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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 2. 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 dne 22.06.2011 s nabytím účinnosti 12.07.2011. 
Dále zastupitelstvo vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Modřišice 11.09.2019 s nabytím účinnosti 
20.12.2019.

Projednání a předložení zprávy o uplatňování územního plánu zastupitelstvu obce vychází z § 55 odst. 
1 stavebního zákona.

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 probíhá v souladu se stanovenými podmínkami. V rámci Změny č. 1 
Územního plánu Modřišice bylo zastavěné území aktualizováno.

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 6109 2 0 0
ZBV 2 11646 4 0 0
ZBV 3 2876 1 0 0
ZBV 4 5904 2 0 0
ZBV 5 3375 2 0 0
ZBV 6 5200 4 0 0
ZBV 7 3878 0 0 0
ZBV 8 28617 18 0 0
ZBV 9 5508 2 0 0
ZBV 11 1824 1 0 0
ZBV 12 7910 4 0 0
ZBV 13 18106 5 0 0
ZBV 14 3115 2 0 0
ZBV 15 1851 1 0 0
celkem 105919 48 0 0
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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

 V uplynulém období byl v zastavitelných plochách povolen a realizován 1 rodinný dům a povoleno 
bylo prodloužení místní komunikace. V rámci Změny č. 1 Územního plánu Modřišice bylo aktualizováno 
zastavěné území a realizovaný rodinný dům je již součástí stabilizované plochy BV v zastavěném území.  
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Prodloužení komunikace bylo realizováno, formální změna návrhové plochy ZS3 na plochu 
stabilizovanou bude provedena v rámci budoucí změny územního plánu.

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 v ploše ZS3 (p. p. č. 265/3, 314/12, 1025 v k. ú. Modřišice). Prodloužení komunikace bylo 
následně realizováno. Další veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro která lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebyly realizovány a potřeba vymezení nových nevznikla. 
Případná úprava terminologie v názvu VVD 1 bude možná dle aktuálního stavu v rámci budoucí změny 
územního plánu.

4. Územní studie
Územním plánem jsou pro prověření územní studií vymezeny:

- 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

Úkolem studií bude navrhnout vhodné urbanistické uspořádání zastavitelných ploch dle navrženého 
funkčního využití, s řešením dopravního přístupu na pozemky formou umístění místní obslužné 
komunikace s plochami pro parkování a řešením parcelací uvnitř návrhových ploch, případně umístění 
veřejného prostranství. To vše dle stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití dle schváleného územního plánu, doplněné regulačními podmínkami stanovenými dle vyhlášky 
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501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a dle podmínek stanovených a vyžadovaných 
v CHKO Český ráj.

Lhůta pro zpracování územních studií se stanovuje na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, 
jímž se vydává Změna č. 1 ÚP Modřišice. Stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění povinností 
stanovených stavebním zákonem – schválení a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti.

 Pro část plochy ZBV 13 byla zpracována Územní studie Modřišice ZBV 13 1. část. Pro ostatní plochy 
studie nejsou zpracovány. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, bylo prověřeno a aktualizováno v rámci Změny č. 1 Územního 
plánu Modřišice.  Případný postup výstavby bude možné stanovit v rámci územních studií. Potřeba 
vymezení nových ploch vhodných k prověření územní studií vč. stanovení lhůt 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.

6. Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán
Územní plán byl vydán za platnosti Politiky územního rozvoje 2008. V roce 2015 byla Politika územního 
rozvoje poprvé aktualizována a další dvě aktualizace proběhly v roce 2019. Prověření souladu je 
obsaženo v kapitole C.1.

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.

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 2016 byly zpracovány k 31.12.2016 a vyplývají z nich následující problémy k řešení 
v územním plánu:

1. Návrh silnice S5 zasahuje do části území obce
2. Zpracování ÚP na celé území obce – část území nemá zpracován ÚP, jelikož v době vydání ÚP 

Modřišice patřilo toto území obci Olešnice

Vyhodnocení problémů:

Ad. 1. Koridor silnice v Územním plánu Modřišice respektuje trasu z platných Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje. Pokud v rámci aktualizace zásad dojde ke změně trasy koridoru, bude tato 
skutečnost následně zapracována do budoucí změny územního plánu Modřišice.

 Řešení je v současné době v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. 



2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Modřišice 2016 - 2019

Stránka 7 z 10

Ad. 2. V rámci Změny č. 1 Územního plánu Modřišice byl územní plán zpracován na celé území obce. 

 Problém je vyřešen.

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, 2 a 3 schválené vládou 
usnesením č. 630 ze dne 02.09.2019 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. 
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,
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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

D01B – varianta B (severní) kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko 
pod Troskami – hranice Libereckého kraje

Obr. 1 – výřez z výkresu ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES (územní systém ekologické 
stability) ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

D01B
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Obr. 2 – 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.

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 
4 stavebního zákona

Požadavky na nové zastavitelné plochy byly prověřeny v rámci Změny č. 1 Územního plánu Modřišice. 
V současné době je vymezeno dostatečné 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.
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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 2016, posoudil změny v území od doby vydání Územního 
plánu Modřišice a jeho Změny č. 1 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.

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.
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