jsou v obci dostatečné, navrhují se pouze u budovy obecního úřadu v 
souvislosti s realizací zklidněné komunikace. Případné další parkovací plochy budou u navrhovaných 
ploch sportu a rekreace  a ploch výroby řešeny v rámci navrhovaných ploch změn. 
 

Pěší doprava 
Podél komunikace Kaluţník – Všeň / silnice III/27920 / je navrţeno doplnění chodníku pro pěší, trasa 
je chápána jako hlavní pěší napojení obce na město Turnov. V ose rozvoje Obecní úřad – Podháj je 
navrţena zklidněná komunikace / symbióza vozidlové a pěší dopravy v jednom profilu komunikace /.  
 

Cyklistická doprava 
Stávající cyklostezka 4012 má stabilizovanou trasu a její změna bude pravděpodobně ovlivněna 
realizací stavby rychlostní komunikace R35, kdy bude nutné ukončit přemostění Jizery tak, aby 
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cyklostezka mohla nadále probíhat podél břehu. Komunikace III/27920 je intenzivně cykloturisty 
vyuţívaná, samostatná cyklostezka však není navrhována. 
 

Zemědělská doprava 
Zemědělská doprava se omezuje na zachování moţností příjezdu na obhospodařované plochy jak po 
stávajících, tak po navrhovaných komunikacích, které musí mít příslušné technické parametry. V 
extravilánu obce budou zkvalitňovány stávající polní cesty. 
 
Kategorie komunikací : 
rychlostní silnice R35     R 22.5/80 
silnice  III/27915, III/ 27920    S 7.5/60 
komunikace se smíšeným provozem D1  v šířkách 4.5 m   
hlavní polní cesty pro zemědělskou dopravu P3/30  v šířkách 5.5 m 
chodníky       v šířkách 1.5 m     

 
Ochranná pásma silniční 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 
m a ve vzdálenosti  15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 
třídy a místní komunikace III. třídy. 

Ochrana území před negativními vlivy dopravy 
Negativními účinky hluku jsou ohroţeny objekty přilehlé k silnicím III.tříd. Omezení negativních účinků 
bude dosaţeno navrhovaným sníţením povolené rychlosti a zkvalitněním povrchu vozovek. Další 
technická opatření /protihlukové stěny/ nelze z povahy situace realizovat, proto budou další opatření 
omezena na úpravy přímo na objektech /zkvalitnění okenních konstrukcí/. 
Další opatření před negativními vlivy dopravy budou z budoucí rychlostní komunikace R35  technická. 
Jedná se o výstavbu protihlukových clon v rámci výstavby nadřazené silniční sítě. 
 
 
2. Technická infrastruktura  
 

Voda  
 
Přímo v řešeném území obce Modřišice se nenachází ţádný veřejný vodní zdroj povrchové a 
podzemní vody, vyuţívaný k zásobení pitnou vodou, včetně ochranných pásem.  
Systém zásobování obce Modřišice je kombinovaný. Obec má vlastní vodovod, sestávající z vodního 
zdroje V Zahajsku, zemního vodojemu Podháj 50 m3 a vodovodní sítě. Vodní V Zahajsku zahrnuje 
jímací zářezy a pramenní studnu z roku 1949. Průměrná vydatnost zdroje je 1,6 l/s, maximální 1,8 l/s. 
Z vodního zdroje je voda vedena dvěma přiváděcími řady do VDJ Podháj 50 m. Starší přiváděcí řad 
byl vybudován v roce 1949 a z vodního zdroje je veden přímo do vodojemu. Řad je v nevyhovujícím  
technickém stavu, potrubí je zarostlé a kapacitně nedostatečné. Druhý přiváděcí řad je z lPE, byl 
vybudován v roce 1980 a do vodojemu je přiveden přes spotřebiště Podháj. Vodojem Podháj je 
jednokomorový kruhový vodojem z roku 1971 s provozní hladinou na kótě cca 276,00 m n.m.. Ve VDJ 
je umístěno chlorování. Z VDJ je voda vedena samospádem do Podháje a dvěma řady dále do 
Modřišic.  U výše poloţené zástavby v Podháji je tlak v potrubí nedostatečný.  
 V minulosti byl pro obec dále vybudován nový zásobní řad z PE-HD D 110 mm, přivedený ze 
Skupinového vodovodu Turnov z lokality Mašov-Kaluţník, místní části Města Turnova. Řad slouţí pro 
doplňování vody do vodovodu Modřišice v případě malé vydatnosti místního vodního zdroje.   
 
Potřeba vody 
Potřeba vody se v současnosti pohybuje kolem 120 l/obyv/den. Na veřejný vodovod je napojeno cca 
95% z  cca 300 stávajících obyvatel. Pro výhled je uvaţováno s nárůstem počtu obyvatel v obci o 160 
osob, celkem se tedy uvaţuje s maximálně 460 obyvateli.   
 

Odběratel Počet objektů  
Počet osob na  

1 objekt 
Celkem připoj. 

odběrat. 

potřeba l / os.  
(230 l/os/d - 

40%) 
celkem l/d 

Obyvatelé- stávající   300 138 41 400 

Obyvatelé-výhled   160 138 22 080 

Celkem   63 480 
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  Souč. ner. l/d l/s m3/h m3/d 

PRŮMĚRNÁ DENNÍ SPECIFICKÁ     Qp  63 480 0,735 2,645 63,48 

MAXIMÁLNÍ DENNÍ Qm 1,50  1,102 3,968 95,22 

MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ Qh 1,80  1,323 4,761  

 
Uvaţuje se s napojením 380 obyvatel na vodovodní síť, tj. 83% z celkového výhledového počtu 
obyvatel obce.  
 
Tlakové poměry 
Hlavním vodojemem vodovodu Modřišice je jednokomorový kruhový vodojem Podháj obsahu 50 m3. 
Dostupné podklady udávají kótu pravděpodobně provozní hladiny 276,00 m n.m. Pro vyýše poloţenou 
zástavbu Podháje je tlak nedostačující, Tlak vody dodávaný ze skupinového vodovodu Turnov je 
dostatečný.  
Posouzení kapacity vodojemu  
Z vodojemu Podháj je dnes zásobeno cca 290 obyvatel Modřišic a Podháje.  
 
Denní maximum při současných odběrech činí  pro obec      Q1 max d =     62,1  m

3
/den 

Akumulace vodojemu je jiţ pro výpočtové řešení nedostatečná. Při přepouštění vody ze skupinového 
vodovodu Turnov není nutné počítat s navyšováním akumulace.  
 
Výhledově počet obyvatel obce vzroste na max. 555. Při spec. potřebě 138 l/ob./den včetně potřeby 
pro občanskou vybavenost a malé provozovny bude 
                          Q1 max d  = 114,88 m

3
/den - odhad 

 Vodojem pak jiţ nebude včetně vydatnosti vodního zdroje dostačující. Zde pak bude nutné téměř 
stálé dopouštění vody ze Skupinového vodovodu Turnov nebo zkapacitnění vodního zdroje V 
Zahájsku s v PRVK LK navrţenou výstavbou nového vodojemu Podháj II na kótách hl.=cca 285,00 m 
n.m. a dno=283,00 m n.m.  
 
Posouzení přívodních řadů 
Stávající příváděcí řad z místního vodního zdroje v Zahájsku přímo do VDJ Podháj 50 m3 bude 
rekonstruován a zkapacitněn, rekonstruovány budou i ostatní rozváděcí řady v Podháji. Zásobní řad 
ze Skupinového vodovodu Turnov je dostatečně kapacitní. Pro výhledovou potřebu vody  Qh max = 
2,4 l/sec, je řad kapacitně vyhovující. 

Navrţená koncepce zásobení vodou zajišťuje plně rozvoj obce, předpokladem je sníţení ztrát 
v rozvodné síti. Návrh klade důraz na rekonstrukci stávajících technicky a kapacitně nevyhovujících 
vodovodních řadů.  
 
 

Kanalizace  
 
V obci je vybudován systém stok dešťové kanalizace. Kanalizace je převáţně z betonových z trub 
profilu DN 300 aţ DN 600. Kanalizační síť je pro další vyuţití ve špatném technickém stavu, na mnoha 
místech porušená. Do této kanalizace jsou svedeny kromě sráţkových vod svedeny splaškové 
odpadní vody z velké části obce po předčištění v individuálních čistících zařízeních různé účinnosti. 
Stoky jsou vyústěny do Podhájského a Modřišického potoka. Oba toky mají minimální sklon koryta a 
voda v nich po dlouhou dobu stojí a zahnívá. Za tohoto stavu dochází k velkým hygienickým závadám 
a negativnímu ovlivnění ţivotního prostředí. 
Koncepce odkanalizování oddílnou kanalizací a likvidace odpadních vod, jak ji řeší ÚP, vychází 
především z poţadavků na zlepšení ţivotního prostředí za podmínek dodrţení  nařízení vlády č. 
61/2003 Sb. v platném znění o přípustném znečištění povrchových vod v citlivých oblastech. 
 
Návrh likvidace odpadních vod splaškových. 
Ve schváleném PRVK LK je výhledově uvaţováno s vybudováním nové kanalizace a centrální ČOV 
Modřišice. Vzhledem k nedostatečným průtokům v Modřišickém potoce je vypouštění vyčištěných vod 
splaškových  velmi problematické a emisních  limitů,  dle nařízení vlády č. 61/2007 Sb., by nebylo 
moţné ve zdejších přírodních podmínkách celoročně dosáhnout.  
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                                   Emisní standardy pro ČOV 500 – 2000 EO                tab.č. 3 

ukazatel přípustné hodnoty 
(mg/l) 

maximální hodnoty 
(mg/l) 

BSK 5 30 60 

CHSKcr 125 180 

NL 40 70 
N-NH4

+ 
20 40 

 
Mnoţství splašků - výhled 
Uvaţuje se s napojením 460 obyvatel obce, při specifické potřebě vody  qs = 150 l/obyv,den  a 
s napojením objektů občanské vybavenosti a drobných provozoven:  
  
Zatíţení ČOV Turnov 
 

 celkový počet připojených obyvatel  460 

 průměrné denní mnoţství odpadních vod 69,04 m3/den 

 maximální denní mnoţství odpadních vod 103,6 m3/den 

 maximální hodinové mnoţství 4,32 m3/hod 

 
Vstupní hodnoty splaškových odpadních vod na ČOV 

 

 počet připojených obyvatel 240 EO 

 denní znečištění 
60g Bsk5/EO 
55g NL/EO 

 průměrné denní mnoţství OV 36m3/den 

 

Látkové znečištění 

555 EO  60g BSK5/den = 33,3 kg BSK5/den 

555 EO  55g NL/ den     = 30,5 kg NL/den 
 

Znečištění na přítoku 
33,3 kg/den: 83,3 m3/den   = 400 mg BSK5/l 
30,5 kg/den: 83,3 6m3/den = 366 mg NL/l 

 
Problematika čištění byla řešena ve „Studii kanalizace Modřišice-Podháj". Studie navrhuje a srovnává 
osm variant s další podvariantou. S ohledem na konfiguraci terénu studie řešila kombinace 
gravitačních kanalizací, tlakové a podtlakové kanaliazce a ČOV Modřišice nebo odvedení na ČOV 
Turnov.   
Studie byla zpracována (06/2006) na objednávku Obce Modřišice, byla projednána s dotčenými 
orgány a organizacemi- sousedním vlastníkem kanaliztace a ČOCV- Vodohospodářským sdruţením 
Turnov, předběţně  projednána s odborem ţivotního prostředí Městského úřadu Turnov, správcem 
kanalizace SČVK, a.s., závod Turnov, se starostkou obecního úřadu Modřišice pí Tomíčkovou, 
Povodím Labe, Zemědělskou vodohospodářskou správou a Správou CHKO Český ráj v Turnově.  
S ohledem na poţadavky na zlepšení a udrţení kvality ţivotního prostředí je do návrhu územního 
plánu zahrnuta varianta odvedení splaškových vod výtlačným řadem do kanalizační sítě města 
Turnova ukončené v Mašově-Kaluţníku a následně na čistírnu odpadních vod Turnov.  
 
Navrţená varianta č.4 ze studie je přenesena do této ÚPD. V Modřišicích se navrhuje podtlaková 
kanalizace s podtlakovou stanicí a čerpací stanicí  s výtlakem k Podháji. Podháj bude odkanalizován 
gravitačně a částečně sveden do nové čerpací stanice, kam budou čerpány splašky z Modřišic. V této 
ČS bude umístěna stanice pro dávkování chemikálií pro odbourání zápachu z potrubí a výtlak veden 
do kanlizace v Mašově Kaluţníku.  
Tato varianta je technicky i ekonomicky výhodnější, jak z hlediska investičních i provozních nákladů, 
tak z hlediska poţadavků na kvalitu ţivotního prostředí. Předpokladem je ověření kapacity stávající 
kanalizace Turnov-Mašov, čerpacích stanic na její trase a momentální kapacita zrekonstruované ČOV 
Turnov.  
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Ochranná pásma 
Celé území je vodohospodářsky významné svou lokalizací v chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod severočeská křída, v ochranném pásmu 3. stupně vodního zdroje Káraný, v sousedství OP 2. 
stupně vodního  Turnov – Nudvojovice a v povodí vodárenského toku Jizera. (Vyhlášeno OKÚ Semily 
rozhodnutím č.j. 259/92-235 ze dne 25.3.1992). 
Na území obce se nenachází ţádný veřejný vodní zdroj povrchové a podzemní vody, vyuţívaný 
k zásobení pitnou vodou, včetně ochranných pásem.  
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok se vymezují ochranná pásma dle 
zákona č. 274/2001 Sb., hlava VI § 3,4.; Ochranné pásmo kanalizačních zařízení k bezprostřední 
ochraně kanalizačních zařízení se vymezuje dle TNV 75 6011. 
 
