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Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování (dále jen 

pořizovatel) na základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění (dále jen stavební zákon) zpracoval Zprávu o uplatňování Územního plánu Modřišice, 

a to dle § 15 vyhlášky č. 500/206 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  

Územní plán Modřišice vydalo Zastupitelstvo obce Modřišice usnesením č. 3/21/11 ze dne 

22.06.2011 a účinnosti nabyl dne 12.07.2011.  

Zpráva o uplatňování územního plánu má být dle § 55 odst. 1 stavebního zákona předložena 

zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 

 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území 

1. Zastavěné území 
Využití zastavěného území spočívalo za uplynulé období především ve stavebních úpravách 

a změnách stávajících staveb včetně doplňkových staveb. 

- na p. p. č. 267/4 ke st. p. č. 457 v k. ú. Modřišice byl realizován hospodářský objekt 

u rodinného domu – garáž, pohotovostní veterinární ordinace se zázemím, půda  

- na parcele č. 249/4 v k. ú. Modřišice byl postaven nový rodinný dům 

2. Zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití 
Pořizovatel ve spolupráci s obcí Modřišice zohlednil nové skutečnosti v území zjištěné při terénním 

průzkumu, z leteckých snímků území, dle aktuálních dat z katastru nemovitostí a dle informací 

poskytnutých příslušným stavebním úřadem a následně vyhodnotil uplatňování územního plánu 

v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití. 

Plochy bydlení venkovského charakteru 
 

Označení 
plochy 

Výměra 
plochy 

(m2) 

Max. 
počet 
domů 

Využití 
plochy 

(m2) 

Využití 
plochy 

(%) 

ZBV 1 6 109 2 0 0 

ZBV 2 11 646 4 0 0 

ZBV 3 2 876 1 0 0 

ZBV 4 5 904 2 0 0 

ZBV 5 3 375 2 0 0 

ZBV 6 5 200 4 0 0 

ZBV 7 6 975 4 2 940 42 

ZBV 8 28 617 18 0 0 

ZBV 9 5 508 2 0 0 

ZBV 11 1 824 1 0 0 

ZBV 12 7 910 4 0 0 

ZBV 13 19 696 6 0 0 

ZBV 14 3 115 2 0 0 
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ZBV 15 1 851 1 0 0 

celkem 110 606 53 2 940 3 

 

Plochy sportovního zařízení 
  

Označení 
plochy 

Výměra 
plochy 

(m2) 

Využití 
plochy 

(m2) 

Využití 
plochy 

(%) 

 ZOS 1 12 466 0 0 
 ZOS 2 1 786 0 0 
 POS 3 364 0 0 
 celkem 17 616 0 0 
  

Plochy nerušící výroby a skladování – 
průmyslové a zemědělské 

Označení 
plochy 

Výměra 
plochy 

(m2) 

Využití 
plochy 

(m2) 

Využití 
plochy 

(%) 

   ZVPZ 1 1 265 0 0 
   ZVPZ 2 2 284 0 0 
   PVPZ 19 585 0 0 
   celkem 23 134 0 0 
    

Plochy místních, účelových komunikací 
 

Označení 
plochy 

Výměra 
plochy 

(m2) 

Využití 
plochy 

(m2) 

Využití 
plochy 

(%) 

 ZS 2 2 757 0 0 
 ZS 3 763 347 45 
 ZS 4 1 700 0 0 
 ZS 5 3 429 0 0 
 PS1 215 0 0 
 celkem 8 864 347 4 
  

Plocha technické infrastruktury – kanalizace 
(čerpací stanice) 

Označení 
plochy 

Výměra 
plochy 

(m2) 

Využití 
plochy 

(m2) 

Využití 
plochy 

(%) 

 ZTK 1 170 0 0 
 ZTK 2 310 0 0 
 celkem 480 0 0 
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 V uplynulém období byl v zastavitelných plochách povolen a realizován 1 rodinný dům a povoleno 

bylo prodloužení místní komunikace. 

