
Obec Modřišice
Modřišice 11, 511 01 Turnov

Uzemní plán Modřišice
Zastupitelstvo obce Modřišice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) Zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, dále § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve Spojení S ustanovením § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád (dále
jen „Správní řád“), v platném znění

vydává
ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 Stavebního zákona

Uzemní plán Modřišice,

Schválený usnesením Zastupitelstva obce Modřišice č. 3/21/11, ze dne 22. 6. 2011.

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

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÄNU MODŘIŠICE

1.1. Textová část

I.l.a)

I.l.b)

I.l.c)

I.1.d)
Lie)

I.1.f)

lig)

I.1.h)

Vymezení zastavěného území
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot v území obce
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému Sídelní zeleně
Koncepce veřejně infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a Stanovení
základních podmínek ochrany krajinného rázu
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Vymezení dalších veřejně prospěšných Staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo

I. l. i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv



l. l. j) Vymezení ploch a koridorů k proVěření územní studií

I. l. k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu Výkresů k němu připojené grafické části

I. 2._Grafická část

Výkręs 1 VÝKRES zAKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
Výknęs ZA HLAVNÍ VÝKRES _ PLOCHV S ROZDÍLNÝM VVUŽITÍM
Výıqęs ZB HLAVNÍ VÝKRES _ SILNIČNÍ A DRAŽNÍ DOPRAVA
VýIfl-ęs ZC HLAVNÍ VÝKRES - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
VýIfl-es 2D HLAVNÍ VÝKRES _ ENERGETICKÉ VEDENÍ
Výkrflzs 3 VÝKRES VEŘEJNÉ PROSPEŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ

A ASANACÍ

Odůvodnění

ILI. Textová část

II. l. a) Vyhodnocení koordinace VyužíVání území z hlediska širších Vztahů V území,
Včetně souladu s územně plánoVací dokumentací Vydanou kraj em

II. l. b) Údaje O Splnění Zadání

II. l. c) Komplexní zdůVodnění přijatého řešení a Vybrané Varianty, Včetně Vyhodnocení

M 1:5000
M 1:5000
M 1:5000
M 1:5000
M 1:5000
M 1:5000

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména Ve Vztahu k rozboru
udržitelného rooje území

II. 1. d) Informace o Výsledcích Vyhodnocení VliVů na udržitelný rooj území Spolu
s informací, zda a jak bylo respektoVáno stanoVisko k Vyhodnocení VliVu
na ŽiVotní prostředí, popřípadě zdůVodnění, proč toto stanoVisko nebo jeho část
nebylo respektováno

II. l. E) Vyhodnocení předpokládaných důsledků naVrhoVaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

II.2. Grafická část

VÝKRES 4 KOORDINAČNÍ VÝkRES u
VÝKRES 5 VYKRES SIRŠÍCH VZTAHU
VÝKRES ó VÝKRES PŘEDPOKLADANÝCH ZABORÚ PŮDNÍHO EONDU M 1:5000

1. Průběh pořizování Uzemııího plánu Modřišiee

M 1:5000
Ml:50000

ZastupitelstVo obce Modřišíce SchVálilo usnesením č. 21 ze dne 21. Z. 2007 pořízení
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Územního plánu Modřišice (dále jen „ÚP Modříšíce“).
Obec Modřišice vybrala lng. Arch. Sárku Jaklovou S architektonické kanceláře Jaklová &

Jakl Architects ke Zpracování územního plánu.

Pořizovatel Městský úřad Turnov odbor rozvoje města jako úřad územního plánování, ve
spolupráci surčeným zastupitelem obce Modřišice zpracoval vsrpnu 2009 Návrh Zadání ÚP
Modřišice dle náležitostí stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územne plánevael činneee (dále jen „vyhláška č.500/2006 Slax-3. v Návrhu zadání ÚP Mednšlee
byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování Návrhu ÚP Modřišice.
Pořizovatel v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal Návrh Zadání ÚP Modřišice obci
Modřišice, dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Libereckého kraje pro
uplatnění podnětů a požadavků k Návrhu Zadání ÚP Modřišice a zároveň zajistil zveřejnění Návrhu
Zadání ÚP Modřišice a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Obecního úřadu
Modřišice po dobu minimálně 30 dnů ( tj. od 30. 9. 2009 do 7. ll. 2009 včetně) současně
s oznámením o projednání Návrhu Zadání ÚP Modřišice.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem následně vyhodnotil požadavky, podněty a
připomínky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě k Návrhu Zadání ÚP Modřišice, a na jejich
základě upravil Návrh Zadání ÚP Modřišice.
Úpravené Zadání ÚP Modřišice bylo dle § 47 odst. 5 stavebního zákona schváleno Zastupitelstvem
obce Modřišice usnesením č. 56 ze dne 25. ll. 2009.