 Vodní plochy a toky  
 
Území spadá do úmoří Severního moře, do kterého je odvodňováno Labem č. 1 - 052, prostřednictvím 
řeky Jizery č. 1 – 05 – 02 – 23, která tvoří severní hranici obce Modřišice. Podél vodního toku je 
ponechán stávající manipulační prostor pro výkon správy. Obcí protéká Modřišický a Podhájský potok, 
ústící do Jizery. 
V letech 1955 – 1975 byly provedeny v obci rozsáhlé meliorace na plochách orné půdy, které výrazně 
ovlivnily odtokovou bilanci povrchových vod. Územím obce je veden zatrubněný meliorační svod DN 
400 – 600, který ústí do Modřišického potoka.  

 
 Energetické vedení  
 
Základní energetická koncepce                                                                                          

Modřišice mají úplnou energetickou infrastrukturu odpovídající velikosti obce. Její vývoj se bude ubírat 

především rozšiřováním vyuţití obnovitelných zdrojů a vyšším vyuţitím zemního plynu. Dalším 

neméně důleţitým faktorem je sniţování energetické náročnosti objektů a to jak zlepšování tepelně 

technických vlastností obvodového pláště, tak zvýšené účinnosti technologických spotřebičů. 

Rozhodující vliv na vyuţití jednotlivých druhů energií bude mít jejich cenová dostupnost. Trvalé 

zvyšování cen distribuovaných energií otevírá prostor pro vyuţití obnovitelných zdrojů. Obec leţí 

v úrodném Pojizeří. Vzhledem ke kvalitě zemědělské půdy nedoporučujeme pěstování biopaliv. Zde je 

nutné vyrábět základní produkty pro zpracování v potravinářském průmyslu. 
 
Energetická bilance 

Energetická bilance vychází ze současného stavu a z pravděpodobných vývojových tendencí České 
energetiky.  

Modřišice mají úplnou infrastrukturu dodávaných energií, kde dominantní postavení má zemní plyn. 
Postavení zemního plynu se bude  dále upevňovat. 

Pro navrţenou výstavbu lze předpokládat následující skladbu energetických vstupů: 

Vytápění -  zemní plyn =  70 %    elektrická energie   =  10%   ostatní energie =  20 % 

Ohřev TUV -  zemní plyn =  60 %   elektrická energie   =  20 %     ostatní energie =  20% 

Technologie -  zemní plyn =  20 %   elektrická energie   =  80 % 

V tabulce č.1 je uvedena energetická bilance navrţené výstavby v obci  Modřišice 

         Tabulka č.1 

Lokalita č.  Počet  Elektric.   energie         Zemní   plyn Ostatní 

 RD Poč.vyt P ( kW ) Počet vyt. P ( kW ) P (kW ) 

ZBV 1 2 0 8 2 20 5 

ZBV 2 4 0 13 3 30 10 

ZBV 3 1 0 4 1 10 0 

ZBV 4 2 0 8 2 20 5 

ZBV 5 2 0 8 2 20 5 

ZBV 6 4 0 13 3 30 10 

ZBV 7 4 0 13 3 30 10 

ZBV 8  18 2 58 12 120 36 

ZBV 9 2 0 8 2 20 5 
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ZBV 11 1 0 4 1 10 0 

ZBV 12 4 0 13 3 30 10 

ZBV 13 6 0 18 5 50 14 

ZBV 14 2 0 8 2 20 5 

ZBV 15 1 0 4 1 10 0 

Celkem byty 53 2 180 42 420 115 

ZVPZ 1   100  250 50 

ZVPZ 2   100  250 50 

ZTK1, 2   10    

C e l k e m 53 2 390 42 920 215 

Všechny navrţené lokality jsou a budou pokryty dodávkou zemního plynu. 
 

Elektrická energie 

Popis současného stavu. 

Zásobování řešeného území elektrickou energií je ze systému 35 kV napájeného z RZ 110/35 kV Jeřmanice. 

Distribuci elektrické energie zajišťují trafostanice 

T 47844 

T 45529 

T 45530 

Mimo tyto trafostanice, jejichţ výkon jiţ nyní není vlastníkem poskytován, zajišťují na hranicích obce dodávku 

elektrické energie ještě T 47765 a T 45301, které leţí za hranicemi řešeného území. 

V Modřišicích byla provedena v r. 1967 rekonstrukce NN sítě. 

 

Elektrická energie - Elektrická energie bude pokrývat především technologickou spotřebu. Společně 

s vyuţitím obnovitelných zdrojů ( sluneční a geotermální energie ) bude slouţit i pro ohřev teplé 

uţitkové vody a pro doplněk vytápění. Vyšší vyuţití elektrické energie, ke kterému zde nedojde, bude 

záviset na výstavbě RZ VVN/VN v Turnově. Tato rozvodna je zařazena v ZÚR Libereckého kraje a 

rozšíří kapacitní moţnosti sítě 35 kV. 
U navrţených trafostanic bude jejich výkon určen v dalších stupních, kdy bude upřesněn příkon 
jednotlivých lokalit a kdy budou známy záměry provozovatele NN sítě na její rozšíření. 

 
Ochranná pásma 

Zařízení pro rozvod elektrické energie mají následující ochranná pásma, která je nutno v území 

respektovat. 

Stávající zařízení - podle vládního nařízení č.80/1957 ze dne 30.12.1957 a vyhlášky MPE č.153/1961 

ze dne 11.12.1961 

Ochranné pásmo elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení, která činí: 

- 10 m u venkovního vedení VN od krajního vodiče na kaţdou stranu 

- 7 m v lesních průsecích 

U stoţárových trafostanic VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u vedení VN 

- 1 m u kabelových vedení bez ohledu na druh a napětí od krajního  kabelu na kaţdou stranu 

U venkovního vedení NN se ochranné pásmo nestanoví. 

 

Nově navrţená zařízení - podle zákona č. 458/2000, platného od  1.1.2001. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení, která činí od krajního vodiče vedení na kaţdou stranu 

U napětí 1 kV a do 35 kV včetně 

pro vodiče bez izolace 7 m 

pro vodiče s izolací 2 m 

pro závěsná kabelová vedení 1 m 

V lesních průsecích udrţuje provozovatel přenosové soustavy, nebo provozovatel příslušné distribuční 

soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů 
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nadzemního vedení, pokud je takový volný pruh třeba. Vlastníci či uţivatelé dotčených nemovitostí 

jsou povinni jim tuto činnost umoţnit 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami ve vzdálenosti. 

U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší neţ 52 kV 

na úroveň nízkého napětí 2 m. 

 
Zemní plyn  

Popis současného stavu. 

Modřišice jsou zásobovány zemním plynem z regulační stanice umístěné v severovýchodní části obce  

Plynofikace obce byla realizována v 90. letech minulého století.  

Distribuční rozvod je středotlaký s výstupním tlakem v regulační stanici 300 kPa. Distribuční potrubí je 

z Lpe. Na hranicích jednotlivých objektů jsou umístěny předávací kiosky, ve kterých se tlak plynu 

redukuje na 2 500 Pa. 

Distribuční rozvod je rozveden po celé obci a zásobuje zemním plynem i Všeň. 

 

Zemní plyn - Po celé návrhové období bude hlavní energií v Modřišicích zemní plyn, který bude 

pokrývat rozhodujícím způsobem vytápění a ohřev teplé uţitkové vody (TUV ). Kapacita místní sítě 

zajišťuje jeho neomezené moţnosti vyuţití. 

 
Ochranná pásma  
jsou určena vyhl.č. 458/2000 sb.z., pro   plynárenství i teplárenství a jsou následující : 
Ochranným pásmem se pro účely zákona rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na 
obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. 
Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným 
souhlasem drţitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. 

 
Ochranná pásma činí : 

-  u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiţ se rozvádějí plyny v 
zastavěném území obce, 1metr na obě strany od půdorysu. 

-  u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu. 
-  u technologických objektů 4 m na všechny strany 

 
Ochranným pásmem se pro účely zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho 
půdorysu. 

 

 

Bezpečnostní pásma  
jsou určena k zamezení, nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně 
ţivota, zdraví a majetku osob. 
Bezpečnostním pásmem pro vysokotlaké plynovody a vysokotlaké regulační stanice se pro účely 
tohoto zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení 
měřeno kolmo na jeho obrys. 
Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či 
právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení. 
Podmínky SČP na povolení stavby v bezpečnostním pásmu jsou přísné. V ochranném pásmu se 
ţádná stavba nepovoluje. Podmínky pro stavbu v bezpečnostním pásmu jsou následující. 
V místě předpokládané stavby a v prostoru přesahujícím 3 m na obě strany od stavby bude VTL 
plynovod ručně odkryt. Na tomto úseku plynovodu budou provedeny : 

- 100% kontrola svárů prozářením. 
- změřena síla stěn potrubí. 
- následně bude provedeno přeizolování VTL plynovodu v celém  úseku. 
- v celém úseku plynovodu bude provedena mechanická ochrana isolace podsypem 
   0,3 m a obsypem 0,4 m kopaným pískem. 

Bezpečnostní pásmo pro :   
- VTL plynovody nad DN  250 činí 40 metrů 
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Ostatní energie 
  

Pevná paliva – postupný útlum spalování hnědého uhlí, ponecháno pouze spalování koksu. 
Spalování hnědého uhlí na konci návrhového období by jiţ mělo končit, nelze jej však vyloučit. 
Zkapalněný plyn – obec je plynofikována, proto jeho spalování zde není opodstatněné. 
Topné oleje – rozvoj spalování topných olejů vzhledem k cenovým relacím je velmi omezený. 
Obnovitelné druhy energií – postupný rozvoj jejich vyuţití, zvláště vyuţití tepelných čerpadel pro 
čerpání tepelné energie z okolního vzduchu, nebo ze  země, dále vyuţití sluneční energie pro ohřev  
TUV a částečně i pro vytápění. V této kategorii nelze pominout rozvoj spalování odpadového dřeva 
z blízkých lesů. 
Biopaliva – na úrodných polích Pojizeří v I. a II. stupni ochrany je vhodné pěstovat základní produkty 
pro potravinářský průmysl, nikoliv dřeviny a plevel pro výrobu biopaliv. 

 

Spoje  
 

Telekomunikace 

Řešené území je součástí telefonního obvodu Turnov 

Místní telefonní rozvod není předmětem územního plánu, jak bylo rozhodnuto na jednání konaném 

4.12.1995 na SPT Telecom Liberec. 

 

Radiokomunikace 

V řešeném území se v současné době nenachází ţádné nadzemní zařízení radiokomunikační 

zařízení. 

Řešené území neprotíná ţádná radioreleová trasa. 

Program televize. 

Televizní vysílání je zajištěno základními televizními vysílači 

Liberec - Ještěd pracujícím na : 

-  31. kanálu pro ČT1 

-  42. kanálu pro ČT2 

-  60. kanálu pro Prima 

-  8. kanálu pro Nova 

V současné době probíhá digitalizace televizního vysílání, které má být u televizního vysílače Ještěd 

dokončeno v  r. 2010. Po dokončení digitalizace budou k dispozici všechny programy z nabídky 

digitálního vysílání. 

 
Nakládání s odpady  
 

Nakládání s odpady se obecně řídí především ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
změně některých dalších zákonů, v platném znění a Závěry vyplývající z Plánu odpadového 
hospodářství /POH/  LK.  
Stávající systém likvidace  odpadu  na  území  obce  Modřišice se návrhem ÚP nemění. Obec 
Modřišice zajišťuje svoz odpadů smluvně. 
Komunální odpad z domácností /TKO/ a separovaný komunální odpad /sklo, PAP, PET, obaly 
tetrapak a kelímky/  v kontejnerech – odvoz provádí Severočeské komunální sluţby s r.o. Jablonec 
nad Nisou. 
Sběr nebezpečných sloţek komunálního odpadu – odvoz provádí mobilní sběrnou Severočeské 
komunální sluţby s r.o. Jablonec nad Nisou 
Pro recyklaci drobných elektrospotřebičů /kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové 
vybavení/ se vyuţívá E – BOX  f. asecol umístěný v budově obecního úřadu. 
Ostatní odpady z domácností jsou a budou likvidovány individuelně mimo území obce. 
 
