
  Odůvodnění 3. změny ÚPO Pěnčín  

 
 

1 
 

 
 
 

ÚZEMNÍ  PLÁN  OBCE   
 

P Ě N Č Í N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   ODŮVODNĚNÍ  3. ZMĚNY    
 

červen  2011 
 
 
 
 



  Odůvodnění 3. změny ÚPO Pěnčín  

 
 

2 
 

O B S A H               str.  
 

A. I  D E N T I F I K A Č N Í     Ú D A J  E 3 

B. G R A F I C K Á     Č Á S T  -  seznam příloh 3 

C. T E X T O V Á    Č Á S T  -  průvodní zpráva 4 

 ÚVOD  4 

a. 
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území 

4 

a.1 Vyhodnocení širších vztahů 4 

a.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 4 

a.3 
Vyhodnocení vlivu přijatého řešení na bezprostřední okolí lokalit a  
 koordinace využívání z hlediska širších vztahů  

4 

b. Údaje o splnění zadání  5 

b.1 Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu 5 

c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty 7 

c.1 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve 
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

12 

c.2 Odůvodnění přijatého řešení 12 

c.3 Odůvodnění urbanistické koncepce 12 

c.4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 13 

c.5 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 17 

c.6 
Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způs. využití 

17 

c.7 Odůvodnění vymezení VPS  a VPO 18 

c.8 
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů k prověření RP a územní 
studií 

19 

d. 
Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území   

neuplatňuje 
se 

d.1 
Informace jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

neuplatňuje 
se 

e. 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na ZPF a na PUPFL         

20 

f. Údaje o počtu listů a výkresů odůvodnění změny č.3 24 

 

        
 
 
 
     

 
 
 
 
 
  



  Odůvodnění 3. změny ÚPO Pěnčín  

 
 

3 
 

A. I  D E N T I F I K A Č N Í     Ú D A J  E 
 
Objednatel : 

 
Obec Pěnčín 
Pěnčín 62,  463 45 Pěnčín 
IČO  00263095 
zastoupené starostou :  Ing. Karlem Bičíkem   

 
   
Pořizovatel : 

 
Městský úřad Turnov 
odbor rozvoje města 
Dvořákova 335,  511 22 Turnov  
 

 
Zpracovatel : 

 
Ing. arch. Petr Jakl 
Elišky Krásnohorské 953/35, 460 01  Liberec XIV 
IČO 139 182 81 
Jaklová & Jakl Architects, architektonická kancelář   
 
Ing. arch. Petr Jakl  / číslo autorizace České komory architektů  01 105 / 
Ing. arch. Šárka Jaklová 
Ing. Zdena Kynclová  
Ing. Josef Kobrle  
 

 
 
 
 
     

B. G R A F I C K Á     Č Á S T  -  seznam příloh 
 
Výkresy ve formátu A4 v rozsahu dotčeného území  nad výřezy výkresů  ÚPO  Pěnčín 
v   M 1 : 5 000 
  
–  Koordinační výkres  /  pův. Hlavní výkres   / 

-  výkres číslo :  1B / 1, 2, 3, 4, 5  
 
–  Výkres předpokládaných záborů ZPF  /  pův. Vyhodnocení ZPF a PUPFL  / 

-  výkres číslo :  2B / 1, 2, 3, 4, 5 
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C. T E X T O V Á    Č Á S T  - průvodní zpráva  
 

Úvod 
 
Z á k l a d n í   ú d a j e   
 
Řešené území dílčích změn je vymezeno správním územím obce Pěnčín zahrnující 
katastrální území Pěnčín a Kamení.    
     

 

a.     Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
         vztahů v území 
 
Obec Pěnčín je z pohledu širších vztahů lokální středisko osídlení v zázemí větších center 
/Turnov, Liberec a Mladá Boleslav/. Zvláštní požadavky z hlediska širších vztahů v území pro 
3. změnu  nevyplývají. Širší vztahy nejsou 3. změnou ovlivněny, řešení předmětných ploch 
svým rozsahem nemůže způsobit účinky na okolní území, které by bylo nutné řešit v územně 
plánovací dokumentaci.  
 

a.1 Vyhodnocení širších vztahů 
 
Obec Pěnčín je lokální středisko osídlení. Zvláštní požadavky z hlediska širších vztahů v 
území pro 3. změny nevyplývají.  Širší územní vztahy se dílčími změnami nemění, řešení 
předmětných ploch svým rozsahem nezpůsobuje účinky na okolí, které by bylo nutné řešit v 
nadřazené územně plánovací dokumentaci. 
 