Na základě schváleného Zadání ÚP Modřišice byla zpracovatelem vyhotovena a v červnu
2010 předána ehei Meánšiee deknxnenlaee Návrhu ÚP Medrišiee.

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 stavebního zákona oznámil termín
společného jednání na den 16. 9. 2010 jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu
Libereckého kraje a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30
dnů od termínu společného jednání. Společné jednání se konalo za účasti lng. arch. Šárky Jáklové,
která přítomné seznámila s koncepcí řešení. Prodloužení lhůty k podání stanovisek nebylo žádným
dotčeným orgánem uplatněno.

Dle uplatněných stanovisek dotčených orgánů byl zhotovitelem upraven Návrh ÚP
Modřišice a v lednu 2011 předán obci Modřišice.

Pořizovatel předložil Návrh ÚP Modřišice a zprávu o jeho projednání Krajskému úřadu
Libereckého kraje kposouzení v souladu s § 51 stavebního zákona a následně bylo Krajským
úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu vydáno stanovisko podč. j. OÚPSŘ/sló/zol l/oUP ze áne 18. 2. 2011. ve kterem eeehlaeí e preáleženýxn Navrhem ÚP
Meářišiee a petvráil. že lze zahájit rizeni e vydání ÚP Medrišiee.

Řízení o územním plánu zahájil pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona. Dne 11. 5.
2011 se konalo veřejné projednání Návrhu ÚP Modřišice s odborným výkladem zpracovatele, za
účasti zástupců dotčených orgánů a veřejnosti. K návrhu byla uplatněnajedna připomínka.

Následovalo vyhodnocení projednání a vyhodnocení připomínky. Na základě veřejného
projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Pořizovatel předložil Zastupitelstvu
obce Modřišice návrh na vydání Územního plánu Modřišice s jeho odůvodněním

Zastupitelstvo obce Modřišice ověřilo, že Územní plán Modřišice není v rozporu s Politikou
územního rozvoje 2008, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovísky dotčených
orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje a následně schválilo usnesením č.
3/21/ ll ze dne 22. 6. 2011 vydání Územního plánu Modřišice formou opatření obecné povahy,
které bude oznámeno vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu.



2. Výsledek přezkoumání Územního plánu Modřišice podle § 53 odst. 4
Stavebního zákona

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

Na základě Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády
ČR e. 929 ze dne 20. 7. 2009 rešene území Medrišiee není zerezene de žádná rezvejeve ení
specifické oblasti. Prochází jím vymezená rozvojová osa 083 Praha - Liberec _ hranice
CR/SRN, PL (mimo rozvojové oblastí) ORP Turnov.
V platném ÚP VÚC se neuplatňují přímé požadavky na obsah ÚP Modřišice vyplývající

z nadřazené územně plánovací dokumentace.
Zásady územního rozvoje /ZÚR/ Libereckého kraje /LK/ byly zpracovány podle
schváleného Aktualizovaného zadání ÚP VÚC LK splňující požadavky na Zásady
územního rozvoje. V současné době probíhají jednání o Návrhu ZÚR LK. Při zpracování
Návrhu ÚP Modřišice byl sledován soulad a aktuálně platnou ÚPD LK.
Předmět ÚP Modříšice neovlivní širší územní vazby na okolní obce, nevyvolává potřebu
koordinace z hlediska širších vztahů.

b) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území

Cílem řešení ÚP Modřišíce je potřeba obce Modřišice stanovit směry rozvoje území obce
s vazbami na širší území. umožnit obnovu a zejména výstavbu a rozvoj obce v souvislostis potřebnou veřejnou infrastrukturou při zachování všech hodnot v území. Navrhovaná
řešení ÚP Modřišice se snaží respektovat a ochránit přírodní. kulturní. urbanistické a
civilizační hodnoty vymezené na území obce. Nové zastavitelné plochy jsou umístěny
v územích navazujících na zastavěné území obce.

c) Vyhodnocení souladu S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů

ÚP Modřišice je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právnímipředpisy. zejména svyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územněplánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 501/2006Sb.,r o obecných požadavcích na využívání území.

d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. popřípadě s výsledkem řešení
rozporů

ÚP Modřišice je v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštníchprávních předpisů. Uplatnčná stanoviska dotčených orgánů vrámci projednávání Návrhu ÚPModřišice byla zohlednčna. Při pořizování Územního plánu Modříšice nebylo potřeba řešit žádnérozpory.