 

3. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
Územním plánem jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro která lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

a) Veřejně prospěšné stavby dopravní 

VVD 1 – silniční koridor pro řešení rychlostní silnice R35 (S5) 
VVD 2 – úprava stávajících místních komunikací a provedení nových obslužných komunikací, 
parkovišť a chodníků v rozvojových plochách změn, doplnění chodníku podél silnice III/27920 
ZS7, výstavba místních komunikací ZS2 – ZS5 a PS1. 

 

b) Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 
VVT 1 – výstavba prodloužení 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 
 

c) Veřejně prospěšná opatření 
 

VVÚ – plochy a prvky ÚSES (biokoridory nadregionálního a místního významu a biocentra 
místního významu vymezené v ÚP) 
VVA – Archeologická lokalita k. ú. Modřišice SAS 03-32-22/3 ÚAN I. kat. 

 

 V uplynulém období bylo vydáno územní rozhodnutí (a stavební povolení) na prodloužení místní 

komunikace ZS3 (p. p. č. 265/3, 314/12, 1025 v k. ú. Modřišice). Další veřejně prospěšné stavby ani 

veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebyly realizovány 

a potřeba vymezení nových nevznikla.  

 

4. Územní studie 
Na území obce Modřišice není územním plánem vymezena žádná plocha, pro kterou by bylo 

rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.  

 Potřeba vymezení takové plochy nevznikla. 

 

5. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem pro jednotlivé plochy 

členěny na hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití, případně podmíněně přípustné 

využití a podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

 Potřeba změny podmínek využití území nevznikla. 
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6. Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 
Dle zjištění pořizovatele došlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, 

konkrétně se jedná o změnu hranice (zvětšení) katastrálního území Modřišice v následujícím rozsahu: 

Obr. 1: původně katastrální území Olešnice u Turnova (710393), nyní katastrální území Modřišice (577626) 

 

Obec Olešnice nemá vydaný územní plán. Zastupitelstvo obce Olešnice na základě usnesení č. 1/5/08 

ze dne 03.09.2008 vydalo vymezení zastavěného území obce Olešnice, a to v řešeném území 

v následujícím rozsahu: 

Obr. 2: vymezení zastavěného území 
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 Na základě zjištění skutečného stavu v území (výměry, využití a zastavěnost pozemků, omezení 

vyplývající z limitů území, záměry vlastníků) a z něj vyplývajících předpokladů do budoucna 

pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili stav jako v současné době vyhovující. 

Území bude řešeno v případné budoucí změně Územního plánu Modřišice. Do té doby bude v části 

území bez zpracovaného územního plánu rozhodováno na základě vymezeného zastavěného území. 

 

7. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území 
Během sledovaného období nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Rozvoj obce 

neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území. Požadavek na vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí nebyl uplatněn. Vliv na soustavu NATURA 2000 na území Chráněné krajinné oblasti Český 

ráj by vyloučen. 

 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů 

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov – úplná 

aktualizace 2014 byly zpracovány k 31.12.2014 a vyplývají z nich následující problémy k řešení 

v územním plánu: 

1. Respektovat lokality sesuvných území, omezit v nich rozvoj výstavby.  

2. Přijetí opatření ke zvyšování vodního potenciálu území zejména v souvislosti s omezováním 
možných dopadů klimatické změny, spojených s poklesem hladin spodních vod. Působit 
k hospodárnému využívání vodních zdrojů v území.  

3. Lokalizace protipovodňových opatření v krajině, obnova nebo budování nových drobných 
nádrží k zadržování vody v území a omezování rozsahu povodní – posilování retenční 
a akumulační kapacity území revitalizací vodních toků.  

4. Řešení asanace starých zátěží.  

5. Vyhodnotit plochy územního systému ekologické stability (ÚSES) vymezené v územním plánu 
a v případě potřeby navrhnout jejich změnu a optimalizaci. 

6. Prověřit a případně vymezit plochy pro drobné podnikání.  

7. Vymezit plochu na umístění ČOV nebo vytvořit návrh na připojení kanalizačních sítí na již 
vybudované ČOV v Turnově. 

 

Vyhodnocení problémů: 

 

Ad. 1. 

Lokality sesuvných území jsou v územním plánu zobrazeny, jsou zohledněny a není v nich požadována 

další nová výstavba. V případě budoucí změny územního plánu by byla sesuvná území respektována 

dle údajů České geologické služby. 