Aktivní lokalita biologické skládky – kompost /zemina, větve, zbytky ze zahrad apod./ na 
severozápadní straně území obce za ochranným valem bude postupně rekultivována.  
Kompostování biologických zbytků ze zahrad, sadů a domácností by mělo být řešeno v místě vzniku 
na vlastním pozemku, na vymezené ploše, nerušící okolní bydlení. 
Polní hnojiště nejsou skládkou odpadů. Měla by být zřizována na přechodnou dobu se souhlasem 
vodohospodářského orgánu, ale mohou být v krajním případě hodnocena jako zařízení na přechodné 
uloţení odpadů. Mělo by být řešeno v místě nerušící okolní bydlení. 
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Závěry vyplývající z Plánu odpadového hospodářství /POH/  LK : 
 

Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich mnoţství a nebezpečných 
vlastností odpadů : 
I.   Původci odpadů aplikují zásady správné provozní praxe v nakládání s odpady 
II.  Původci odpadů aplikují prevenční přístupy (IPP, CP, EMS/EMAS, BAT) 
III. Spotřebitelé jsou trvale informování o environmentálních charakteristikách výrobků a 
sluţeb v okamţiku nákupu 
 
Zásady pro nakládání s komunálními odpady 
IV.  Zajistit sběr nebezpečných sloţek komunálního odpadu 
V.   Zajistit sběr, recyklaci a vyuţití odpadů spotřebitelských obalů  
VI.  Zajistit sběr a vyuţití vyřazených zařízení (objemných odpadů)  
VII. Zvýšit materiálové vyuţívání komunálních odpadů   
VIII.Sníţit podíl biologicky rozloţitelných komunálních odpadů uloţených na skládky 
IX.  Dospělá populace má dostatek informací k rozhodování 
X.   Dětská populace prochází systémem ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty(EVVO) 
XI.  Energeticky vyuţívat 50% komunálního odpadu 
 
Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady 
I.    Sníţit měrnou produkci nebezpečných odpadů  
II.   Upravovat fyz.-chemickými postupy nebezpečné anorganické odpady  
III.  Vyuţívat energeticky nebezpečné organické odpady  

Zásady pro nakládání s vybranými odpady 
Odpady s obsahem PCB 
Zajistit v nejkratší moţné době, nejpozději však do konce roku 2010, odstranění PCB, 
odpadů s obsahem PCB a zařízení s obsahem PCB 
Odpadní oleje 
Zajistit sběr a vyuţití odpadních olejů a zvyšovat mnoţství zpětně odebraných odpadních 
olejů 
Odpadní baterie a akumulátory 
Zajistit sběr a vyuţití s upřednostněním recyklace pouţitých olověných akumulátorů 
Zajistit sběr a vyuţití pouţitých Ni-Cd akumulátorů s úplným vyuţitím kovové substance 
Zajistit sběr a vyuţití pouţitých přenosných zdrojů proudu 
Kaly z čistíren odpadních vod 
Zvýšit vyuţití kalů ČOV zejména v zemědělství, pro rekultivace, kompostování a  
výrobu energie . 
Odpady z výroby oxidu titaničitého 
Netýká se Libereckého kraje. 
Odpady azbestu 
Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do sloţek ţivotního prostředí 
Autovraky 
Zajistit sběr a vyuţití autovraků 
Stavební a demoliční odpady 
Zajistit sběr a vyuţití stavebních a demoličních odpadů 
Odstraňovat veškeré nebezpečné stavební a demoliční odpady po úpravě  
fyz. – chemickými postupy na skládkách nebezpečných odpadů 
Zářivky 
Zajistit sběr a vyuţití zářivek 
Pneumatiky 
Zajistit sběr a vyuţití pneumatik 
Elektrošrot 
Zajistit sběr a vyuţití pouţitých chladniček pouţívaných v domácnostech 
Zajistit sběr a vyuţití odpadních elektronických a elektrických zařízení (OEEZ) 
Zdravotnické odpady 
Spalovat odpady ze zdravotnictví a veterinární péče zařazené ve skupině 18 Katalogu 
odpadů (mimo 180110)  
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Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady 
Uvedená zásada nemá přidělen kvantifikovaný cíl a je plněna v rámci povolovacích řízení jednotlivých 
zařízení na nakládání s odpady. 
Liberecký kraj plánuje finančně podporovat vybraná zařízení, které mají význam pro plnění 
jednotlivých cílů POH. V návrhu rozpočtu na rok 2006 je vytvoření Programu podpory nakládání 
s odpady na území Libereckého kraje v rámci grantového fondu kraje, nicméně finanční prostředky 
budou jen omezené. 

Podíl vyuţívaných odpadů 
Zvýšit vyuţívání odpadů s upřednostněním recyklace 
Cílová hodnota: 
55% do roku 2012 
 
Podíl odpadů ukládaných na skládku 
Sníţit mnoţství odpadů ukládaných na skládky 
Sníţit skládkování kalů ČOV 
Sníţit skládkování spalitelných odpadů  
Cílová hodnota: 
O 20% hmotnosti do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem další 
postupného sniţování 
0% do roku 2013 
0% do roku 2010 
 
 

Občanské vybavení  
 
Návrh občanského vybavení odpovídá poţadavkům a potřebám obce, tak jak to bylo určeno v zadání.  
 

Veřejné prostranství 
 
Veřejné prostranství s funkcí dopravy a veřejné sídelní zeleně bylo v ÚP samostatně vymezeno v 
lokálních centrech jednotlivých částí obce, které jsou propojeny po historické trase spojující obě 
centra.  Revitalizace veřejných prostranství by měla probíhat formou údrţby veřejné sídelní zeleně, 
případné doplněním chodníků a sníţením dopravního zatíţení např. formou sníţení max. rychlosti. 
V nově navrhovaných plochách nebylo veřejné prostranství samostatně vymezováno, bude řešeno ve 
vyšším stupni projektové dokumentace jako součást ploch zastavitelných i přestavbových. 
 

Poţadavky civilní ochrany  
 
Civilní ochrana není v územním plánu řešena. Platí stávající způsob ochrany. 
V návrhu ÚP se nevyskytují plochy pro stavby s významnějším soustředěním osob. Koncepce bydlení 
je zaloţena na rodinné zástavbě, kde se uplatní decentralizovaná sebeochrana obyvatelstva. 
Obec má funkční systém varování. 
Na území obce Modřišice nejsou umístěny ţádné provozy produkující a skladující nebezpečné látky. 
Vzhledem ke své poloze a díky protipovodňové hrázi není obec ohroţena povodňovými jevy. Proti 
přívalovým dešťům slouţí plochy melioracemi upravené plochy orné půdy s odtokem do Modřišického 
potoka a v zastavěné části obce to bude dešťová kanalizace.  
Pro skladování materiálu CO a humanitární pomoci se předpokládají prostory v budově Kulturního 
domu v Podhájí. Z problematiky evakuace obyvatelstva a nouzového zásobování vodou a elektrickou 
energií nevyplývají plošné nároky, které by bylo třeba řešit v ÚP. 
 
Poţární bezpečnost zajišťuje jedna hasičská jednotka zapojená do Záchranného systému 
Libereckého kraje a dvě sdruţení dobrovolných hasičů. Obec má vydaný Poţární řád – vyhláška obce 
č. 01/2009. Jedna hasičská zbrojnice je přímo v centu Modřišic a druhá v části Podháj.  
Při 1. stupni poţáru /menší poţár/ se do Modřišic sjíţdí hasiči z Turnova a Příšovic. 
Při 2. stupni poţáru /větší poţár/ se do Modřišic sjíţdí hasiči z Liberce, Hodkovic nad Mohelkou, 
Turnova, Českého Dubu, Všelibic nebo z Liberce Vesce.   
Při 3. stupni poţáru /velký poţár/ se do Modřišic sjíţdí hasiči z Malé Skály, Osečné, Světlé pod 
Ještědem- Roztání, Liberce, nebo z Liberce Pilínkova. 
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c.5 ODŮVODNĚNÍ  KONCEPCE  USPOŘÁDÁNÍ  KRAJINY     

 
Koncepce uspořádání krajiny se řešením ÚP výrazně nemění. Návrhem zastavitelných ploch v přímé 
návaznosti na zastavěné území nedojde k negativnímu vlivu na krajinný ráz.  
Negativní vliv na krajinu budou mít uvaţované dopravní řešení nadmístního významu vymezené 
silničním koridorem.  

 
Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v  jejich vyuţití   

 

Rozvoj sídelní a krajinné zeleně  
(součást obecné ochrany přírody a krajiny) 
Ochrana dřevin je v pojetí § 3 a § 7 zákona č. 114/92 Sb. cílena na „dřeviny rostoucí mimo les“, 
kterými se rozumí „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních 
útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond“. Výskyt nelesní zeleně patří mezi významné 
krajinotvorné prvky místního významu. Jednotlivé sloţky, a následně popsané kategorie a lokality 
nelesní zeleně, vycházejí z výsledků terénního šetření zpracovatele ÚPO. Výběr popsaných a dále 
registrovaných základních kategorií nelesní zeleně byl koncipován na základě aktuální kvality, 
perspektivnosti a lokální dominantnosti.  

Plochy nárostů dřevin a keřů 
Tato kategorie zahrnuje veškeré prvky vzrostlé i vzrůstající zeleně dřevin a keřů vesměs ţivelného 
původu a bez ohledu na vlastnické vztahy. Vyskytuje se zde v podobě různých struktur, je tvořena 
v naprosté většině nepěstěnými nárosty lesních dřevin (vč. keřů a křovin), v druzích dle disponibilních 
stanovištních podmínek, a to v podobě hloučků, linií i ploch mozaikovitě v celém řešeném území, na 
tzv. ostatních plochách, podél vodotečí (vyuţito v ÚSES) i na plochách dlouhodobě nevyuţívaných 
zemědělských pozemků jako výsledek probíhající sukcese. Prvky této kategorie přispívají ke 
krajinářské atraktivitě území, navyšují její ekologickou stabilitu, jsou přirozeným refugiem zde 
závislých organismů… Prvky této kategorie jsou tvořeny zejména OL, BŘ, JS, VR, TP a keři. Při 
terénním šetření zpracovatele ÚPO byly z mnoţství těchto struktur vytipovány plochy vhodné 
k začlenění do PUPFL – viz dále. 

Plochy zeleně v zástavbě (zeleň urbanizovaná - veřejná, soukromá, vyhrazená) 

Prvky této kategorie s ochrannou, hygienickou i rekreační funkcí se vyskytují v místní zástavbě, 
v příslušné mapové příloze jsou lokalizovány bez ohledu na vlastnické vztahy, vyskytují se zde jak na 
obecních a veřejnosti přístupných pozemcích, i na pozemcích zjevně soukromých, jsou i charakteru 
zeleně vyhrazené a veřejnosti nepřístupné zeleně (většinou v místních zahradách). Vyskytují se zde 
v podobě solitér (kromě prvků ostatních vymezených kategorií), hloučků a linií. Ke krajinářsky 
hodnotným lokalitám lze řadit i plochy zdejších zahrad a ovocných sadů většinou v obytné zástavbě. 
Zavádění a rozšiřování lokalit této kategorie v podobě oddechových parkově upravených ploch a 
ochranných pásmech odvisí od disponibilních prostorových moţností, hlavně však od moţností a 
potřeb vlastníka pozemků (Obce, fyzických i právnických osob …). 

Významné solitéry 
Prvky této kategorie jsou v podmínkách řešeného území dominantním krajinotvorným prvkem, 
vyskytujícím se zde relativně v malém mnoţství – jak v zástavbě obce tak i ve volné krajině. Tyto 
dominantní prvky jsou tvořeny lesními dřevinami – nejčastěji VR, LP, BO, OŘ, SM, HR, JB... Na p.p.č. 
1033/1 se nachází významný a krajinně dominantní platan, který do budoucna zasluhuje vyšší 
ochranu. 

Liniová zeleň - aleje a stromořadí 
Tato kategorie (z hlediska strukturového uspořádání) většinou původně i novodobě cíleně zaloţené 
vzrostlé nelesní zeleně se v řešeném území vyskytuje poměrně často, nejčastěji podél některých 
silničních komunikací či účelových cest, v několika případech se vyskytuje i podél hranic některých 
pozemků, mnohdy i jako ochranná zeleň při obvodech původně výrobních areálů (linie OŘ). Většinou 
se jedná o jednodruhové doprovody komunikací, kdy zejména v případě silnice Přepeře - Modřišice je 
tvořena přestárlými topoly (suché a polámané větvě, hniloby kmenů...), místy i ovocnými dřevinami 
(ŠV, HR, JB - většinou opět přestárlými a netvárnými) - tyto struktury je nutné obnovit, avšak jiţ za 
vyuţití LP či DB. K charakteristice obce patří i nebývalá pěstební péče o tyto struktury - postupně jsou 
nevyhovující aleje obnovovány, či nově zakládány zejména podél účelových cest (DB, JS, OL...). 
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Obr.: Orientační znázornění výskytu prvků nelesní zeleně (bez měřítka) 

 

Zdroj:       výsledek terénního šetření zpracovatele ÚPO 

 
 

Krajinný ráz – krajinářské členění řešeného území  
 

Oblasti (podoblasti) a místa krajinného rázu 
 
Dle studie Vymezení oblastí krajinného rázu Libereckého kraje (objednatel KÚLK, zhotovitel 
Brychtová Jitka, 2009, resp. ZÚR LK 2010, vymezení MKR je návrhem zpracovatele ÚPO 2010) je 
krajina ř.ú. členěna na jednotlivá základní teritoria krajinného rázu: 

Oblast krajinného rázu (OKR) 09 TURNOVSKO 
- podoblast krajinného rázu (POKR) 09-b niva Jizery (Modřišice-Všeň) 

- místo krajinného rázu (MKR) rurální zástavby obce a sídel 
- MKR otevřené krajiny 

- POKR 09-d Český ráj (CHKO) 
- MKR rurální zástavby obce a sídel 
- MKR předhůří Českého ráje 

 
Pozn.:  dle ZÚR LK (koncept) je krajina ř.ú. součástí OKR 18 - Český ráj, POKR 18c Český ráj, jiţní 

okraj ř.ú. OKR 19 - Střední Pojizeří 
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 Stručné charakteristiky oblastí (podoblastí) krajinného rázu 
 
OKR 09 Turnovsko, POKR 09-b niva Jizery: 
Široká niva Jizery, plochá rovina, území výrazněji antropogenizované - zemědělská a intenzivně 
vyuţívaná krajina s menšími sídli (plochy pro bydlení, výrobní a skladové areály), krajina je minimálně 
členěna, převládají větší polní celky. Prioritou ochrany a tvorby krajinného rázu je obnova a 
revitalizace krajiny v prostoru POKR - rozčleňovacími liniemi velkých a scelených honů zemědělské 
půdy, zejména podél zdejších vodotečí (řešeno realizací nefunkčních částí ÚSES). 
POKR 09-d Český ráj (vymezeno bez ohledu na administrativní hranici CHKO Český ráj): 
Pohledově svaţitější část ř.ú. tvořící terénní „předhůří“ Českého ráje, s menšími sídli, drobnými lesy, 
okrajem přilehlého lesního komplexu v CHKO a zemědělskou půdou travních porostů. Prioritou 
ochrany KR je zachování současného charakteru POKR s vyloučením zástavby pohledově 
nadměrných objektů. 
 