3.Náležitosti podle § 53 odst. 5 stavebního zákona

a) Výsledek přezkoumání Územního plánu Modřišice podle § 53 odst. 4 stavebníhozákona
ÚP Modřišice je v souladu s § 53 odst. 4 stavebního zákona, jak je uvedeno v kap. 2.



b)

d)

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vrámci projednávání Návrhu UP Modřišíce nebyl uplatněn požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje území. ÚP nenavrhuje žádné plochy, které by
vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí.

Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj vyloučila významný vliv na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Vyhodnocení vlivů na životní
prostředí tedy nebylo v Zadání Územního plánu Modřišice požadováno, stanovisko
krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo bez připomínek.

Vvyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

Hlavním důvodem pořízení ÚP Modřišice umožnit obnovovat a rozvíjet obec jako funkčně a
prostorově ucelený útvar určený převážně pro bydlení, kdy nové zastavitelné plochy byly
navrženy s vazbou na zastavěné území obce tak. aby nedošlo k narušení kulturně
historického prostředí obce a bylo přizpůsobeno krajině a původní zástavbě. Návrhem
nových ploch pro sportovní zařízení ÚP Modřišice podporuje rozvoj sportovně rekreační
vybavenosti. V rámci podmínek využití území (regulativů) jsou stanoveny podmínky pro
využití ploch Brownfilds- přestavbou plochy bývalého zemědělského areálu. Zastavitelné
plochy byly vymezeny s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrany hodnot
území, ochrany půdního fondu a lesa. Navazují na zastavěné území, nebo doplňují proluky
v tomto zastavěném území. Návrh zastavitelných ploch respektoval limity území.

4.Soulad Územního plánu Modřišice podle přílohy č. 7 části II. odst. 1 vyhlášky
č. 500/2006 Sb...

a)

b)

d)

Vyhodnocení koordinace využívání území
ÚP Modřišice neovlivní širší územní vazby na okolní obce ani vztah obce k vyšší územní
jednotce. Dále nevyvolá změny v nadřazené územně plánovací dokumentaci.
Vyhodnocení je dále zpracováno v textové části Odůvodnění v kapitole II.1.a).

Údaje o splnění zadání
Dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky Zadání ÚP Modřišice,
schváleného Zastupitelstvem obce Modřišice dne 25. ll. 2009.
Vyhodnocení a upřesnění údajů zadání je dále zpracováno vtextové části Odůvodnění
v kapitole II.1.b).

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území nevyžadovalo variantní řešení, nebylo nutné
provádět výběr variant.
Navrhované zastavitelné plochy jsou situovány v sousedství zastavěného území.I nebo
jako doplnění proluk. Vymezením zastavitelných ploch se sleduje rozvoj obce převážně
pro výstavbu rodinných domů. Nové výrobní plochy jsou v části Modřišic umístěny na
přestavbové ploše bývalého zemědělského areálu a včásti Podháje rozšiřují stávající
výrobní plochy. Rozšiřují se plochy dvou lokalit sportovních zařízení. Dále se rozšiřují
také plochy rekreace v chatové zástavbě o lokalitu přímo navazující na stávající.
Vyhodnocení je dále zpracováno v textové části Odůvodnění v kapitole II.1.c).
Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území



V rámci projednání Návrhu Zadání ÚP Modřišice
nebyl Krajským úřadem Libereckého kraje uplatněn požadavek na Zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení je Zpracováno v textové části Odůvodnění v kapitole II.1.d).

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Vyhodnocení je Zpracováno v textové části Odůvodnění v kapitole II.I.e) a je nedílnou
součástí tohoto dokumentu.
Vyhodnocení je rozděleno podle rozvojových ploch a navrhovaného funkčního využití.

5.Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb.
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch ani zástupcem veřejnosti nebyly v průběhu
řízení územního plánu podány.

6.Vyhodnocení připomínek

V rámci veřejného projednání ÚP Modřišice byly uplatněny písemně dne 10. 5. 2011
Miloslavem Koškem následující připomínky jejichž Znění není sohledem na jejich obsažnost
uvedeno v celém rozsahu. Celé znění připomínek je uloženo na Městském úřadě v Turnově na
odboru rozvoje města.

Připomínka č. 1 -› návrh je svým Zpracováním poměrně nesrozumitelný, bytj se jedná o dokument,
který by měl být přístupný svým obsahem Zejména pro laiky. Materiál obsahuje velké množství
zkratek, které neobeznámenému občanovi obce nic neřeknou. Návrh neobsahuje seznam užitých
zkratek.
Vyhodnocení připomínky: požadavku bylo částečně vyhověno. Územní plán nelze psát obecně
(tzv. srozumitelně pro laiky) bez odborných pojmů, které odpovídají pojmům příslušných Zákonů a
Z toho vyplývajících zkratek, které jsou v rámci textu popisovány - seznam zkratek bude doplněn na
konci textové části.

