
 

 

O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y  č. 1/2007 
 

 

Územní plán Paceřice 
 

 

Zastupitelstvo obce Paceřice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 

13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona 

 

v y d á v á 
 

 

Územní plán Paceřice, schválený usnesením Zastupitelstva obce Paceřice č. 6/07 dne 30. 10. 2007. 

 

 

 

Článek I 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Územní plán Paceřice řeší území obce Paceřice. 

 

 

Článek II 

ÚČEL OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 Důvodem pro vydání opatření obecné povahy je potřeba pořízení Územního plánu Paceřice 

a tím umožnit obnovu a zejména výstavbu a rozvoj obce, včetně jednotlivých částí. Územním 

plánem se vymezují nové plochy pro výstavbu rodinných domů, výstavbu malých provozoven a 

objektů pro sport a kulturu, turistiku a cestovní ruch a zázemí kulturně společenských aktivit 

regionu. 

 Opatřením jsou stanoveny závazné regulativy pro lokality, popsané v dokumentaci ÚP 

Paceřice. 

 Opatření mimo jiné stanovuje veřejně prospěšnou stavbu, tj. protihluková stěna, pro kterou 

lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám změnit 

(§ 170 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona). 

 

 

Článek III 

PRŮBĚH PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 Záměr na pořízení územního plánu obce Paceřice vychází z požadavků obce Paceřice a 

vlastníků pozemků. Návrh zadání zpracovala Obec Paceřice jako pořizovatel dle § 20 zákona č. 

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 

a podle přílohy č. 1 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci. Návrh zadání, který byl rozeslán s oznámením o projednání zadání ze dne 

11. 7. 2005 byl upraven na základě výsledku projednání. Z důvodu, že zpracovaná urbanistická 

studie nebyla dovedena do schválení souborného stanoviska, nemohla být využita jako koncept ÚP, 

projednaný podle § 21 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon. Návrh zadání ÚP Paceřice byl 

projednán podle § 20 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, a vyjádřily se k němu dotčené orgány  

a upraven tím, že neplnil zároveň funkci souborného stanoviska, a doplněn o požadavky dotčených 

orgánů. Po schválení upraveného zadání byl zpracován koncept ÚP, který byl projednán podle § 21 



zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon. 

 Od 1.1.2007 plnil funkci pořizovatele Městský úřad Turnov – Odbor rozvoje města. Na 

základě schváleného zadání vypracoval Atelier AUREA spol. s r. o. Návrh územního plánu 

Paceřice s vynecháním fáze konceptu. Společné jednání o Návrhu územního plánu Paceřice bylo 

zahájeno dne 24. 5. 2007 v souladu s § 50 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Návrh posoudil dne 2. 

10. 2007 pod č. j. KÚLK/6202/2005/OUP Krajský úřad Libereckého kraje v souladu s § 51 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s tím, že s předloženým Návrhem ÚP Paceřice souhlasí a 

potvrdil, že lze zahájit řízení o vydání Návrhu ÚP Paceřice. 

 Řízení o územním plánu spojené s veřejným projednáním zahájil pořizovatel v souladu s § 

52 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. dne 30. 10. 2007. 

 Úplné znění ÚP Paceřice včetně dokladů o jeho pořízení je v souladu s § 165 odst. 1 

stavebního zákona uloženo na Obecním úřadě v Paceřicích. 

 

 

Článek IV 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 Centrum dopravního výzkumu uplatnilo k Návrhu ÚP Paceřice požadavek odstranění chyby 

ve výkresové a textové části, týkající se trasy přeložky železniční trati SŽDC Turnov – Liberec. 

Toto stanovisko bylo plně zohledněno. 

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje požadovala text Návrhu ÚP Paceřice doplnit 

takto: Při umisťování staveb pro bydlení na plochách označených A1 a A2 bude v rámci územních 

řízení měřením hluku prokázáno dodržování hygienických limitů hluku v budoucích chráněných 

venkovních prostorech staveb. Toto stanovisko bylo plně zohledněno. 

  Státní správa lesů Městského úřadu Turnov požadovala v grafické části zobrazit ochranné 

pásmo lesa a v textové části Odůvodnění v kapitole E.2 územního plánu opravit dle současného 

stavu, kdo v lesích hospodaří, tj. vlastníci, příp. nájemci. Toto stanovisko bylo plně zohledněno. 

 Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov uvedl jako nepřípustné v 

Územním plánu Paceřice vymezení rozvojové plochy pro stavební činnost, ve smyslu výstavby 

objektů k bydlení, rekreaci, průmyslových a komerčních staveb, v severozápadní části Paceřice – 

Husa směrem k zadní části areálu Státního zámku Sychrov ( Národní kulturní památka). Toto 

stanovisko bylo plně zohledněno. 

 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na 

základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., 

požadoval nezahrnovat plochu ZF1 do zastavitelného území. Toto stanovisko bylo plně zohledněno. 

  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 

na základě zákona č. 334/1992/Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů, požadoval z Návrhu ÚP Paceřice vypustit lokalitu č. 31 (ZD6) navrženou pro občanské 

vybavení – komerční malé a střední s hlavním využitím pro výrobu, živnosti a služby. Dále 

požadoval plochu č. 6 upravit na hranici lokality č. 8, lokalitu č. 7 z Návrhu ÚP Paceřice vypustit a 

zastavěné území na jihovýchodním okraji obce ( výběh pro koně) zmenšit tak, aby došlo k 

zarovnání hranice z jižní zastavěné plochy na roh východní zastavitelné parcely v ploše ZG1. Tato 

stanoviska byla plně zohledněna. 