 

a.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
 
Z Politiky územního rozvoje České republiky a aktuálně platné územně plánovací 
dokumentace vydané Libereckým krajem i z rozpracovaných Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje, nevyplývají pro předmětné lokality 3. změny žádné požadavky k řešení. V 
rámci 3. změny jsou respektovány normové kategorizace krajských silnic III. třídy, kterou 
schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16.3.2004.  Návrh 
zásobování vodou a  odkanalizování je řešen v souladu se schváleným Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. 
 
 

a.3 Vyhodnocení vlivu přijatého řešení na bezprostřední okolí 
lokalit a koordinace využívání z hlediska širších vztahů 

 
Navrhované dílčí změny mimo mírného navýšení dopravní zátěže a zlepšení technické 
infrastruktury  nemají vliv na bezprostřední okolí lokalit. 
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b. Údaje o splnění zadání 
 
Podkladem pro zpracování 3. změny Územního plánu obce Pěnčín, který byl schválen 
Zastupitelstvem obce Pěnčín 20.2.2003, je Zadání 3. změny Územního plánu obce Pěnčín 
schválené Zastupitelstvem obce Pěnčín usnesením č. 39/09 ze dne 10.12.2009. 
Důvodem pro pořízení změny jsou požadavky na rozšíření vymezení zastavitelných ploch 
určených pro bydlení a výrobu – fotovoltaickou elektrárnu, doplněné o dopravní a technickou 
infrastrukturu, úpravu trasy ÚSES a úpravu závazných regulativů funkční plochy c) Zahrady, 
sady. 
Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů v rámci projednání návrhu 3. změny 
došlo k redukci (ke zrušení či zmenšení ploch a zmenšení počtu RD) u navrhovaných lokalit 
dílčích změn, ale původní označení lokalit bylo ponecháno.  
Byla vyjmuta lokalita č. Z 3.6, P 3.24, Z 3.33, Z 3.44 a Z 3.46. Po požadovaném zmenšení 
lokality Z 3.32 se tato stala nezastavitelnou z důvodu ochranného pásma VN a tvaru zbylého 
pozemku a byla vyjmuta také.  
V rámci veřejného projednání byla uplatněna námitka na úpravu plochy Z 3.22, která byla 
zapracována. 

 
b.1 Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu  
 

A)  Požadavky vyplývající  z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace/ ÚPD/ vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních 
vztahů 

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje / PÚR / nebo z ÚPD vydané krajem se v 
návrhu 3. změny neuplatňují. 
B) Požadavky na řešení  vyplývající z ÚAP 
Ze zpracovaných ÚAP pro SO ORP Turnov nevyplývají požadavky na řešení 3. změny ÚPO 
Pěnčín. 
C) Požadavky na rozvoj území obce 
Požadavky na rozvoj území obce jsou splněny. Všechny navrhované změny využití ploch 
jsou zahrnuty do navrhovaného řešení a je provedeno vyhodnocení vhodnosti změny využití 
ploch s ohledem na využití a rozvoj stávající veřejné infrastruktury a zakomponování nových 
ploch do urbanistické a architektonické struktury. 
D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území /urbanistickou koncepci a 

koncepci uspořádání krajiny/ 
Návrhem dílčích změn ÚPO Pěnčín není dotčena urbanistická koncepce uspořádání krajiny. 
Požadavek respektování charakteristického způsobu zástavby (plošné a prostorové 
uspořádání zastavěného území) v této lokalitě zajistí dodržování závazných regulativů.  
Závazná část – Regulativy jsou upraveny a doplněny dle Zadání v Návrhu 3. změny ÚPO v 
kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
E) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Požadavky na řešení koncepce dopravy 
Požadavky na řešení koncepce dopravy jsou splněny návrhem podmiňujícího dopravního 
napojení řešených lokalit /viz. samostatná kapitola v Návrhu 3. změny/. 