Připomínka ě. 2 - návrh vylučuje v řešeném území pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin
pro energetické účely., aniž by byl tento striktní zákaz jakkoli odůvodněn.
Vyhodnocení připomínky: požadavku bylo vyhovéno. V regulativech pro zemědělskou plochu
bude doplněn informace o zákazu pěstování konkrétního druhu biomasy a to o rychle rostoucí
dřeviny, jejichž zákaz je v textu zdůvodněn.
Ostatní druhy biomasy (např. i rakytník), které se mohou pěstovat na Zemědělských půdách nej sou
územním plánem omezovány.

Připomínka č. 3 - plán „likvidace invaznich druhů“ je uveden bez jakéhokoli věcného zdůvodnění
a přesného vymezení objektů této likvidace (není jasné, jaký orgán obce a dle jakých kritérií by měl
rozhodovat o tom.I jaký druh je druhem invazním, ve vztahu kjakým pozemkům, jak by měla
likvidace probíhat). Dílčí informace k Záměru likvidace obsahuje pouze odůvodnění Návrhu. které
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ovšem rovněž neobsahuje taxativní výčet a jednoznačnou identifikaci invazních druhů, ani bližší
údaje o projektu likvidace. Návrh by měl kromě doplnění těchto informací obsahovat jednoznačné
určení, že jakákoli likvidace se může dotýkat pouze pozemků ve vlastnictví obce či státu, které
Zároveň nejsou případnými nájemci užívány k zemědělské činnosti.
Vyhodnocení připomínky: požadavku nebylo vyhověno. Likvidace invazních druhů (str. 5
Návrhu) bude provedena dle způsobu popsaném v Odůvodnění str.12, kapitola Výskyt invazních
druhů rostlin, která je navržena na základě Projektu KÚLK (viz. Webové stránky KÚLK)
"Likvidace invazních rostlin v povodí Jizery“ a dopracován viz. Odůvodnění str. 12 k územní plán
neřeší vlastnické vztahy a povinnosti vlastníků pozemků, to Stanoví příslušný zákon v tato
připomínka je obecná, netýká se návrhu ÚP.
(Územní plán nenahrazuje příslušné zákony. Územní plán řeší organizaci a systémy jednotlivých
funkčních složek a rozvoj území tak, aby nebyl v rozporu se zákony.)

Připomínka ě. 4 - návrh konstatuje, že mimo zastavitelné území obce lze v rámci pozemkových
úprav měnit využití území u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu, po projednání
dle platných právních předpisů. Návrh by měl zároveň výslovně zahrnovat, že ke změně využití
území může (v Návrhu vymezeném rozsahu, tj. z orné půdy na zahradu atd.) beze změny územního
plánu obce dojít i na základě individuálního řízení o územním rozhodnutí o změně využití území.
Stávající formulace je totiž vrozporu sústavněprávně chráněným právem na rovnost ochrany
vlastnických práv a vrozporu s dalšími příslušnými právními předpisy neodůvodněně omezuje
práva vlastníků pozemků.
Vyhodnocení připomínky: požadavku nebylo vyhověno. Uvedený způsob individuálního řízení o
územním rozhodnutí o změně využití území, který podle připomínky nevyžaduje změnu územního
plánu, však podle stavebního zákona § 90 musí být v souladu s vydanou územně plánovací
dokumentací. To znamená, že každá změna využití území (mimo změny kultury zemědělské půdy
po projednání podle platných právních předpisů, jak uvedeno v Návrhu str.14) vyžaduje změnu
územního plánu - připomínka je v rozporu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění.

Připomínka č. 5 - požadavek na vymezení území pro zemědělské aktivity (pěstování raky'tníku
řešetlákového) v územním plánu.
Vyhodnocení připomínky: požadavku nebylo vyhověno. Územní plán neurčuje vlastníkům
zemědělské půdy, jaký bezkonfliktní druh zde bude pěstovat.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti ÚP Modřišice vydanému formou patření
obecné povahy podat opravný prostředek.

ÚP dle § 173 odst. l správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné
vyhlášky o oznámení vydání ÚP Modřišice.

Dokumentace ÚP Modřišíce, je dle § 165 odst. 1 stavebního zákona opatřena záznamem o
účinnosti a uložena na Obecním úřadě v Modřišicich, Městském úřadě Turnov - odboru rozvoje
města, Městském úřadě Turnov - stavebním úřadě a na Krajském úřadě Libereckého kraje - odboru
územního plánování a stavebního řádu. Dále je ÚP Modřišice přístupný na internetové stránce
Města Turnova httpıl/wwwiurnovcz/město turnov/ územní plány a rozvoj města/územní plán
modřišíce a na internetové stránce obce Modřišice http://ww.modrisice.cz.
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