 Charakteristiky, priority, cíle a intenzita ochrany míst krajinného rázu  

Místa krajinného rázu z hlediska tzv. mikropohledu na řešené území dle vyuţití a reliéfu terénu jsou 
tvořeny cca shodným charakterem krajiny: 
 
MKR Rurální zástavba obce a sídel (POKR 09-b, 09-d): 
 

Vymezený prostor agregovaně zahrnující zastavěné a zastavitelné části ř.ú., mozaika v sousedství 
většinou volné krajiny, součást tzv. běţného krajinného typu zemědělské krajiny. Ucelené a homogenní 
části území se sevřenější současnou i tč. navrhovanou zástavbou, součástí vymezeného prostoru jsou i 
linie komunikací. Dokreslujícími prvky je zdejší vzrostlá nelesní zeleň i plochy zahrad a ovocných sadů v 
zástavbě i v jejích okrajích. Z celkového nivního charakteru MKR s historickou zástavbou centra Modřišic 
se vymyká sídlo Podháj a část Kadeřavce ve svaţitějších partiích, které je jiţ součástí tzv. unikátního 
krajinného typu skalních měst, a svým charakterem se blíţí sídlům v CHKO Český ráj. 
K moţným ohroţením KR patří umísťování místně nevhodných a novodobých dominant (zejména 
v dominantních partiích okrajů současné i připravované zástavby). 
Z hlediska funkčního vyuţití je prostor tvořený zejména současně zastavěným i zastavitelným územím, a to 
funkčními plochami současnými i navrhovanými - plochami přestavby, dopravními, sportovními a 
rekreačními, bydlení venkovského, výroby, technické vybavenosti, veřejnou zelení, brownfields, plochou 
archeologických nálezů, archeologicky cenné stavby, nemovitých kulturních památek, v prostoru MKR 
zčásti i vodními plochami, zatravněnými plochami, plochami zahrad a sadů... 
Pro MKR je jako hlavní určen IV. stupeň základní ochrany krajinného rázu, pro plochy veřejné zeleně, 
archeologicky cennou stavbu a nemovité kulturní památky II. stupeň vysoké ochrany KR, v okrajích a v 
jiţní části prostoru MKR III. stupeň zvýšené ochrany KR. K základním podmínkám ochrany a tvorby 
krajinného rázu patří posuzování vlivu nových významných staveb a center na krajinný ráz, jejich rozvoj 
přizpůsobovat místnímu krajinnému rázu a respektování významné architektonické a urbanistické znaky 
sídla. 
Zásady ochrany MKR: K hlavním zásadám ochrany KR patří uchování charakteru této části řešeného 
území – při realizaci návrhů urbanistického řešení nepřipuštění budování objemově i investičně náročných 
objektů a akcí vymykajících se dochovaným harmonickým vztahům (zejména v okrajích zástavby na 
přechodu do sousedícího MKR), avšak s neomezováním volnosti architektonického ztvárnění jednotlivých 
objektů v rámcích závazných předpisů (pro investory s jednoznačně vymezenými podmínkami) a 
s podporou postupné i fragmentární realizace výstavby s dochovaným měřítkem sídla, ochrana 
charakteristických siluet MKR s místními dominantami a sniţování výškové hladiny zástavby na okrajích 
sídel (přechod do volné krajiny), stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při 
přechodu zástavby do sousedící otevřené krajiny. Pro zachování a navýšení atraktivity území je nutná 
ochrana prvků sídelní zeleně a její posilování (zejména v uličních prostorech) a podpora zvyšování podílu 
ovocných dřevin v návaznosti na zastavěné území... Pro eliminaci negativních jevů zástavby výrobních 
areálů na krajinný ráz v pohledových okrajích MKR je nutné jejich vnější obvody opatřit liniemi zeleně s 
ochrannou a hygienickou funkcí. Výjimkou zde mohou být snahy o dopravní propustnost území, kdy pro 
eliminaci dopadů na zájmy ochrany krajinného rázu prostoru v případě velikostí ploch a hmot 
navrhovaných objektů vymykajících se místním zvyklostem je nutné vyhodnocení jejich vlivů na krajinný 
ráz. 
Cílem ochrany je vyváţená struktura podílů různorodých funkčních ploch a harmonický vztah mezi 
zástavbou a okolím volné krajiny. 
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MKR Otevřená krajina (POKR 09-b): 

 

Vymezený prostor zahrnující podstatnou část ř.ú., součást tzv. běţného krajinného typu zemědělské 
krajiny. Rozsáhlejší partie volné a značně otevřené krajiny s převahou zemědělských pozemků (nejčastěji 
tvořené plochami většinou vyuţívaných pozemků orné půdy a TTP s páteřními liniemi mozaiky vodních 
toků, s většinovou absencí prvků nelesní zeleně (kromě několika fragmentů podél vodotečí). Součástí 
tohoto MKR je i síť silničních a účelových komunikací, trasy energovodů apod. 
Tento krajinný prostor slouţí v naprosté většině pro výnosovou zemědělskou hospodářskou činnost. 
Vymezený prostor je pro oblast krajinného rázu charakteristický. 
Ke krajinářsky relativně nejcennějším aspektům zde patří zejména linie toku Jizery se slepým ramenem, a 
některé drobné vodoteče často postrádající doprovodné dřevinné porosty. Cílem je navýšení atraktivity 
území zakládáním rozčleňovacích linií, ale i náleţitá údrţba pozemků zamezující vznik sukcesních jevů. 
Hlavním posláním tohoto krajinného prostoru však i nadále zůstává zajištění produkčních funkcí 
(hospodářskými činnostmi v rámci sloţek půdního fondu). 
K moţným ohroţením KR patří nekoordinované zábory zemědělských pozemků ZPF pro investiční i 
obytnou výstavbu, programové i individuální opouštění zemědělského hospodaření (zanedbávání ploch a 
probíhající sukcese na pozemcích nevyuţívaných a opuštěných). 
Z hlediska funkčního vyuţití je prostor tvořený zejména nezastavitelným územím - mozaikou funkčních 
ploch zemědělských (hlavně orná půda a TTP), místy i lesních, vodních a vodohospodářských, ale i v 
liniích zastavitelnými plochami dopravní infrastruktury (komunikace, silnice, připravovaná rychlostní 
komunikace). 
Pro MKR je jako hlavní určen IV. stupeň základní ochrany krajinného rázu, v případě VKP ze zákona III. 
stupeň zvýšené ochrany KR, v případě dominantních prvků vzrostlé nelesní zeleně a prvků ÚSES II. 
stupeň vysoké ochrany KR. K základním podmínkám ochrany a tvorby krajinného rázu patří vyuţívání 
půdního fondu za dodrţování podmínek udrţitelného rozvoje, ochrana zemědělských pozemků před novou 
zástavbou (tuto situovat přednostně do zastavěných a zastavitelných částí obce), ochrana významných 
prvků vzrostlé nelesní zeleně ve volné krajině, údrţba volné krajiny tradičními i netradičními formami 
vyuţívání, a vyloučení budování větrných elektráren, fotovoltaických center a pěstování biomasy pro 
energetické účely. 
K negativním aspektům patří připravovaná (nutně i tolerovatelná) rychlostní komunikace, která bude 
významně fragmentovat nejen řešené území. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Ochrana krajinného rázu je diferencovaná hlavně způsoby vyuţívání pozemků 
zejména zemědělských (agrodesign ve střídání, způsobech vyuţívání a velikosti ploch), zčásti i zájmy 
ochrany přírody (VKP ze zákona, ÚSES, prvky krajinné vzrostlé nelesní zeleně). Cílem ochrany prostoru je 
cca zachování současného charakteru této části území v souladu s umoţněním hospodářské činnosti v 
rámci sloţek půdního fondu tradičními i netradičními formami. Cílem ochrany je i tvorba nové struktury 
druhů zemědělských pozemků ve velikostech a střídání kultur (agrodesign), zemědělské hospodaření k 
přírodě a krajině šetrnými způsoby, zachování struktur nelesní zeleně v krajině... Pro zachování charakteru 
území ÚPO návrhy urbanistického řešení minimalizuje úbytek volné krajiny (ZPF) a další fragmentaci 
krajiny prvky dopravně technické infrastruktury a jinými stavebními zásahy. Pro navýšení atraktivity prostoru 
MKR je navrhováno pohledové rozčlenění otevřených partií liniemi krajinné zeleně podél vodotečí (realizací 
nefunkčních prvků ÚSES) a podél současných i navrhovaných silničních komunikací (v plošném vymezení 
ponechán dostatečný prostor pro realizaci). 
Nutnost zachování a ochrany zvykové prostupnosti krajiny systémem účelových cest a pěšin. 

 

MKR Předhůří Českého ráje (POKR 09-d): 

 

Homogenní jiţní část přecházející vně ř.ú. je součástí tzv. unikátního krajinného typu skalních měst, 
tvořená zde pohledově vystupujícím svahem směrem k hranicím i zdejší části CHKO Český ráj. 
Z hlediska funkčního vyuţití se jedná o mozaiku ploch lesních, zemědělských (TTP), v enklávách i 
zastavěným územím s funkčními plochami bydlení venkovského. 
K moţným ohroţením KR patří zábory lesních pozemků pro jakoukoliv činnost odlišnou od hlavního 
poslání, likvidace vzrostlé nelesní zeleně, narušení okrajů lesa porostních plášťů a neuváţené situování 
obnovných prvků v pohledových svazích. 

Pro MKR je jako hlavní určen III. stupeň zvýšené ochrany krajinného rázu, výjimkou jsou okraje lesních 
porostů o II. stupni vysoké ochrany KR. Nedílnou podmínkou ochrany KR je náleţité lesnické hospodaření 
v souladu s principy udrţitelného rozvoje a v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. 
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Cíle a zásady ochrany MKR: Ochrana krajinného rázu je diferencovaná hlavně územními zájmy obecné 
ochrany přírody (ÚSES, VKP ze zákona). Cílem ochrany prostoru je zachování současného charakteru této 
části území, s náleţitými způsoby a intenzitou vyuţívání zemědělských pozemků a s umoţněním lesnické 
činnosti. Ochrana KR zde působí v souběhu s podmínkami stanovenými obecnými legislativními normami a 
vyhláškami a nařízeními (lesní zákon, o ochraně přírody a krajiny, myslivosti...), určující jsou způsoby 
zemědělského hospodaření s cílem zamezení vzniku sukcese, a lesnická činnost dle LHP/LHO, v případě 
prvků ÚSES dle příslušných dokumentací. K činnostem přípustným a nenarušujícím krajinný ráz patří 
případné vědecké a výchovné aktivity přírodní, lesní hospodaření, myslivost, územně a druhově 
diferencovaná rekreace a cestovní ruch, činnosti nenarušující podmínky udrţitelného rozvoje a zájmy 
obecné ochrany přírody – pro činnosti jsou limitující podmínky ochrany přírody a krajiny stanovené 
orgánem ochrany přírody a krajiny. K činnostem nepřípustným patří veškeré záměry vedoucí k narušení 
krajinného rázu, tj. urbanizace prostoru, neuváţené umísťování obnovných prvků v lesích svahů, zásahy do 
porostních plášťů v okrajích lesa a omezování jejich členitosti, rušení enkláv v okrajích lesa apod. Obecnou 
zásadou je pohlíţení na MKR jako na součást CHKO Český ráj, tzn. vyuţívání MKR dle zásad sousedících 
zón odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj. 

 

Návrhy na ochranu pohledově exponovaných prostorů okrajů zástavby obce a sídel jsou formulovány 
snahou o zachování současného venkovského charakteru hmoty zástavby před neumísťováním 
prvků, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a vyuţití těchto pohledových prostorů. 
Ochrana porostních plášťů v okrajích zdejších lesních porostů i vzrostlé nelesní zeleně je kromě 
krajinářských aspektů odůvodněna i zájmy ochrany přírody (uchování a navýšení biodiverzity, 
ekologické stability a funkčnosti prvků ÚSES...). 
 

Obr.: Orientační znázornění základního členění krajiny - OKR, POKR a MKR (bez měřítka) 

 
Zdroj: Vyhodnocení oblastí krajinného rázu LK (Brychtová, 2009), návrh zpracovatele ÚPO 2010 

Pozn.:    dle ZÚR LK (koncept) je krajina ř.ú. součástí OKR 18 - Český ráj, POKR 18c Český ráj, jiţní 
okraj ř.ú. OKR 19 - Střední Pojizeří 
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Základní krajinná typologie (krajinné typy) 

Dle „Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŢP)“ je zdejší krajina členěna na jednotlivá teritoria, 
kde 1. místo kódu = hledisko osídlení, 2. místo = převaţující způsob vyuţití, 3. místo = typ reliéfu. 
V řešeném území jsou zastoupeny rámcové krajinné typy 1Z11 a 3M19, kde označení znamená: 
- z hlediska osídlení (1. místo kódu) 

1 starosídelní krajina Hercynica  
3 vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 

- z hlediska způsobů vyuţití (2. místo kódu): 
M lesozemědělská krajina 
Z       zemědělská krajina 

- z hlediska reliéfu (3. místo kódu): 
11 krajina širokých říčních niv  
19    krajina skalních měst  

Krajinný typ 3M19 patří z hlediska vzácnosti reliéfu terénu k tzv. „unikátním“ krajinným typům, typ 1Z11 
k tzv. „běţným“ krajinným typům. 