Požadavky na řešení koncepce technického vybavení  
Požadavky na řešení koncepce technického vybavení jsou splněny návrhem podmiňující 
technické infrastruktury s návrhem napojení řešených lokalit.   
Řešení odkanalizování a zásobování vodou je řešeno v návaznosti na koncepci stanovenou 
územním plánem /viz. samostatná kapitola v Návrhu 3. změny/. Podmínka délky 
vodovodních přípojek o max. délce 100 m není 3. změnou řešena -  jsou řešeny jen 
vodovodní řady, ne přípojky k jednotlivým objektům. 
Energetické vedení je řešeno v návaznosti na koncepci stanovenou územním plánem /viz. 
samostatná kapitola v Návrhu 3. změny/   
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Dotčená území jsou zasažena trasami kapacitních inženýrských sítí a jejich ochrannými 
pásmy.  
F) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
V rámci požadavků na ochranu a rozvoj hodnot v území byly dle požadavku Zadání 
posouzeny navržené dílčí změny z hlediska ochrany přírody a krajiny. Jsou respektovány 
podmínky ochranného pásma 50 m od hranice lesa. Součástí změny je vyhodnocení záboru 
ZPF dle tříd ochrany zemědělské půdy. V návrhu je zapracováno nové vymezení lokálního 
biokoridoru ÚSES.  
G) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Ve 3. změně jsou navrženy dle Zadání plochy pro tyto veřejně prospěšné stavby : 

- místní komunikace k novým rozvojovým lokalitám 
- technická infrastruktura, která zajistí dostatečnou obsluhu celého území, jak stávající 

zástavby, tak nových rozvojových lokalit. 
Návrh 3. změny oproti Zadání vyvolává požadavky na veřejně prospěšná opatření 
nestavební povahy – jedná se o zapracování nového vymezení lokálního biokoridoru ÚSES. 
Návrh 3. změny nevyvolává požadavky na asanace.  
H) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
Požadavky ze zvláštních právních předpisů se v Návrhu 3. změny neuplatňují. 
I) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
V rámci ÚSES byl z důvodu nevhodného členění pozemků orné půdy i poměrně 
komplikovaného průběhu vedení biokoridoru a možnost využití pozemků v návaznosti na 
zastavěné území obce pro zástavbu navržen na zrušení biokoridor BK 244/252. V rámci 
navrhované změny ÚSES je navrženo nové propojení z původního biocentra č. 252 U 
Střížovic II k biokoridoru č. (1345) U Borové v k.ú. Vlastibořice. 
J) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 

obnovu a rozvoj sídelní infrastruktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo 
rozvojové ose 

Dle zadání se požadavky neuplatňují. 
K) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření 

změn jejich využití územní studií 
Tyto požadavky nebyly v návrhu 3. změny uplatněny. 
L) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 

rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
Tyto požadavky se v návrhu 3. změny neuplatňují. 
M) Požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území 
Tyto požadavky nebyly dle Zadání v návrhu 3. změny uplatněny. 
N) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 
Tyto požadavky se v návrhu 3. změny neuplatňují. 
O) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspořádání 
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení   
Obsah Návrhu i Odůvodnění 3. změny ÚPO Pěnčín odpovídá stavebnímu zákonu 
č.183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášce č.500/2006 Sb. ve smyslu přílohy vyhlášky č.7. 
Rozsah a obsah navrhované 3. změny a počet vyhotovení textové i grafické části odpovídá 
Zadání. 
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c.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty  
 
Důvodem pro pořízení změny jsou požadavky na rozšíření vymezení zastavitelných ploch 
určených pro bydlení, výrobu – fotovoltaickou elektrárnu,doplněné o dopravní a technickou 
infrastrukturu, úprava trasy ÚSES a současně se mění Regulativy nezastavitelné funkční 
plochy c) Zahrady, sady. 
Varianty nebyly v Zadání 3. změny požadovány. 
 
V území jsou navrženy následující plochy dílčích změn : 

 

Plocha dílčí změny č. 3.5 Z 3.5 

Katastrální území Pěnčín / část Střížovice 

Pozemky p.č. část 758/2 

Výměra plochy  (m
2
) 2 000 

Kultura orná půda, 

Původní funkční využití v ÚP pole 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 2 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda prodl. o dl. 120 m a rek. stáv. vodovodu o dl. cca 220 m  

Tech. Infrastruktura – kanalizace individuelní čištění 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – 7 253 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území ZPF -  I.třída ochrany, ÚAN II. kat. 