Ad. 2. 

V územním plánu jsou respektovány (v návrzích urbanistického řešení jsou zohledněny) významné 

krajinné prvky (VKP) „ze zákona“ (součást ploch lesních, vodních, z části zemědělských). 

Dle územního plánu: Současný systém zásobení obce vodou zůstane zachován. Obec bude nadále 
využívat prameniště v Zahájsku – jímací zářezy s pramenní jímkou, vybudované v roce 1949 
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a vodojem Podháj 50 m3, vybudovaný v roce 1970. Dále bude využíváno napojení na Skupinový 
vodovod Turnov, ze kterého je voda z Turnova (Mašova-Kalužníku) v případě potřeby do vodovodní 
sítě Modřišic v letním období doplňována. Skupinový vodovod Turnov je ve vlastnictví 
Vodohospodářského sdružení Turnov, vodovod Modřišice je ve vlastnictví obce. Vzhledem 
ke skutečnosti, že přiváděcí řad ze zdroje do vodojemu Podháj je v havarijním stavu s minimální 
průtočností, je voda dodávána převážně druhým zásobním řadem vedeným ze zdroje do spotřebiště 
s odbočením a plněním vodojemu.  
Vzhledem ke špatnému technickému stavu sítě v Podháji, ztrátám v potrubí a malé kapacitě 
některých zarostlých úseků se navrhuje v místní části Podháj dle požadavku obce Modřišice 
rekonstrukce vodovodní sítě a postupná výměna nevyhovujících litinových a ocelových řadů na PE 
HD D 90. Zrekonstruován bude i přiváděcí řad z vodního zdroje do vodojemu tak, aby byl vodojem 
umístěn před spotřebištěm.  Rekonstrukce již byla realizována během uplynulého období.   
Navržené rozvojové plochy budou napojeny na stávající, rekonstruovanou a prodlužovanou 

vodovodní síť, převážně z potrubí DN 80 (např. PE-HD D 90 mm). Vodovodní přípojky budou 

provedeny i nově navrženým čerpacím stanicím splaškových odpadních vod (ČS-1, ČS-2) a podtlakové 

stanici PS-1 v Modřišicích. Navržená vodovodní síť zajišťuje zásobení požární vodou. 

Ad. 3.  

Úprava toku řeky Jizery se v územním plánu neřeší. 
Drobné vodní plochy pro retenci vody jsou přípustným využitím kromě ploch vodních 

a vodohospodářských i ploch sídelní zeleně. 

Ochranu před povodněmi územní plán řeší následovně: 

Podél toku řeky Jizery je vymezeno záplavové území. Obec je před záplavami chráněna 
protipovodňovým valem. Uvnitř tohoto záplavového území nebyly vymezeny žádné zastavitelné 
plochy, které by mohly mít vliv na rozliv vody při záplavách. Z uvedených důvodů nebyly v rámci ÚP 
navrženy nové plochy protipovodňových opatření. Stávající systém ochrany před povodněmi 
se návrhem územního plánu nemění. 
Dále je nepřípustným využitím ploch vodních a vodohospodářských jakékoli opatření, které by 
zhoršilo situaci z hlediska ochrany před povodněmi  
 
Ad. 4.  

Bývalá skládka komunálního odpadu v části obce Podháj je uzavřena a zrekultivována. 
Biologická skládka je aktivní. 

Stávající stav je vyhovující, žádné další staré zátěže a potřeba jejich řešení v případné změně 

územního plánu nebyla zjištěna. 

Ad. 5.  

Územní plán vymezuje prvky ÚSES.  V případné změně územního plánu by byly tyto prvky prověřeny 

a případně upraveny. Potřeba změny řešení prvků ÚSES nevznikla. 

Ad. 6.  

Územní plán vymezuje plochy, ve kterých je drobné podnikání přípustným využitím. Těchto ploch je 

v současné době dostatek a nevznikla potřeba pro vymezení nových ploch. 

Ad. 7.  