Obr.: Orientační znázornění vyhodnocení základní krajinné typologie (bez měřítka) 

 

 
Zdroj: Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŢP)  
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Bioregionální členění řešeného území  
 

Vymezenost  biochor v řešeném území je výše vyuţita jako podklad pro hodnocení krajinářských 
aspektů. V řešeném území jsou v rámci bioregionu 1.35 Hruboskalský (obecně pískovcová skalní 
města s borovými doubravami a ostrůvky bučin na neovulkanických sucích) vymezeny následující 
biochory: 

3Nh - 3. dubobukový vegetační stupeň (VS), nivy, převáţně hlinité (fluviální) nivní sedimenty s hrudy 
3BW -  3. dubobukový VS, pahorkatiny s plošinami, pískovce (kyselé kvádrové)  
 
Obr.: Orientační znázornění biochor (bez měřítka) 
 

 
 
Zdroj:       Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŢP) 

Pozn.:     - pro vyhodnocení krajinářských hodnot řešeného území byl vyuţit mj. i koeficient ekologické 
                 stability - viz kap. C.2  ÚSES, 

- v řešeném území se nevyskytují významné vyhlídkové body ani krajinné dominanty 

 

Odůvodnění návrhu podmínek pro vyuţití ploch krajiny 
  
Specifikace rámcových zásad intenzit ochrany krajinného rázu  
Intenzita ochrany krajinného rázu („Hodnocení a ochrana krajinného rázu – Lőw a spol.“) je rámcově 
stanovena pro území tvořící místa krajinného rázu, které jsou mozaikou jednotlivých funkčních ploch 
(nelze prakticky určovat způsoby ochrany KR jednotlivým funkčním skupinám, ale uceleným místům 
krajinného rázu, jehoţ jsou jednotlivé funkční skupiny součástí, a které vytvářejí krajinný ráz tohoto 
hierarchicky vyššího celku) : 
 
Pro realizaci II. stupně ochrany KR (vysoká ochrana krajinného rázu) jsou určeny krajinářsky a 
přírodně cenná území, v MKR zástavby obce a sídel zejména plochy veřejné zeleně, evidovaná 
archeologicky cenná stavba, nemovité kulturní památky a památný strom, v MKR otevřené krajiny 
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dominantní prvky vzrostlé nelesní zeleně a prvky ÚSES, v MKR předhůří českého ráje zejména okraje 
lesních porostů. 
Chráněny jsou typické znaky dominantní a hlavní, intenzita ochrany KR je kromě krajinářských 
aspektů odůvodněna snahou o uchování a navýšení biodiverzity, ekologické stability a funkčnosti 
prvků ÚSES, ale i zachování celkového charakteru zdejší venkovské zástavby. Tento stupeň ochrany 
je územně diferencovaně konzervační, umoţňuje však určité odůvodněné změny. 
 
III. stupeň ochrany KR (zvýšená ochrana krajinného rázu) je uplatňován z jiných zájmů vyplývajících 
i z územního konsensu a legislativních ustanovení. Jsou chráněny zejména krajinné dominantní 
znaky, kdy některé hlavní typické znaky v případě, ţe brání rozvoji území, lze i pominout. V tomto 
stupni ochrany je jiţ tvorba krajiny v rovnováze s ochranou jejich dochovaných hodnot. K základním 
principům uchování místního krajinného rázu patří nepřipuštění budování objemově i investičně 
náročných objektů a akcí vymykajících se dochovaným harmonickým vztahům, avšak 
s neomezováním volnosti architektonického ztvárnění jednotlivých objektů v rámcích závazných 
předpisů (pro investory s jednoznačně vymezenými podmínkami) a s podporou postupné i 
fragmentární realizace výstavby s dochovaným měřítkem krajiny a sídel. Výjimkou zde mohou být 
snahy o dopravní a energetickou propustnost území, kdy pro eliminaci dopadů na zájmy ochrany 
krajiny navrhovaná a realizovaná detailní technická řešení podléhají podmínkám významově 
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny. Důvodem pro tento stupeň ochrany je zachování 
vzhledu a výrazu určujících částí krajiny v pohledových prostorech reliéfu terénu i v místních detailech 
v rámci uvedených MKR. Tento stupeň ochrany KR platí zejména pro okraje MKR zástavby obce a 
sídel, obecně pro VKP ze zákona, a pro MKR předhůří Českého ráje (s výjimkou předmětů vyššího 
stupně ochrany). 
 
Intenzita IV. stupně ochrany KR (základní ochrana krajinného rázu) bude ponechávána na zváţení 
orgánu ochrany přírody a krajiny, který pro její realizaci stanoví celospolečenské minimum ochrany 
těch hodnot, které bude vţdy poţadováno, ale nikdy ne překračováno. Za tuto minimální ochranu 
bude povaţována ochrana typických znaků krajinného rázu daného území, vše ostatní má funkci 
pouze inspirační. V tomto stupni ochrany zcela zásadně převaţuje tvorba krajinného rázu nad jeho 
aktivní ochranou a chráněné znaky pro tvorbu pouze vymezují široké rámce. Intenzita ochrany KR je 
určena zejména pro vnitřní části MKR zástavby obce a sídel (kromě částí intenzivněji chráněných) a 
pro většinu MKR otevřené krajiny určené pro výnosovou hospodářskou zemědělskou činnost. Ve 
vnitřních částech MKR zástavby obce a sídel patří k základním principům uchování místního 
krajinného rázu nepřipuštěním budování objemově i vzhledově akcí vymykajících se dochovaným 
harmonickým vztahům, avšak s neomezováním volnosti architektonického ztvárnění jednotlivých 
objektů v rámcích závazných předpisů (pro investory s jednoznačně vymezenými podmínkami), 
místem zvýšené péče jsou zejména okraje zástavby na přechodu do volné krajiny - důvodem pro tento 
stupeň ochrany je zejména zachování vzhledu urbanizovaného prostoru, ochrana pohledových linií 
zástavby apod. Intenzita ochrany KR je určena obecně pro zastavěné a zastavitelné území obce 
(kromě okrajů s vyšší intenzitou ochrany KR), pro zemědělské plochy apod. (specifikace viz výše). 

Pozn.:   I. a V. stupeň není v podmínkách řešeného území uplatňován. 

 
Prostupnost krajiny 

 
Prostupnost krajiny je nutná pro zajištění přímého komunikačního propojení sídel v krajině, pro 
zajištění hospodárného vyuţívání a údrţby dílčích částí krajiny, ale i pro zachování vztahu obyvatel ke 
krajinnému prostředí bez ohledu na vlastnické vztahy. 
Veškerá činnost ve zdejší krajině (vyplývající z podnikatelských záměrů vlastníků pozemků či jejich 
nájemců) a způsoby vyuţívání sloţek půdního fondu podléhají podmínkám platné legislativy (na 
území CHKO ČR plánů péče o ZCHÚ). Pro zachování rázu „volné krajiny“ a pro její údrţbu a 
prostupnost jsou v podmínkách řešeného území relevantními prakticky zejména způsoby a intenzita 
zemědělského hospodaření. 
Prostupnost krajiny (včetně prostupnosti optické) je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků 
(danými jejich podnikatelskými záměry a pouţívanými technologiemi), zájmy veřejnosti a státu, a 
podmínkami ochrany přírody a krajiny. 
 
Pozn.: V řešeném území nebyly při terénním šetření zaznamenány pozemky ohroţené vodní erozí. 
Pro zamezení těchto jevů je nutná technologická kázeň zemědělských hospodářů, eliminace větrné 
eroze je zabezpečena liniemi vzrostlé zeleně zejména podél vodotečí (v návrzích ÚSES řešeno 
plochami k zaloţení) či doprovodnou zelení komunikací (charakteru větrolamů). 
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Rekreace 
 
Obec Modřišice má zemědělský charakter s obytnou funkcí příměstské obce. Rekreace jako málo 
významná doplňková funkce na území obce se realizuje v chatové zástavbě s moţností vyuţívání 
místní plochy sportoviště, okolní krajiny pro turistiku  a cyklotrasu pro rekreační cyklistiku.  
Pro posílení rekreační funkce se navrhují plochy sportovních zařízení v obou částech obce, které 
budou slouţit pro všechny věkové skupiny obyvatel a budou vyuţívány jak pro krátkodobou, tak i 
dlouhodobou rekreaci a sportovní vyţití.  
 
 

c.6 ODŮVODNĚNÍ  STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  VYUŢITÍ  PLOCH  S  ROZDÍLNÝM  
ZPŮSOBEM  VYUŢITÍ     

 
Stanovené podmínky pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití se snaţí maximálně zachovat a 
rozvíjet původní venkovský charakter obce a minimalizovat vliv na ţivotní prostředí, hlavně však na 
stávající krajinný ráz území. 
 

Limity vyuţití území  
Stanovení limitů vyuţití území má zajistit ochranu veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů 
nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území. 
Limity vyuţití území jsou relativně nepřekročitelnou hranicí pro vyuţití území, působí jako omezení 
činnosti v území a tak ovlivňují rozvoj obce. 
 
Limity vyuţití území stanovené v právních  předpisech a ve správních  rozhodnutích :  

 

1. Přírodní limity :   
 
Geopark Český Ráj : 
Celé území obce Modřišice se nachází na ploše Geoparku chráněného dle Ramsarské úmluvy a 
registrované UNESCO. 
CHKO Český Ráj :  
Chráněné území částečně zasahuje do jiţního prostoru části Podháj, kde hranici tvoří průběţná 
komunikace III/27920  
Ochrana významných krajinných prvků  /VKP/:  
- Na území obce Modřišice nejsou registrovány VKP 
Ochrana památného stromu : 
- platan javorolistý č. v GIS LK 366, vyhlášený v r. 2008 v centru obce Modřišice 
ÚSSES  :  
Vymezuje se územní systém ekologické stability (ÚSES), systém v celokrajském značení tvořený: 
biocentra:     - 249  -   místního biogeografického významu, vloţené v trase K31V,N a K31MB 
                      - 249A  - místního významu, vloţené v trase K31V,N  
                      - 1439  - místního významu, přesunuté do jiné vhodnější lokality 
 

biokoridory:  - 46/249 v ř.ú. část (úsek K31V,N) nadregionálního významu 
- 46/249 v ř.ú. část (úsek K31MB) nadregionálního významu 
- 249/249A (úsek K31V,N) nadregionálního významu 
- 1439/0 místního významu 
- 1439/1440 místního významu 
- 1440/0 místního významu 

Vodní hospodářství  : 
- CHOPAV Severočeská křída / PHO III. stupně ochrany vodního zdroje Káraný a v PHO II. stupně 

ochrany vodního zdroje Turnov – Nudvojovice a v povodí vodárenského toku Jizera – vyhlášeno 
OKÚ Semily rozhodnutím č.j. 259/92-235 ze dne 25.3.1992 / na celém území obce 

- na území obce řeka Jizera, Modřišický a Podhájský potok 
- plochy meliorací a zatrubněné hlavní odvodňovací zařízení /HOZ/ - meliorační svod  
Pedologie :  
- V řešeném území byly provedeny rozsáhlé meliorační stavby systematických drenáţí na plochách 

orné půdy, které významně ovlivnily bilanci povrchových vod. Územím je veden trubní meliorační 
svod DN 600 mm. Předpokládá se, ţe je dle Zemědělské vodohospodářské správy, Oblasti 
povodí Labe jsou meliorace funkční.   
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Ochrana před nepříznivými geologickými vlivy :  
- V řešeném území obce Modřišice, části Podháj se nacházejí části aktivních sesuvů č. 1311, 1323 

a 1326, které zasahují do navrhovaných ploch  ZBV14, ZBV15, ZOR1, ZVPZ2 a liniová stavba 
chodníku ZS7  

Ochrana ovzduší  : 
- Obec je součástí Krajského programu sniţování emisí LK a Integrovaného programu ke zlepšení 

kvality ovzduší LK. 
- Emisní a imisní limity na celém území obce jsou dle ÚAP překročeny, míra překročení je však 

relativně malá. 

 
2. Technické limity : 
 
Ochranné pásmo rychlostní komunikace  R35 
Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti :  
- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace 
anebo od osy větve jejich křiţovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu 
odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 
Ochranné pásmo silnice III/27915 a III/27920 
Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti :  
- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 
komunikace III. třídy. 
Ochranné pásmo vodovodní sítě  
Na území obce se nenachází ţádný veřejný vodní zdroj povrchové a podzemní vody, vyuţívaný 
k zásobení pitnou vodou, včetně ochranných pásem.  
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů se vymezují ochranná pásma dle zákona č. 274/2001 Sb., 
hlava VI § 3,4. 