 
 
Plocha dílčí změny č. 3.11 P 3.11 
Katastrální území Pěnčín / část Vitanovice 

Pozemky p.č. část 739/1, část 739/2, 739/3 

Výměra plochy  (m
2
) 4 690 

Kultura zahrada 

Původní funkční využití v ÚP zahrada 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 3 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda prodl. o dl. 5 m a rek. stáv. vodovodu dl cca 90 m 

Tech. Infrastruktura – kanalizace napojení o dl. 80 m na novou kanalizaci a centrální ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. - 252 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území 
ZPF -  II.třída ochrany, část ÚAN II. kat., ochranné pásmo silnice III. třídy 
15 m. 

 
 
Plocha dílčí změny č. 3.12 P 3.12 
Katastrální území Pěnčín / část Vitanovice 

Pozemky p.č. 729 

Výměra plochy  (m
2
) 2 022 

Kultura zahrada 

Původní funkční využití v ÚP zahrada 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 2 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup nová přístupová komunikace o dl. cca 50 m 

Tech. Infrastruktura – voda nový vodovodní řad o dl. 180 m 

Tech. Infrastruktura – kanalizace napojení  o dl. 30 m na novou kanalizaci a centrální ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. - 252 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území 
ZPF -  II.třída ochrany, ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat,  
ÚAN II. kat. 
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Plocha dílčí změny č. 3.13 Z 3.13 
Katastrální území Pěnčín / část Vitanovice 

Pozemky p.č. 718, 719/1, 719/2 

Výměra plochy  (m
2
) 4 061 

Kultura trvalý travní porost¨, zahrada 

Původní funkční využití v ÚP TTP - louky, pastviny 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 4 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda nový vodovodní řad o dl. 180 m + rekonstr. 200 m 

Tech. Infrastruktura – kanalizace napojení na novou kanalizaci a centrální ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. - 252 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území část ZPF -  II.třída ochrany, ochranné pásmo ČOV , ÚAN II. kat. 

 
Plocha dílčí změny č. 3.18 Z 3.18 
Katastrální území Pěnčín 

Pozemky p.č. část 131/1 

Výměra plochy  (m
2
) 1 250 

Kultura orná půda 

Původní funkční využití v ÚP pole 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 1 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda stáv. vodovod + rekonstr., revitalizace Pěnčínského potoka 

Tech. Infrastruktura – kanalizace napojení na novou kanalizaci a centrální ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – 7 251 

Tech. Infrastruktura – plyn napojení na stávající plynovod 

Limity využití území 
ZPF -  I.třída ochrany, nezastavitelné území 6 m od břehové hrany vodního 
toku, ochranné pásmo VN 35 kV, bezpečnostní pásmo VTL plynu, ÚAN I. 
kat.  

 
Plocha dílčí změny č. 3.19 Z 3.19 
Katastrální území Pěnčín 

Pozemky p.č. 81/10 

Výměra plochy  (m
2
) 2066 

Kultura trvalý travní porost 

Původní funkční využití v ÚP TTP - louky, pastviny 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 2 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO, realizace dl. cca 40 m 

Tech. Infrastruktura – voda nový vodovodní řad o dl. 40 m + rekonstr. 

Tech. Infrastruktura – kanalizace napojení o dl. 40 m na novou kanalizaci a centrální ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – 7 251 

Tech. Infrastruktura – plyn přípojka - STL plynovod 300 kPa 

Limity využití území část ZPF -  I.třída ochrany 

 
Plocha dílčí změny č. 3.21 P 3.21 
Katastrální území Pěnčín 

Pozemky p.č. 12 

Výměra plochy  (m
2
) 1 852 

Kultura zahrada 

Původní funkční využití v ÚP zahrada 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 1 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda prodl. stáv. vod. o dl. 30 m + pos. tlaku + rekonstr. 