Územní plán řeší odkanalizování a likvidaci odpadních vod následovně: 
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Schválený PRVK LK navrhuje v obci Modřišice výstavbu nové oddílné tlakové splaškové kanalizace, 

zakončenou centrální ČOV Modřišice. Stávající kanalizační síť, odvádějící srážkové vody a přepady 

z individuálních čistících zařízení do místních vodotečí a do Modřišického a Podhájského potoka bude 

zachována a bude sloužit jako kanalizace dešťová. 

 
Územní plán navrhujeme řešení, vycházející ze zpracované "Studie kanalizace Modřišice-Podháj" 
a úpravu na nově vzniklé podmínky dostavby obce. Navrhuje se výstavba nové oddílné splaškové 
kanalizace. V Podháji konfigurace terénu umožňuje výstavbu gravitační kanalizace, v Modřišicích 
k dalšímu rozvoji ploch v rovinném terénu a vysoké hladině podzemní vody se navrhuje podtlaková 
kanalizace, vedená do podtlakové stanice PS-1-Modřišice s čerpací stanicí ČS-1-Modřišice. Odtud 
bude voda čerpána do ČS-2-Podháj a dále do stávající kanalizační sítě Města Turnova, ukončené 
stokou oddílné gravitační splaškové kanalizace v Mašově-Kalužníku. ČS-2-Podháj bude vybavena 
nadzemním objektem s dávkováním síranu železnatého pro odbourání zápachu z tlakového potrubí, 
napojeného do gravitačního kanalizačním potrubí v Mašově. 

 
Splašková kanalizace je navržena vesměs po veřejných komunikacích, částečně v souběhu se stávající 
dešťovou kanalizací a vodovodem. Gravitační splašková kanalizační síť se navrhuje z trub DN 250, DN 
300, v rovinných úsecích s minimálním sklonem potrubí DN 400, podtlakové potrubí ze speciálních 
trub z PVC D 90 mm- D 125 mm, výtlaky splaškové kanalizace z PE-HD D 90 mm. 
Celkem je navrženo cca 8.660 m potrubí, z toho 3.460,0 m gravitačních stok, 3.400,0 m 
podtlakového potrubí a 2.000,0 m výtlaku.  
S výstavbou nové kanalizace se v případě nevyhovujícího technického stavu vymění i souběžné 
vodovodní řady a opraví se a v případě potřeby rozšíří stávající dešťová kanalizace. Dešťové vody 
z nových ploch je navrženo likvidovat v místě vzniku, u objektů vybudovat vlastní hospodářství 
s dešťovými vodami. S ohledem na rovinný terén a vysokou hladinu spodní vody bude rychlé 
zasakování velmi problematické. 

 
Do doby realizace kanalizační sítě a likvidace splaškových vod na ČOV Turnov dle tohoto návrhu, lze 
povolit v návrhových lokalitách výstavbu pouze za předpokladu dočasné likvidace splašků 
v nepropustných jímkách. Vypouštění předčištěných vod do dešťové kanalizace a do místních 
vodotečí s ohledem na malé průtoky a velmi malé rychlosti se včetně osazení zasakovacích filtrů 
za DČOV s ohledem na vysokou hladinu spodní vody a přítomnost individuálních studních 
u některých objektů nedoporučuje. 
 
Požadavek na změnu řešení odkanalizování a likvidaci odpadních vod v územně plánovací 

dokumentaci nevznikl. 

 
 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Modřišice s Politikou územního rozvoje České 

republiky 
Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 z roku 2015 vyplývá pro území 

obce Modřišice vymezení koridoru kapacitní silnice S5 následovně: 

Vymezení:  

Úsek R10/R35 Turnov–Rovensko pod Troskami–Úlibice (E442).   

Důvody vymezení:   

Zkvalitnění silničního spojení Hradec Králové–Liberec. Součást TEN-T.  
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Úkoly pro územní plánování:  

Zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr vymezením územní rezervy, případně vymezením 

koridoru, přitom vycházet ze  závěrů  Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo 

Hradiště–Rádelský Mlýn–Úlibice, pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj.  

Zodpovídá: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj   

 

 Územní plán Modřišice toto respektuje a je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje 

České republiky. 