Ochranné pásmo sítě kanalizačních stok 
K bezprostřední ochraně kanalizačních stok se vymezují ochranná pásma dle zákona č. 274/2001 Sb., 
hlava VI § 3,4 
Ochranné pásmo kanalizačních zařízení  
K bezprostřední ochraně kanalizačních zařízení se vymezují ochranná pásma dle TNV 75 6011 
Ochranné pásmo elektrických stanic / trafostanic / 
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti :  
U elektrické energie jsou v současné době dvojí ochranná pásma : 
Stávající zařízení - podle vl.nař. č.80/1957 ze dne 30.12.1957 a vyhl.MPE č.153/1961 ze dne 
11.12.1961 
- 10m u stoţárových trafostanic s převodem VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u 

vedení VN   
Nově navrţená zařízení - podle zákona č. 458/2000, platného od  1.1.2001. 
- 7m u stoţárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší neţ 52 kV na 

úroveň nízkého napětí 

- U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší neţ 

52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m. 
Ochranné pásmo nadzemního a podzemního vedení elektrizační soustavy VVN, VN, VN/NN 

Zařízení pro rozvod elektrické energie mají následující ochranná pásma, která je nutno v území 

respektovat : 

Stávající zařízení - podle vl.nař. č.80/1957 ze dne 30.12.1957 a vyhl.MPE č.153/1961 ze dne 

11.12.1961 

Ochranné pásmo elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení, která činí: 

- 10 m u venkovního vedení VN od krajního vodiče na kaţdou stranu 

- 7 m v lesních průsecích 

- 1 m u kabelových vedení bez ohledu na druh a napětí od krajního  kabelu na kaţdou stranu 

U venkovního vedení NN se ochranné pásmo nestanoví. 

Ochranná pásma VN 35 kV zasahují do navrhovaných zastavitelných ploch ZBV3, ZBV4, ZBV7, 

ZBV11 A ZVPZ2. 
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Nově navrţená zařízení - podle zákona č. 458/2000, platného od  1.1.2001. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení, která činí od krajního vodiče vedení na kaţdou stranu 
U napětí 1 kV a do 35 kV včetně 
- pro vodiče bez izolace 7 m 
- pro vodiče s izolací 2 m 
- pro závěsná kabelová vedení 1 m 

V lesních průsecích udrţuje provozovatel přenosové soustavy, nebo provozovatel příslušné distribuční 

soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů 

nadzemního vedení, pokud je takový volný pruh třeba. Vlastníci či uţivatelé dotčených nemovitostí 

jsou povinni jim tuto činnost umoţnit. 
Ochranné pásmo plynovodů VTL a STL  
Ochranná pásma činí : 

-  u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiţ se rozvádějí plyny v 
zastavěném území obce, 1metr na obě strany od půdorysu. 

-  u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu. 
-  u technologických objektů 4 m na všechny strany 

Ochranným pásmem se pro účely zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho 
půdorysu. 
Bezpečnostní pásma plynovodů VTL a STL 
Bezpečnostním pásmem pro vysokotlaké plynovody a vysokotlaké regulační stanice se pro účely 
tohoto zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení 
měřeno kolmo na jeho obrys. 
Bezpečnostní pásmo pro :  VTL plynovody nad DN  250 činí 40 metrů 

 
3. Kulturní  limity :   
 
Nemovité kulturní památky, popřípadě soubory včetně ochranného pásma : 
- r.č. - 35117 / 6-2697 - kamenný krucifix , náves u č.p. 1 
- r.č. - 14235 / 6-2696 - venkovská usedlost, č.p. 10  /u Marků/ 
- r.č. - 27913 / 6-2694 - venkovská usedlost, č.p. 14 
Území s archeologickými nálezy : 
- k.ú. Modřišice SAS 03-32-22/3  ÚAN I.  kategorie 
Architektonicky cenné stavby : 
- obytné budovy  lidové architektury č.p.1  /u Kvapilů/ 
- obytné budovy  lidové architektury č.p.8  
- obytné budovy  lidové architektury č.p. 9  /u Antošů/ 

 
4. Ostatní limity : 
 
- Ochrana ZPF – ochrana zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany  
- Ochrana PUPFL / lesy /  a pásmo 50 m od hranice lesa 
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c.7 ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH  STAVEB  A 
            VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH  OPATŘENÍ   
 
Vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření mají umoţňovat :  
-  ţivot všech stávajících rostlin a ţivočichů a zajistit zachování jejich diverzifikaci druhů /ÚSES/  
- plnit společenskou funkci potřebnou pro obyvatele – bydlení, práci a rekreaci v obci zajištěním 
potřebných podmínek a slouţit ochraně všech obyvatel. 
  

  Veřejně prospěšné stavby dopravní: 
VVD  1 -  silniční koridor pro řešení rychlostní silnice  R35 
VVD  2 - úprava stávajících místních komunikací a provedení nových obsluţných komunikací, 

  parkovišť a chodníků v rozvojových plochách změn zajišťující prostupnost území, doplnění 
  chodníku podél silnice III/27920 ZS7, výstavba místních komunikací ZS2 – ZS5 a PS1.                     
  Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury : 

VVT  1 - výstavba prodlouţení vodovodních řadů v k.ú. Modřišice 
VVT  2 - stavby určené k likvidaci splaškových odpadních vod /výtlačný řad a dvě čerpací stanice 

 odpadních vod/ a výstavbu a rekonstrukci odvodu dešťových vod v k.ú. Modřišice  
VVT 3 -  rekonstrukce a nové rozvody elektrických a telefonních kabelů a veřejného osvětlení v k.ú.  
  Modřišice 
VVT 4 -  výstavba nových trafostanic /TS1 a TS2/, souvisejících s technickou vybaveností rozvojových 

 ploch  
V ÚP Modřišice jsou vymezeny plochy pro tyto veřejně prospěšná opatření : 

VVÚ  -  plochy a prvky ÚSES  / biokoridory nadregionálního a místního významu a biocentra místního 
významu vymezené v návrhu ÚP/ 

VVA  -  Archeologická  lokalita k.ú. Modřišice  SAS  03-32-22/3  ÚAN I. kat. 
 
Současný stav protihluková opatření nevyţaduje. Součástí projektové dokumentace na rychlostní 
silnici R 35 bude v případě potřeby i návrh protihlukového opatření. 
 
V zadání ÚP Modřišice je poţadavek na vymezení přestavbové plochy určené  pro asanaci. Jedná se 
o znehodnocené území bývalého zemědělského areálu s pravděpodobnou ekologickou zátěţí v 
soukromém vlastnictví, které bude řešit vlastník v rámci nově navrhovaného vyuţití.  
 

 
c.8 ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  PLOCH  A  KORIDORŮ  K  PROVĚŘENÍ  RP  A  

ÚZEMNÍ  STUDIÍ     
 
V územním plánu jsou vymezené plochy k prověření územní studií plochy určitého funkčního vyuţití 
většího rozsahu s potřebou ověření moţnosti zastavitelnosti, napojení na dopravní infrastrukturu 
/komunikace/ a technickou infrastrukturu /inţenýrské sítě/ tak, aby nová výstavba navázala na  
původní charakter zástavby. Součástí jednotlivé územní studie bude i řešení problémů ploch 
navazujícího veřejného prostranství. Cílem bude ověření konkrétních moţností umístění chybějících 
parkovacích stání, chodníků, případných ploch parčíků doplněné o architektonické prvky parteru. 
  

- zastavitelné plochy ZBV 8 a ZBV 13 pro ověření zastavitelnosti pro bydlení venkovské 
- zastavitelná plocha ZOS1 a přestavbová plocha POS pro ověření zastavitelnosti pro sportovní 

zařízení 
 
Plochy k prověření regulačním plánem nebyly v ÚP vymezeny. 
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d. INFORMACE  O  VÝSLEDCÍCH  VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  NA  UDRŢITELNÝ  
ROZVOJ  ÚZEMÍ   

 
Na základě řešení ÚP dojde oproti současnému stavu ke zvýšení vyváţenosti vztahu územních 
podmínek.  
Realizací navrhovaného řešení územního plánu dojde ke zlepšení udrţitelného rozvoje území.  

 
d.1 INFORMACE  JAK  BYLO  RESPEKTOVÁNO  STANOVISKO  K  VYHODNOCENÍ  

VLIVŮ  NA  ŢIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ   
 
Z hlediska posouzení vlivu na ţivotní prostředí nebyl v zadání uplatněn poţadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivu na ţivotní prostředí. 
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e.1 VYHODNOCENÍ  PŘEDPOKLÁDANÝCH  DŮSLEDKŮ  NAVRHOVANÉHO  
ŘEŠENÍ  NA  ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ  FOND  /ZPF/  

 

Zemědělský půdní fond  / ZPF / 
 

Struktura ploch ZPF          rok 1998  rok 2008  

Druh pozemku               ha podíl v % ha podíl v % 

Orná půda 223 73,1 221 72,46 

Zahrady, sady  18 5,9 18 5,9 

Trvalé travní porosty 64 21 66 21,64 

Zemědělská půda celkem 305 100 305 100 

 
Na území obce postupně klesá podíl zemědělského půdního fondu vlivem záboru pro novou výstavbu 
rodinných domů. 

Pozemky zemědělského půdního fondu tvoří vymezené tzv. funkční plochy zemědělské, 
v krajinářském členění tvořící součást typu tzv. krajiny zemědělské, v jiţním okraji ř.ú. 
lesozemědělské. Jsou určeny pro obhospodařování zemědělské půdy pro zemědělskou rostlinnou i 
ţivočišnou prvovýrobu, a to bez ohledu na současnou intenzitu i způsoby hospodářského vyuţívání. 
Dle evidence KN (ČÚZK) zde zaujímají celkem cca 305 ha, tj. 89,18 % z celkové výměry ř.ú. 
Řešené území je charakterem druhové struktury pozemků ZPF poněkud jednoduché, v naprosté 
většině zde převládá orně vyuţívaná půda, a to i na jiných evidovaných druzích pozemků (TTP).  

Dle členění evidence katastru nemovitostí jsou zde pozemky ZPF tvořeny: 

Zahradami a ovocnými sady (pozemky určené k pěstování zeleniny, květin a jiných zahradních 
plodin, i pozemky souvisle osázené ovocnými stromy nebo ovocnými keři, které zpravidla tvoří 
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, zejména při okrajích zástavby). Zahrady zde 
dle evidence KN (ČÚZK) zaujímají celkovou výměru 15 ha (tj. 4,39 % z celkové výměry ř.ú., tj. 4,92 % 
z celkové výměry pozemků ZPF), ovocné sady zaujímají celkovou výměru 3 ha (tj. 0,88 % z celkové 
výměry ř.ú., tj. 0,98 % z celkové výměry pozemků ZPF). 
 
Trvalými travními porosty luk (méně pastvin) - pozemky porostlé travinami, u nichţ teoretický hlavní 
výtěţek je píce, i kdyţ se nahodile spásají, nebo které jsou určeny k trvalému spásání, i kdyţ se 
nahodile sečou) – jejich současná intenzita vyuţívání je na rozdílné úrovni. Naprostá většina těchto 
pozemků jsou identicky vyuţívána, malá část však jeví jiţ určitou zanedbanost vč. projevů probíhající 
sukcese (nálety dřevin a křovin - jejich výskyt TTP je zde však ojedinělý, vyskytují se zde v údolních 
nivách v podmáčených a technologicky nepřístupných partiích). TTP zde dle evidence KN zaujímají 
celkovou výměru 66 ha (tj. 19,30 % z celkové výměry ř.ú., tj. 21,64 % z celkové výměry pozemků 
ZPF). 

Pozn.:       chmelnice a vinice nejsou zde evidovány 
 
 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka / BPEJ / 
Kvalita zemědělské půdy a půdní podmínky jsou charakterizovány zastoupenými půdními typy pomocí 
kódu BPEJ. 
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Výměry záborů zemědělské půdy  podle BPEJ a třídy ochrany :    (stav 2010) 

 

B P E J / stupeň ochrany plocha v ha podíl v % 

 
mimo zastavěné 

území  
obce / ha 

5.22.13  / IV. 0,837 6,18 0,837 

5.44.00  / II. 0,842 6,22 0,842 

5.44.10  / III.  0,234 1,73 0,234 

5.54.11  / IV. 0,263 1,94 0,263 

5.55.00  / II. 0,058 0,43 0,058 

5.56.00  /  I. 8,726 64,45 8,726 

5.57.00  /  I. 2,585 18,79 2,585 

Celkem 13,545 100 13,545 

 
 
1. číslice kódu BPEJ znamená přiřazení ke klimatické oblasti.  
2. a 3. číslo  kódu BPEJ vyjadřují  hlavní půdní typ kódem HPJ : 
 

V řešeném území se v rámci 5. klimatického stupně (mírně teplého, mírně vlhkého) vyskytují hlavní 
půdní jednotky (HPJ), s naprostou převahou rovinatých terénů a hlubokých a bezskeletových půd: 

 

HPJ charakteristika 

22 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, na mírně těţších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá 
hlína s vodním reţimem poněkud příznivějším. 

44 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně těţké, těţší ve spodině, bez skeletu 
nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření. 

51 Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a morénách, zrnitostně lehké nebo středně 
těţké lehčí, bez skeletu aţ středně skeletovité, s nepravidelným vodním reţimem závislým na sráţkách. 

54 Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě pelické oglejené, pararendziny pelické 
oglejené na slínech, jílech mořského neogenu a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové 
a tercierní uloţeniny), těţké aţ velmi těţké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi. 

55 Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých nivních uloţeninách, často s 
podloţím teras, zpravidla písčité, výsušné. 