Tech. Infrastruktura – kanalizace napojení na novou kanalizaci a centrální ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – 7 249 

Tech. Infrastruktura – plyn přípojka - STL plynovod 300 kPa 

Limity využití území ochranné pásmo VN 35 kV 
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Plocha dílčí změny č. 3.22 Z 3.22  a  P 3.22 
Katastrální území Pěnčín 

Pozemky p.č. část 213/1 a část 213/3 

Výměra plochy  (m
2
) 2290 

Kultura orná půda 

Původní funkční využití v ÚP pole, zahrada 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 2 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO, rekonstr. povrchu v dl. cca 380 m 

Tech. Infrastruktura – voda stáv. vodovod + pos. tlaku 

Tech. Infrastruktura – kanalizace napojení na novou kanalizaci a centrální ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – nová TN1 

Tech. Infrastruktura – plyn přípojka - STL plynovod 300 kPa 

Limity využití území ZPF -  I. a II. třída ochrany, ochranné pásmo VN 35 kV 

 
 
Plocha dílčí změny č. 3.23 Z 3.23 
Katastrální území Pěnčín 

Pozemky p.č. 210, 212, 217, 1012/1 

Výměra plochy  (m
2
) 3 887 

Kultura trvalý travní porost, ostatní plocha 

Původní funkční využití v ÚP TTP - louky, pastviny 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 3 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO, , rekonstr. povrchu v dl. cca 380 m 

Tech. Infrastruktura – voda stáv. vodovod + pos. tlaku 

Tech. Infrastruktura – kanalizace napojení na novou kanalizaci a centrální ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – nová TN1 

Tech. Infrastruktura – plyn přípojka - STL plynovod 300 kPa 

Limity využití území ZPF -  I.třída ochrany, ochranné pásmo VN 35 kV 

 
 
Plocha dílčí změny č. 3.25 P 3.25 
Katastrální území Pěnčín 

Pozemky p.č. 1058/1 

Výměra plochy  (m
2
) 1 736 

Kultura orná půda 

Původní funkční využití v ÚP výroba, sklady a služby 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 2 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda stáv. vodovod + rekonstr. 

Tech. Infrastruktura – kanalizace napojení na novou kanalizaci a centrální ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – 7 250 

Tech. Infrastruktura – plyn přípojka - STL plynovod 300 kPa 

Limity využití území ZPF -  I.třída ochrany, ÚAN I. kat. 

 
 
Plocha dílčí změny č. 3.32 P 3.32 
Katastrální území Kamení 

Pozemky p.č. 103, 105 

Výměra plochy  (m
2
) 960 

Kultura trvalý travní porost, orná půda, ostatní plocha 

Původní funkční využití v ÚP TTP - louky, pastviny 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 1 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO, úprava šířkových parametrů 

Tech. Infrastruktura – voda přeložka stáv. vod. + nový vodovodní řad o dl. 120 m 

Tech. Infrastruktura – kanalizace individuelní čištění nebo místní domovní ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – 5 889 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území ochranné pásmo VN 35 kV 
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Plocha dílčí změny č. 3.38 Z 3.38 
Katastrální území Kamení 

Pozemky p.č. část 592/1, část 592/8 

Výměra plochy  (m
2
) 4 900 

Kultura trvalý travní porost 

Původní funkční využití v ÚP TTP - louky, pastviny 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 1 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO, realizace dl. cca 150 m 

Tech. Infrastruktura – voda nový vodovodní řad o dl. 170 m  

Tech. Infrastruktura – kanalizace individuelní čištění 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – 5 889 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území ochranné pásmo lesa 

 
Plocha dílčí změny č. 3.41 Z 3.41 
Katastrální území Kamení 

Pozemky p.č. 121, část 122/1 

Výměra plochy  (m
2
) 1 857 

Kultura trvalý travní porost 

Původní funkční využití v ÚP TTP - louky, pastviny 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 1 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda nový vodovodní řad o dl. 70 m + rekonstr. stávajícího o dl. 180 m  

Tech. Infrastruktura – kanalizace individuelní čištění nebo místní domovní ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. - 5 889 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území ochranné pásmo VN 35 kV, ochranné pásmo vodního toku 

 
Plocha dílčí změny č. 3.42 Z 3.42 
Katastrální území Kamení 

Pozemky p.č. část 125/1 

Výměra plochy  (m
2
) 800 

Kultura trvalý travní porost 

Původní funkční využití v ÚP TTP - louky, pastviny 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 1 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda nový vodovodní řad o dl. 70 m + rekonstr. stávajícího o dl. 180 m 

Tech. Infrastruktura – kanalizace individuelní čištění nebo místní domovní ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – 5 889 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území ochranné pásmo vodního toku 

 
 
Plocha dílčí změny č. 3.47 Z 3.47 
Katastrální území Kamení 

Pozemky p.č. část 573 

Výměra plochy  (m
2
) 1212 

Kultura trvalý travní porost 

Původní funkční využití v ÚP TTP - louky, pastviny 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 1 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO, realizace dl. cca 60 m 