 Krajský úřad Libereckého kraje na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů požadoval v Textové části str. 12 a Odůvodnění str. 27 opravit 

biokoridor s názvem „Mohelka – údolí Jizery“ z regionálního na lokální. Toto stanovisko bylo plně 

zohledněno. 

 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy na základě zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požadoval doplnit do hlavního výkresu 

označení všech silnic příslušnou základní kategorií silniční komunikace dle ČSN 73 6101 nebo 

ČSN 73 6110, která předurčuje prostorové uspořádání a plošné nároky budoucího rozvoje této 

infrastruktury. Dále požadoval opravit v textové části Odůvodnění v části C.3 Doprava, kategorie 

komunikací  chybně uvedené kategorie silnic. Tato stanoviska byla plně zohledněna. 

 

 

 



Článek V 

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ZMĚNY 

 Námitce pana Zbyňka Havla o zařazení  pozemku p.č. 862/2 ( v nové pozemkové úpravě č. 

862/2 a 862/3) v k.ú. Paceřice do územního plánu jako pozemek určený k zástavbě nelze vyhovět na 

základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů ( Odbor školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Turnov a Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého 

kraje). 

 Pan Luboš Havel podal námitku o zařazení pozemků p.č. 199/2 a 316/9 v k.ú. Paceřice  do 

územního plánu jako pozemky určené k zástavbě. Na základě pozdější dohody mezi panem Havlem 

a zastupiteli obce došlo k rozhodnutí, že tyto požadavky budou v případě potřeby řešeny až v 

případné změně územního plánu. 

 

 

Článek VI 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

 Pan Jaroslav Havel uplatnil připomínku, kterou upozorňuje na zhoršení odtokových poměrů 

v období tání sněhu a přívalových dešťů při výstavbě rodinných domů a zpevněných ploch na  

lokalitě ZB6. Zastupitelstvo obce bere tuto připomínku na vědomí a bude řešit odvádění dešťových 

vod podél komunikací do tzv. Dolčin, kde dochází již nyní k přirozenému zasakování dešťových 

vod, a zároveň předpokládá, že výstavbou se přítok dešťové vody a smyvů ze zemědělské půdy do 

obce sníží. 

 

 

Článek VII 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PACEŘICE 

 

  Odůvodnění územního plánu Paceřice je zpracováno pořizovatelem v souladu se zněním § 

53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a obsahuje 

následující:  

1. výsledek přezkoumání  územního plánu podle § 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. 

2. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

3. stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

4. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 

 

 

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Paceřice podle § 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.: 

 

- s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Pro potřeby pořízení Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  (ZÚR LK) Zastupitelstvo 

Libereckého kraje schválilo dne 19. 12. 2006 Aktualizované zadání Územního plánu  

velkého územního celku Libereckého kraje. V současné době je ukončeno veřejnoprávní 

projednání konceptu a probíhá proces transformace této dokumentace do nové podoby ZÚR 

LK dle § 7 odst. 1 stavebního zákona. Záměr ÚP Paceřice není v rozporu s touto 

rozpracovanou  územně plánovací dokumentací pořizovanou krajem. Další zvláštní 

požadavky z politiky územního rozvoje pro ÚP Paceřice nevyplývají – územní plán je v 

souladu s politikou územního rozvoje. 

 

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Územní plán Paceřice je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona a s 

úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona. Vytváří předpoklady pro výstavbu a 

pro udržitelný rozvoj území a je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot v území i s požadavky na ochranu nezastavěného území. 

 



- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Územní plán Paceřice je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy. 

 

- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne jednání obdržel pořizovatel stanoviska od dotčených 

orgánů. Prodloužení lhůty k doložení závažných důvodů pro uplatnění stanoviska nebylo 

využito. Všechna doručená stanoviska dotčených orgánů byla zohledněna. Situace potřeby 

řešení rozporů při pořizování Územního plánu Paceřice nevznikly. 

 

 

2. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v Zadání územního plánu Paceřice 

požadováno. 

 

 

3. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí: 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v Zadání územního plánu Paceřice 

požadováno, stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí tedy nebylo 

uplatněno. 

 

 

4. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch: 

Podnět k ÚP Paceřice byl schválen v Zastupitelstvu obce Paceřice. Hlavním důvodem pořízení 

územního plánu je potřeba obce Paceřice umožnit obnovu a zejména výstavbu a rozvoj obce, včetně 

jednotlivých částí. Obec má zejména zájem na územně plánovací přípravě s dostatečnou velikostí 

ploch pro výstavbu rodinných domů, výstavbu malých provozoven a objektů pro sport a kulturu, 

turistiku a cestovní ruch a zázemí kulturně společenských aktivit regionu.  

 

 

Článek VIII 

POUČENÍ 

– dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 

– dle § 173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem 

po vyvěšení veřejné vyhlášky. 

– dle § 165 odst. 1 stavebního zákona je dokumentace Územního plánu Paceřice včetně dokladů o 

pořízení uložena na Obecním úřadě v Paceřicích. Dokumentace opatřená záznamem o účinnosti 

je rovněž na Stavebním úřadě a Odboru rozvoje města Městského úřadu Turnov, na Odboru 

územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje a na internetové 

stránce obce Paceřice http://www.pacerice.cz. 

 

 

 

 

 ….................... ….................. 

 Jan Pavelka Ing. Jan Lamač 

 místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 

Příloha, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy: 

- kompletní dokumentace Územního plánu obce Paceřice 