56 Fluvizemě modální eubazické aţ mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloţeninách, často s 
podloţím teras, středně těţké lehčí aţ středně těţké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 

57 Fluvizemě pelické a kambické eubazické aţ mezobazické na těţkých nivních uloţeninách, aţ velmi těţké, bez skeletu, příznivé 
vlhkostní poměry aţ převlhčení. 

58 Fluvizemě glejové na nivních uloţeninách, popřípadě s podloţím teras, středně těţké nebo středně těţké lehčí, pouze slabě 
skeletovité, hladina vody níţe 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. 

Dle údajů map BPEJ patří značná část zdejších zemědělských pozemků do nejvyšší části hodnotícího 
spektra ochrany ZPF - I. a II. třída ochrany ZPF: BPEJ 5.44.00, 5.56.00, 5.57.00 a 5.58.00 (ostatní 
BPEJ - 5.22.13, 5.51.11, 5.54.11 a 5.55.00 náleţí III. aţ IV. třídě ochrany).  
 
4. číslo kódu BPEJ vyjadřuje svaţitost a expozici : od roviny aţ po výrazný svah  
převaţuje 0 – rovina, doplňuje 1 – mírný svah 
5. číslo kódu BPEJ vyjadřuje skeletovitost a hloubku půdního profilu 
převaţuje 0 – bezskeletovitá, s příměsí, hluboká, doplňuje 1 - bezskeletovitá, s příměsí, slabě 
skřetovitá, hluboká, středně hluboká a 3 
Podíl ploch zemědělské půdy podle stupně: 
 
Z uvedeného přehledu vyplývá, ţe převáţná většina zastavitelných ploch je navrţena na pozemcích s 
nejvyšší třídou ochrany a to z důvodu celkové vysoké kvality zemědělské půdy na území obce. 
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Stupeň ochrany                  I. II. III. IV. celkem 

Plocha záboru ZPF v ha                     11,31          0,9           0,23              1,1 13,54 

Podíl v %                         83,54          6,64           1,70              8,12 100 

Zatřídění bylo provedeno dle metodického pokynu ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96. 
 

Vynětí ze ZPF : 
Vyhodnocení záborů ZPF na území obce Modřišice provedené v návrhu ÚP  je doloţeno v souladu se 
zákonem č.334/92 Sb. a prováděcí vyhlášky č.13/94 Sb. následujícím způsobem: 
 
Členění podle navrhovaného funkčního vyuţití pozemků na jednotlivé lokality:    

k.ú. část Modřišice 

označení 
lokality 

číslo  
pozemku 

výměra 
pozemku v m

2
  

celkem 

výměra 
pozemku v m

2
  

zábor 

kultura 
BPEJ / stup.ochr. 

návrh funkčního vyuţití výměra 
lokality m

2 
 

celkem/zábor 

ZBV1 45/1 
část 

3113 2973 orná půda 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

6109/6109 

45/2 3136 3136 orná půda 
55600 / I. 

ZBV2 106/1 761 761 zahrada 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

11646/9961 

106/2 120 120 zahrada 
55600 / I. 

220 1293 1293 trvalý travní porost 
55600 / I. 

219/2 1318 1318 trvalý travní porost 
55600 / I. 

223/2 5316 5316 trvalý travní porost 
55600 / I. 

82/4 1153 1153 zahrada 
55600 / I. 

ZBV3 242/5 1373 1373 zahrada 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

2876/2876 

238/6 772 772 orná půda 
55600 / I. 

82/3 525 525 zahrada 
55600 / I. 

82/2  
část 

1128 206 zahrada 
55600 / I. 

ZBV4 
 
 

7/1 5641 5641 orná půda 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

5904/5904 

7/2 263 263 orná půda 
55600 / I. 

ZBV5 263 3375 3 375 orná půda 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

3375/3375 

ZBV6 265/2 
část 

5691 5200 orná půda 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

5200/5200 

ZBV7 266 
část 

1833 514 zahrada 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

6975/6975 

268/3 632 632 orná půda 
55600 / I. 

268/4 
část 

726 685 orná půda 
55600 / I. 

268/7 
část 

3282 3144 orná půda 
55600 / I. 

268/1 2000 2000 orná půda 
55600 / I. 
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ZBV8 646/2 
část 

1215 354 zahrada 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

28617/28617 

645/14 
 

692 692 orná půda 
55600 / I. 

645/9 3863 3863 orná půda 
55600 / I. 

645/8 6413 6413 orná půda 
55600 / I. 

645/7 3306 3306 orná půda 
55600 / I. 

645/6 1019 1019 orná půda 
55600 / I. 

645/4 
část 

2418 1963 orná půda 
55600 / I. 

645/2 3410 3410 orná půda 
55600 / I. 

645/1 
část 

22572 7597 orná půda 
55600 / I. 

ZBV9 580/1 234 126 trvalý travní porost 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

5508/5508 

108 trvalý travní porost 
52213 / IV. 

547/1 2050 41 orná půda 
55600 / I. 

2009 orná půda 
52213 / IV. 

581/1 2908 13 orná půda 
55600 / I. 

2895 orná půda 
52213 / IV. 

579 316 316 trvalý travní porost 
52213 / IV. 

kú. část Podháj 

ZBV11 590/1 1824 1824 orná půda 
55600 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

1824/1824 

ZBV12 653/4 1824 1824 trvalý travní porost 
55700 / I. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

7910/7910 

637/2 516 516 trvalý travní porost 
55700 / I. 

637/4 1031 1031 trvalý travní porost 
55700 / I. 

653/1 97 97 trvalý travní porost 
55700 / I. 

637/1 2988 2988 trvalý travní porost 
55700 / I. 

653/3 1454 1454 trvalý travní porost 
55700 / I. 

ZBV13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

682/1 
část 

3715 501 orná půda 
54400 / II. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

19696/19696 

2393 orná půda 
55700 / I. 

682/2 
část 

3690 901 orná půda 
54400 / II. 

1959 orná půda 
55700 / I. 

712/9 3016 2602 orná půda 
54400 / II. 
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412 orná půda 
55700 / I. 

697/2 
část 
 
 

5064 
 
 

1811 orná půda 
54400 / II. 

518 orná půda 
55700 / I. 

683 
část 

16854 319 orná půda 
54400 / II. 

7872 orná půda 
55700 / I. 

ZBV14 560/1 
část 

817 305 trvalý travní porost 
54410 / III. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

3115/3115 

186 trvalý travní porost 
55411 / IV. 

561/3 2470 31 trvalý travní porost 
54410 / III. 

2439 trvalý travní porost 
55411 / IV. 

561/7 154 154 orná půda 
54410 / III. 

ZBV15 557/1 1851 1851 trvalý travní porost 
54410 / III. 

plochy bydlení venkovského 
charakteru 

1851/1851 

plochy ZBV celkem - zábor 108 515  

 

 

k.ú. Modřišice, část Modřišice 

označení 
lokality 

číslo  
pozemku 

výměra 
pozemku v m

2
  

celkem 

výměra 
pozemku v m

2
  

zábor 

kultura 
BPEJ / stup.ochr. 

návrh funkčního vyuţití výměra 
lokality m

2
  

celkem/zábor 

ZOS1 645/1 
část 

22572 10594 orná půda 
55600 / I. 

plochy sportovního zařízení 12466/12466 

1872 orná půda 
52213 / IV. 

k.ú. Modřišice, část Podháj 

ZOS2 639 
část 

648 348 trvale travní porost 
55700 / I. 

plochy sportovního zařízení 1786/1786 

635/2 777 777 zahrada 
55700 / I. 

636/2 224 224 zahrada 
55700 / I. 

635/3 109 109 orná půda 
55700 / I. 

635/1 
část 

3809 241 orná půda 
55700 / I. 

640/1 
část 

9131 87 orná půda 
55700 / I. 

plochy ZOS celkem - zábor 14 252  

 

 

k.ú. Modřišice, část Modřišice 

označení 
lokality 

číslo  
pozemku 

výměra 
pozemku v m

2
  

celkem 

výměra 
pozemku v m

2
  

zábor 

kultura 
BPEJ / stup.ochr. 

návrh funkčního vyuţití výměra 
lokality m

2
  

celkem/zábor 

ZVPZ1 645/1 
část 

22572 1 265 orná půda 
55600 / I. 

plochy nerušící výroby a 
skladování  průmyslové a 
zemědělské 

1265/1265 
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k.ú. Modřišice, část Podháj 

ZVPZ2 750/2 160 160 orná půda 
54400 / II. 

plochy nerušící výroby a 
skladování  průmyslové a 
zemědělské 

2284/2284 

752/1 2124 2124 orná půda 
54400 / II. 

plochy ZVPZ  celkem - zábor 3 549  

 
 

k.ú. Modřišice, část Modřišice 

označení 
lokality 

číslo  
pozemku 

výměra 
pozemku v m

2
  

celkem 

výměra 
pozemku v m

2
  

zábor 

kultura 
BPEJ / stup.ochr. 

návrh funkčního vyuţití výměra 
lokality m

2
  

celkem/zábor 

ZS2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

263 
část 

3375 144 orná půda 
55600 / I. 

plochy místních, účelových 
komunikací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2757/2757 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

265/2 
část 

5691 93 orná půda 
55600 / I. 

265/1 
část 

5787 45 orná půda 
55600 / I. 

264 
část 

3809 23 orná půda 
55600 / I. 

261 
část 

2305 92 orná půda 
55600 / I. 

259 
část 

4504 98 orná půda 
55600 /I.  

314/9 
část 

1773 240 orná půda 
55500 / III. 

1356 orná půda 
55600 / I. 

281/1 
část 

8563 340 orná půda 
55500 / III. 

326 orná půda 
55600 / I. 

ZS3 265/2 
část 

5691 248 orná půda 
55600 / I. 

plochy místních, účelových 
komunikací 

763/763 

265/1 
část 

5787 135 orná půda 
55600 / I. 

314/11 
část 

3950 92 orná půda 
55600 / I. 

266 
část 

1833 109 zahrada 
55600 / I. 

268/4 
část 

726 41 orná půda 
55600 / I. 

268/7 
část 

3282 138 orná půda 
55600 / I. 

ZS4 645/4 
část 

2418 455 orná půda 
55600 / I. 

plochy místních, účelových 
komunikací 

1700/1700 

6451 
část 

22572 243 orná půda 
55600 / I. 

1002 orná půda 
52213 / IV. 

k.ú. Modřišice, část Podháj 

ZS5 
 
 
 
 
 
 

650/2 
část 

8411 632 orná půda 
55700 / I. 

plochy místních, účelových 
komunikací 
 
 
 
 
 

3429/3429 
 
 
 
 
 
 

640/1 
část 

9131 264 orná půda 
55700 / I. 

640/2 
část 

180 14 orná půda 
55700 / I. 
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635/1 
část 

3809 213 orná půda 
55700 / I.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

651 
část 

244 223 orná půda 
55700 / I. 

639 
část 

849 420 orná půda 
55700 / I. 

633/2 
část 

7294 743 orná půda 
55600 / I. 

920 orná půda 
55700 / I. 

plochy ZS  celkem - zábor 8 649  

 
 

k.ú. Modřišice, část Modřišice 

označení 
lokality 

číslo  
pozemku 

výměra 
pozemku v m

2
  

celkem 

výměra 
pozemku v m

2
  

zábor 

kultura 
BPEJ / stup.ochr. 

návrh funkčního vyuţití výměra 
lokality m

2
  

celkem/zábor 

ZTK1 1028/3 
část 

567 170 trvale travní porost 
52213 / IV. 
 

plochy technické infrastruktury 
– kanalizace / ČS1 

170/170 

k.ú. Modřišice, část Podháj 

ZTK2 650/2 
část 

8411 310 orná půda 
55700 / I. 

plochy technické infrastruktury 
– kanalizace / ČS2 

310/310 

plochy ZTK  celkem - zábor 480  

 

 

Výměry záborů zemědělské půdy dle kultury se změnami vyuţití na  zastavitelné 
plochy :   / stav v r. 2010 / 
 
BV   -   nízkopodlaţní bydlení venkovského  charakteru 
OS  -   občanské vybavení – sportovní zařízení 
VPZ  -   nerušící výroba a skladování průmyslové, zemědělské    
TK  -   technická infrastruktura - kanalizace  / čerpací stanice odpadních vod / 
S -    místní účelové komunikace 
                                                                                                                                   

 

kultura 

 

lokalita 

 

výměra v ha 

 

BPEJ 

 

změna vyuţití 

 trvalé travní porosty      

k.ú. Modřišice Z BV2 0,793 556 00 BV 

 Z BV9 

0,013 

0,043 

556 00 

522 13 BV 

 Z BV12 0,791 557 00 BV 

 Z BV14 

0,263 

0,034 

554 11 

544 10 BV 

 Z BV15 0,185 544 10 BV 

 ZOS2 0,035 557 00 OS 

 ZVPZ2 0,016 544 00 S 

 ZTK1 0,017 522 13 TK 

celkem  cca 2,188    

zahrady, sady     

k.ú. Modřišice ZBV2 0,204 556 00 BV 

 ZBV3 0,211 556 00 BV 

 ZBV7 0,052 556 00 BV 

 ZBV8 0,354 556 00 BV 
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 ZOS2  0,100 557 00 OS 