Tech. Infrastruktura – voda nový vodovod. řad o dl. 60 m 

Tech. Infrastruktura – kanalizace individuelní čištění 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. - 5890 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území ochranné pásmo VN 35 kV 
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Plocha dílčí změny č. 3.48 Z 3.48 
Katastrální území Kamení 

Pozemky p.č. část 569/2 

Výměra plochy  (m
2
) 1 160 

Kultura zahrada 

Původní funkční využití v ÚP zahrada 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 1 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda stáv. vodovod 

Tech. Infrastruktura – kanalizace individuelní čištění 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – 5 892 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území ochranné pásmo silnice III. třídy 15 m. 

 
Plocha dílčí změny č. 3.53 Z 3.53 
Katastrální území Kamení 

Pozemky p.č. část 508/1 

Výměra plochy  (m
2
) 2 900 

Kultura orná půda 

Původní funkční využití v ÚP pole 

Nově navržené funkční využití plochy rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

Popis změny, kapacita 1 RD 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda stáv. vodovod 

Tech. Infrastruktura – kanalizace 
individuelní čištění nebo místní domovní ČOV, variantně přečerpání do 
stáv.kanalizace  

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č.  – 74 577 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území ochranné pásmo silnice III. třídy 15 m 

 
Plocha dílčí změny č. 3.54 Z 3.54  a  P 3.54 
Katastrální území Kamení 

Pozemky p.č. část 213/1, 213/2,  213/3  a  část 213/1 

Výměra plochy  (m
2
) 9 266 

Kultura orná půda 

Původní funkční využití v ÚP pole a plochy rodinné domy 

Nově navržené funkční využití výroba, sklady, služby – fotovoltaická elektrárna  

Popis změny, kapacita fotovoltaická elektrárna 

Dopravní infrastruktura - přístup stav dle ÚPO 

Tech. Infrastruktura – voda stáv. vodovod 

Tech. Infrastruktura – kanalizace individuelní čištění nebo místní domovní ČOV 

Tech. Infrastruktura – elektřina napojení na trafostanici č. – vlastní TRF TN2, 5 892 

Tech. Infrastruktura – plyn plynofikace se nepředpokládá 

Limity využití území část ZPF -  II.třída ochrany, ÚAN II. kat. 

Poznámka  
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c.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území  

 
V návrhu ÚP obce Pěnčín z r. 2003 ještě nebyl zpracováván rozbor udržitelného rozvoje 
území. 
Z důvodu těsné návaznosti navrhovaných změn na zastavěné území obce bez 
předpokládaného vzniku výrazných negativních vlivů na životní prostředí nebyl v Zadání 3. 
změny ÚPO vznesen požadavek vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 

 
 

c.2 Odůvodnění přijatého řešení        
 

O ch r a n a   a   r o z v o j   h o d n o t   v   ú z e m í  
 
Ochrana kulturních a přírodních hodnot v území : 
Navrhovanými dílčími změnami se ochrana ani rozvoj kulturních či přírodních hodnot 
nemění. Navrhované dílčí změny jsou mimo nemovitých kulturních památek zapsaných v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 
Předmětné území obce je územím s archeologickými nálezy (ÚAN) 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 umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení 
záchranného archeologického výzkumu. 
 
Navrhované dílčí změny zasahují do ÚAN  I. a  II. kategorie : 
k.ú. Pěnčín -   SAS 03-32-22/6  ÚAN I. kat. – Z 3.18, P 3.25 
   SAS 03-32-17/5  ÚAN II. kat. – P 3.11, P 3.12, Z 3.13 
k.ú. Kamení -   SAS 03-32-17/2  ÚAN II. kat. – Z 3.54, P 3.54 
k.ú. Střížovice -  SAS 03-32-17/4  ÚAN II. kat. – Z 3.5 
ostatní území -  ÚAN III. kat. 
 
Ochrana civilizačních a architektonických hodnot  : 
Navrhovanými změnami při rozvoji dopravní a technické infrastruktury a dodržením 
regulativů využití území se ochrana ani rozvoj civilizačních a architektonických hodnot  
nemění. 
 