 

2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Modřišice se Zásadami územního rozvoje 

Libereckého kraje 
Ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje z roku 2011 vyplývá pro území obce Modřišice 

následující: 

Obec Modřišice je součástí ROB3 – Rozvojové oblasti Turnov, ve které tvoří zónu přednostního 

umisťování bydlení a příměstské rekreace. 

Obec Modřišice je rovněž součástí 

OKR 09 – Oblasti krajinného rázu Turnovsko – Český ráj 

POKR 09-6 – Podoblasti Niva Jizery a Modřišice – Všeň. 

Specifická kritéria a podmínky při plánování změn v tomto území a rozhodování o nich jsou 

následující: 

a) ochrana přírody a krajiny bude na velkoplošně zvláště chráněném území i nadále  

realizována dle plánů péče o ZCHÚ (CHKO Český ráj), území zvláště nechráněná v kontextu regulativů 

ZCHÚ, 

b) ochrana a uchování typického charakteru krajiny, postupná obnova přírodního prostředí 

v narušených částech,  

c) kultivovat výrobní a průmyslové plochy zejména v okolí Turnova, vyloučit umísťování nových 

ekonomických aktivit mimo vymezenou rozvojovou oblast a rozvojové osy, 

d) umístění úseku kapacitní silnice S5 do prostoru POKR Podkozákovsko, Niva Jizery a Modřišice-

Všeň, Údolí Libuňky, Turnov – Pěnčín bude podmíněno realizací kompenzačních opatření 

eliminujících dopady na krajinný ráz,   

e) ochrana území před nadměrným rekreačním a sportovním zatížením. 

 

Dále ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje vyplývají požadavky na: 

 vymezení koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby a opatření pro turistickou dopravu 

D41A – multifunkční turistický koridor-Jizera 

 vymezení koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby a opatření pro snižování ohrožení 

území povodněmi P05_1 Jizera, Svijany – Rakousy 

 veřejně prospěšné opatření pro územní systém ekologické stability – nadregionální 

biokoridor K31MB – typ mezofilně bučinný 

 veřejně prospěšné opatření pro územní systém ekologické stability – nadregionální 

biokoridor K31V,N – typ vodní, nivní 

 koordinaci ploch a koridorů silniční dopravy vymezených  ZÚR  LK, které mají význam územní 

rezervy a nejsou předmětem výčtu veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření 
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D01B – varianta B (severní) kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko 

pod Troskami – hranice Libereckého kraje 

Obr. 3: výřez z výkresu ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES (územní systém ekologické stability) 

ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

 

 

Obr. 4: výřez z výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu ze Zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje 

 

 Územní plán Modřišice respektuje výše uvedené požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje 

Libereckého kraje. 

D01B 

D41A 
P05_1 

K31MB 
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D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona 

Vymezené zastavitelné plochy nelze využít pouze v případech, kdy už k využití došlo v souladu 

s územním plánem. Požadavky na nové zastavitelné plochy nebyly uplatněny z důvodu dostatečného 

množství návrhových ploch, které ještě využity nejsou. 

 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny 

Změna Územního plánu Modřišice není požadována. 

 Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu se neuplatňují. 

 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního 
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Změna Územního plánu Modřišice není požadována. 

 Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se neuplatňují. 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno 

Pořizovatel vyhodnotil dokumentaci Územního plánu Modřišice a požadavky vyplývající z Územně 

analytických podkladů – úplné aktualizace 2014, posoudil změny v území od doby vydání Územního 

plánu Modřišice a dospěl k závěru, že současný stav Územního plánu Modřišice nevyžaduje změnu 

územního plánu a tedy ani variantní řešení změny. 

 Změna Územního plánu Modřišice není požadována. 

 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených 
pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje 
koncepci územního plánu 

Ze závěrů kapitol a) až d) nevyplynula potřeba změn, které by vyvolaly nutnost měnit koncepci 

územního plánu.  

 Pořízení nového územního plánu není požadováno. 
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I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování 
územního plánu zjištěny 

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny.  

 Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

nejsou uplatňovány. 

 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Důvody pro uplatnění návrhů na změnu dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

nebyly shledány. 

 Nejsou uplatněny žádné požadavky na aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. 

 

 