 ZS3  0,011 556 00 S 

celkem  cca 0,611   

orná půda     

k.ú. Modřišice ZBV1 0,611 556 00 BV 

 ZBV3 0,077 556 00 BV 

 ZBV4 0,590 556 00 BV 

 ZBV5 0,338 556 00 BV 

 ZBV6 0,520 556 00 BV 

 ZBV7 0,646 556 00 BV 

 ZBV8 2,826 556 00 BV 

 ZBV9 

0,005 

0,490 

556 00 

522 13 BV 

 ZBV11 0,182 556 00 BV 

 ZBV13 

0,603 

3,078 

544 00 

557 00 BV 

 ZBV14 0,015 544 10 BV 

 ZOS1 

1,059 

0,187 

556 00 

522 13 OS 

 ZOS2 0,044 557 00 OS 

 ZVPZ1 0,126 556 00 VPZ 

 ZVPZ2 0,212 544 00 VPZ 

 ZS2 

0,218 

0,058 

556 00 

555 00 S 

 ZS3 0,065 556 00 S 

 ZS4 

0,070 

0,100 

556 00 

522 13 S 

 ZS5 

0,269 

0,074 

557 00 

556 00 S 

 ZTK2 0,031 557 00 TK 

celkem  cca 10,745   

zábor celkem  cca 13,545   

 
 
 
 

Zlepšení úrodnosti ZPF : 
 
V území je evidován výskyt meliorovaných pozemků plošného drenáţního odvodnění značné výměry 
(celkem 172 ha, tj. 56,4 % z celkové evidované výměry pozemků ZPF), vč. linie investic do půdy. 
Vzhledem k minulé sporadické údrţbě těchto zařízení a ke stáří těchto investic lze odůvodněně 
předpokládat, ţe značná část takto zainvestovaných ploch je jiţ za zenitem své teoretické funkčnosti.  
Další investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti /meliorace/ se v návrhu ÚP nepředpokládají. 
Meliorované plochy jsou určitým územním omezením aţ limitem pro změny druhu dotčených pozemků 
- tento aspekt je v návrzích urbanistického řešení patřičně zohledněn. 
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Obr.: Orientační znázornění meliorovaných ploch a zainvestovaných linií (bez měřítka) 

 

 
Zdroj:        ÚAP ORP Turnov 

 

Vymezené plochy zemědělské jsou prostorem pro zemědělské hospodaření. Návrhy urbanistického 
řešení minimalizují zábory ZPF, respektují zdejší současné i potencionální zemědělské hospodaření a 
obecnou ochranu zemědělských pozemků, a veškeré lokality zájmů ochrany přírody a krajiny.  
Údrţba zdejších pozemků ZPF je nutná pro udrţení krajinného rázu. Zemědělské hospodaření je 
základním předpokladem pro zachování místního krajinného rázu (hlavně pro zamezení vzniku 
sukcesních jevů). 
Pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin nebude povolováno s ohledem na zájmy ochrany přírody 
a krajiny, neboť řešené území se nachází zčásti ve V-ZCHÚ a s tímto CHKO ČR přímo sousedí - 
důvodem jsou obecné ochranné podmínky ZCHÚ (zákaz introdukce nepůvodních druhů a nebezpečí 
jejich zavlečení) a vesměs expanzní vlastnosti těchto případně pěstovaných druhů. 
 
V grafické části jsou zakresleny hranice zastavěného území obce, hranice BPEJ a kódy BPEJ / stav z 
r.2009 /, hranice zájmových rozvojových lokalit s identifikačními čísly a barevně jsou odlišeny 
příslušné kultury dle evidence nemovitostí katastrálního úřadu pro okres Liberec.  

 
 
 
e.2 VYHODNOCENÍ  PŘEDPOKLÁDANÝCH  DŮSLEDKŮ  NAVRHOVANÉHO  

ŘEŠENÍ  NA  POZEMKY  URČENÉ  K  PLNĚNÍ  FUNKCE  LESA  / PUPFL /      
 
Stávající pozemky určené pro funkci lesa jsou návrhovými plochami v ÚP Modřišice dotčeny. 
Navrhovaná změna pozemků p.č. 425/4, část 427/1, 444 a  část 445 / trvalé travní porosty / na funkci 
lesa zvláštního určení – na zalesněné ploše staré ekologické zátěţe a plocha lesa na p.p.č  428/2 se 
mění z funkce lesa na sídelní zeleň. 
Při návrhu zalesnění je třeba respektovat poţadavek na zachování stávající různorodosti druhů dřevin.  
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Pozemky určené pro plnění funkcí lesa  / PUPFL / :  
 
Lesní pozemky (pozemky určené k plnění funkcí lesa) tvoří vymezené tzv. funkční plochy lesní, 
v krajinářském členění (vzhledem k maloplošnému charakteru a malé výměře drobných lesů) je 
součástí typu tzv. krajiny zemědělské. Dle evidence KN (evidence ČÚZK) zde zaujímají cca 6 ha, tj. 
1,75 % z celkové výměry ř.ú. (tento údaj je vysoko pod průměrem libereckého kraje i ČR). 
Vymezené plochy lesní zahrnují v katastru nemovitostí evidované tzv. lesní pozemky (v plochovém 
členění LHP/LHO tvořeny tzv. porostní plochou a bezlesími).  
Lesy řešeného území jsou součástí Přírodních lesních oblasti (PLO): 

- PLO 17 Polabí, podoblast S okrajové pásmo, 
- PLO 18b Český ráj, podoblast Vyskeřská plošina 

V organizační struktuře LČR, s.p., jsou součástí LHO Turnov-Hořicko a LHC Hořice v Podkrkonoší 
(platnost LHP 2008-2017). Vlastnicky je zde cca rovným dílem zastoupen stát (LČR, s.p.), Obec 
Modřišice a fyzické osoby (často téţ v podílovém vlastnictví některých pozemků). 

 
Lesy hospodářské 
Funkce lesů jsou definovány v jejich kategorizaci, kde v podmínkách řešeného území se jedná 
výhradně o lesy hospodářské. Dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích..., § 9 - lesy hospodářské jsou 
lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení (tyto lesy jsou v 
LHP/LHO uvedeny pod kódem 10). 
 
V řešeném území je myslivecké hospodaření realizováno v územních jednotkách, tzv. honitbách: 

- 5109110909 Český ráj Přepeře 
- 5109110910 Kozlovy Všeň 

Myslivecké hospodaření (ani přirozené migrační trasy zvěře) není návrhy urbanistického řešení 
dotčeno. 
 

Návrhy na začlenění vytipovaných ploch charakteru vzrostlého a zapojeného lesa v katastru 
nemovitostí do kategorie lesní pozemek jsou odůvodněny snahou o náleţité lesnické hospodaření v 
těchto strukturách naplňujících definici lesa (zejména kdy se jedná o struktury začleněné v ÚSES), a 
zároveň začleněním jako PUPFL do LHP/LHO. Tyto plochy jsou sdruţeny do lokality L1 (funkční 
plocha lesní). Realizace návrhu je moţná na základě případného souhlasu orgánu státní správy lesů a 
vlastníka příslušného pozemku.  

 

Tato lokalita, tvořená homogenními nárosty lesních dřevin charakteru vzrostlého lesa, se zde jiţ 
vyskytuje :  

lokalita p.č. 
současný druh pozemku  
(dle ČÚZK k 5/2010) 

vlastnické právo, popř. právo hospodařit 
s majetkem státu (dle ČÚZK k 5/2010) 

L1 

425/4 TTP Obec Modřišice 

427/1 část TTP Obec Modřišice 

444 TTP  fyzická osoba 

445 část TTP  fyzická osoba 

500/42 TTP  fyzická osoba 

 

Návrh na změnu v evidenci katastru nemovitostí přeřazením pozemku p.p.č. 428/2 ve vlastnictví obce 
Modřišice ze současného lesního pozemku do ostatních ploch – v ÚP s funkcí ploch sídelní zeleně, 
zároveň vynětím z LHP/LHO (733 C7) je odůvodněn hospodářskou nevýnosovostí dotčeného lesa 
(BŘ kmenovina na oploceném pozemku, vyuţívaná k rekreaci v těsné blízkosti místního hřiště). 
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Obr.:      Návrhy na změny PUPFL (bez měřítka): 

 

 
Zdroj:        návrhy zpracovatele ÚPO 

 
 
 

Vzdálenost  50 m od okraje lesa 
 
Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy o umístění 
stavby jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který můţe svůj souhlas vázat na 
splnění podmínek.  
Dle zákona č. 289/1996 Sb. o lesích je pro uvaţované změny vyuţívání území limitujícím prvkem 
ochranné pásmo 50 m od kraje lesa (v praktickém rozhodování o umísťování staveb můţe být 
odsouhlasením orgánu státní správy lesů tato vzdálenost zkrácena na délku střední výšky 
sousedícího porostu v mýtném věku). Tento limit je v návrhu urbanistického řešení patřičně 
zohledněn. 
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f. ÚDAJE  O  POČTU  LISTŮ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  A  POČTU  VÝKRESŮ  V 
           GRAFICKÉ  ČÁSTI   
 
Textová část Odůvodnění ÚP Modřišice obsahuje 55 stran textu. 
Grafická část Odůvodnění ÚP Modřišice obsahuje 3 výkresy formátu  A1. 
 

 

 

Pouţité podklady : 
 
Archív a databáze zpracovatele 
Biogeografické členění ČR – Enigma Praha, Culek M., 1996 
data ČSÚ, statistický zpravodaj ČSÚ 
Evropská úmluva o krajině – částka 82/2006 Sb. a 27/2006 Sb. 
Generel ÚSES, Ohrazenice, Přepeře, Modřišice, Všeň, Olešnice u Turnova - Agropodnik Lomnice nad 
Popelkou, 1992 
Generel ÚSES, Turnov, Daliměřice, Modřišice, Přepeře, Ohrazenice, Malý Rohozec, Bukovina, 
Dolánky, Mašov - František Pelc, 1992 
Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě - metodické doporučení – AOPK ČR, 
Míchal I. a kol., 1999 
Internetové servery AOPK ČR, ČÚZK, KÚLK, ÚHÚL, MZe ČR, MŢP ČR … 
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje – Hromek - LESPROJEKT, lesnické a parkové 
úpravy, 2004 
Krajinný ráz, Lesnická práce – Löw J. a Míchal I., 2003 
Krajská koncepce zemědělství – KÚLK, 2002 
Metodický pokyn MŢP ČR k postupu zadávání a zpracování dokumentace ÚSES č.j.NM/905/92 
s 15.4.1992, vč. metodického pokynu MŢP č.j.600/760/94 z 20.5.1994 
Metodický pokyn MŢP z 1.1.2004 k provádění ustanovení §8 odst.3 ve vazbě na ustanovení §3 odst.1 
aţ 3 zákona č.334/1992 Sb. 
Metodika „Hodnocení a ochrana krajinného rázu“ – MŢP ČR – Löw a spol. 
Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí a Návod na uţívání ÚTP R a NR ÚSES ČR  
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŢP ČR z 1.10.1996, č. j.OOLP/1067/96, k odnímání 
půdy ze ZPF, ve znění zákona ČNR č.10/1993 Sb., platného od 1.1.1997  
Oblastní plány rozvoje lesa – ÚHÚL 
Příloha k vyhlášce č.190/1996 Sb. charakteristiky druhů pozemků pro účely katastru nemovitostí 
Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability  
Státní politika ţivotního prostředí ČR 2004-2010 – MŢP, 2004 
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR – MŢP 
Stav ţivotního prostředí v Libereckém kraji – MŢP, 2004 
Typologický systém ÚHÚL 
Typologie české krajiny, MŢP – Löw a spol. 
Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR – internetový server AOPK 
Územně analytické podklady Libereckého kraje – SAUL s.r.o., 2008 
Územně analytické podklady ORP Turnov 
Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES, MMR a MŢP ČR – Společnost pro 
ţivotní prostředí Brno, 1996 
Vyhláška č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF 
Vyhláška MŢP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/92 Sb. 
Vyhláška MZe ČR č.546 z 12.12.2002, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci 
Zákon č.17/1991, o ţivotním prostředí 
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v novelizovaných verzích 
Zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon vč. vyhlášek 
Zákon č.289/1995 Sb. lesní zákon 
Zákon č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF v novelizovaných verzích 
Zásady územního rozvoje LK (koncept) – SAUL s.r.o., 2008 
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Seznam pouţitých zkratek : 
 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

BC biocentrum 

BK biokoridor 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČRS Český rybářský svaz 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a kartografický 

HPJ hlavní půdní jednotka 

CHKO (ČR) chráněná krajinná oblast (Český ráj) 

KES koeficient ekologické stability 

KN katastr nemovitostí 

KOPK LK koncepce ochrany přírody a krajiny LK 

KR krajinný ráz 

KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje 

k.ú. katastrální území 

LČR Lesy České republiky, s.p. 

LHP/LHO lesní hospodářský plán/osnova 

LK liberecký kraj 

MKR místo krajinného rázu 

MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŢP ČR  Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

OKR oblast krajinného rázu 

OP ochranné pásmo 

OPRL oblastní plány rozvoje lesa 

ORP obec s rozšířenou působností 

PLO přírodní lesní oblast 

POKR podoblast krajinného rázu 

PS památný strom 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

ř.ú. řešené území 

SLT soubor lesních typů 

SMO státní mapa odvozená 

SZVS Státní zemědělská vodohospodářská správa (pracoviště Liberec) 

TTP trvalé travní porosty 

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚP, ÚPO, ÚPD územní plán (obce), Územně plánovací dokumentace 

ÚSES územní systém ekologické stability 

ÚSOP ústřední seznam ochrany přírody 

ÚTP NR a R ÚSES  územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES 

VKP významný krajinný prvek 

VS vegetační stupeň 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR LK zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koncept) 

V textu pouţité zkratky dřevin vycházejí z běţné lesnické hospodářsko-úpravnické praxe. 
 
 