Limity využití území : 
Limity využití území vymezené v územním plánu obce Pěnčín se 3. změnou nemění.  

 
c.3 Odůvodnění urbanistické koncepce     
 
Základní urbanistická koncepce ÚPO Pěnčín se 3. změnou nemění, pouze dochází k rozvoji 
jeho potřeb a funkcí.  Navrhované plochy dílčích změn navazují na stávající zástavbu, na 
dopravní a technickou infrastrukturu obce.  
 

O d ů v o d n ě n í   k o n c e p c e   v ý v o j e   o b y v a t e l s t v a 
Hlavním záměrem 3. změny je rozšíření rozvojových ploch převážně pro bydlení a 
uspokojení poptávky po bydlení v RD žadatelů – fyzické osoby a vlastníků pozemků.  
Realizací navrhovaných dílčích změn dojde k nárůstu obyvatel max. o 75 - 90 osob. 
 



  Odůvodnění 3. změny ÚPO Pěnčín  

 
 

13 
 

O d ů v o d n ě n í   k o n c e p c e   v ý v o j e   b y t o v é h o   a    
d o m o v n í h o   f o n d u  

Vymezením nových ploch pro bydlení dojde k nárůstu nových RD / trvale obydlených bytů / :   
k.ú. Pěnčín        22 RD 
k.ú. Kamení          7 RD  
celkem          29  RD   
Novou výstavbou se procentuelně zlepší standard bytů v jednotlivých částech obce. 
 

O d ů v o d n ě n í   k o n c e p c e   v ý r o b y  
Koncepce výroby navrhovaná v ÚPO se 3. změnou nemění. Pouze dojde k rozšíření 
specifické plochy pro výrobu, sklady a služby – pro umístění fotovoltaické elektrárny. 
 

O d ů v o d n ě n í   k o n c e p c e   r e k r e a c e 
Oproti návrhu ÚPO se koncepce rekreace nemění. 

 
  

c.4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury  
 
Nově vymezené plochy změn jsou doplněny výčtem potřebných místních komunikací pro 
dopravní obsluhu jednotlivých lokalit, systémem rozvoje stávající technické infrastruktury – 
způsob zásobování pitnou vodou, likvidace splaškových vod, zásobování elektrickou energií 
a zemním plynem. 

 
O d ů v o d n ě n í   k o n c e p c e   d o p r a v y  

Silniční doprava - 3. změnou se nemění základní komunikační síť, pouze se dle ÚPO 
stávající místní a účelové komunikace k návrhovým plochám změny doplní, nebo upraví ve 
svých rozměrových a technických parametrech. Napojení účelovými komunikacemi na silnice 
III. třídy bude řešeno ve vyšších stupních projektové dokumentace dle konkrétních 
požadavků na zástavbu a možností napojení jednotlivých lokalit dílčích změn. 
V rámci 3. změny ÚPO Pěnčín je respektována Normová kategorizace krajských silnic II. a 
III. třídy, kterou schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 
16.3.2004. Konkrétně se jedná o silnici III/2793 (lokalita P3.11), III/2794 (lokalita Z3.53) a 
III/2795 (lokalita Z3.48), které mají návrhovou kategorijní šířku S 6,5/50. 
Železniční doprava  - není  na území obce   
Autobusová doprava – 3. změnou se nemění.  
Doprava v klidu – bude řešena v rámci jednotlivých lokalit  
Pěší doprava – na základě Zadání je v centru Pěnčína podél silnice III/2799 navržen 
chodník o š. min. 1,8 m.  
Cyklistická doprava – nové cyklostezky nejsou ve 3. změně navrhovány. 
 

O d ů v o d n ě n í   k o n c e p c e   t e ch n i c k é   i n f r a s t r u k t u r y  
 
Vodní hospodářství :   
Předložený návrh řeší napojení nově navržených ploch, určených k zástavbě převážně 
rodinnými domky, na vodovodní síť a likvidaci odpadních vod splaškových, včetně 
vybudování splaškové kanalizace. 

 
Zásobování pitnou vodou 

Popis stávajícího stavu 
Způsob zásobení řešené oblasti pitnou vodou a zdroje zásobení jsou popsány v platném 
územním plánu obce. Předložený návrh – 3. změna  řeší možnosti napojení nových ploch, 
určených k zástavbě, na vodovodní síť.  
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Pěnčín je zásoben ze dvou vrtů v údolí Čtveřínského potoka o vydatnosti 15 l/sec. Voda je 
čerpána do vodojemu Pěnčín o kapacitě 250 m3 na kótě 291,30 (280,00) m n.m. Vodovodní 
síť je svým rozsahem v podstatě vyhovující. Řady jsou z PVC a PE průměru 90 až 110. 
Stará a dožitá potrubí z litiny průměrů LT 50 – 80 musí být rekonstruována. 
Střížovice jsou zásobeny řadem LTH 80 od Soběslavic. Stávající síť je z litiny a oceli malých 
průměrů vesměs technicky dožitá a je nutno počítat s její rekonstrukcí. 
Vitanovice jsou zásobeny ze Střížovic. Část přívodního řadu byla rekonstruována, ostatní 
řady z litiny jsou navrženy k postupné rekonstrukci. Další řad PVC 225 přichází od 
Soběslavic. Oblast je tlakově ovládána vodojemem Sedlišt´ka obsahu 100 m3 na kótě 390,19 
(387,49) m n.m. 
Kamení je zásobeno z vodojemu Radimovice obsahu 50 m3 na kótě 404,7 (406,7) m n.m. do 
Kamení je veden řad PVC 110, který se větví na LTH 50 a ocel DN 80. 

 
Návrh koncepce zásobení vodou 

Současný systém zásobení obce vodou a návrh územního plánu bude zachován. Navržené 
rozvojové plochy (3. změny) budou napojeny na rekonstruovanou síť. Způsob napojení 
jednotlivých ploch, počet RD a nárůst potřeby vody je uveden v návrhu v tabulce č.1. 
Požadavky na rekonstrukce jednotlivých, vesměs litinových řadů, jsou dle vyjádření SČVK . 
Na nově vymezených plochách Z3.5 ve Střížovicích jsou navrženy 2 RD. Zásobeny budou 
z nově vybudovaného řadu, napojeného na stávající vodovodní řad po jeho rekonstrukci. 
Na plochách P 3.11, P 3.12 a Z 3.13 ve Vitanovicích je navrženo 9 RD. Předpokladem pro 
napojení je zkapacitnění části přívodu z Vitanovic a vybudování nových napojovacích řadů. 
V samotném Pěnčíně je navrženo na jednotlivých plochách celkem 12 RD. Navržené plochy 
lze vesměs napojit na stávající vodovodní síť po rekonstrukci technicky nevyhovujících 
litinových úseků.  
V osadě Kamení je navrženo na nových plochách celkem 7 RD. Část bude napojena na 
stávající vodovod, část na nové řady. Přívodní řad  LT 50 k plochám Z 3.41, Z 3.42 bude 
zkapacitněn. U plochy P 3.32 bude provedena přeložka stávajících řadů do stávajících 
komunikací.  
 

Tlakové poměry 
Stávající vodojemy Sedlišťka, Radimovice a Pěnčín zajišťují nově navržené zástavbě ve 3. 
změně dostatečný hydrodynamický tlak. Výjimku tvoří plochy P 3.21, Z 3.22, P 3.22 a Z 3.23, 
zásobené z vodojemu Pěnčín, kde je nutno počítat s posílením tlaku. 

Potřeba vody 
Výpočet potřeby vody je v platném územním plánu proveden k roku 2015. Pro výpočet 
nárůstu potřeby vody byly použity hodnoty dle schváleného územního plánu. Specifická 
potřeba vody    
qs = 180 l/obyv.den ……. Pěnčín,        150 l/ obyv.den……..Kamení;            kd= 1,5;    kh= 1,8 

Ochranná pásma 
V území se nachází vodní zdroj pro hromadné zásobování pitnou vodou. Vrt PN-1 se 
nachází v blízkosti hranice k.ú. obce, vrt PN-2 s čerpací stanicí je v řešeném území. Oba 
zdroje mají vyhlášeno PHO 1. a 2. stupně. Pro vodovodní řady platí ochranná pásma 1.5 m 
dle § 23 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. 

 
Odkanalizování a likvidace odpadních vod 

Popis stávajícího stavu 
V řešeném území se nachází stará dešťová kanalizace pouze v Pěnčíně a Vitanovicích, do 
které jsou zaústěny přepady ze stávajících septiků. Stoky jsou zaústěny do povrchových 
místních toků a do koryta Pěnčínského potoka, který slouží ve své zatrubněné části jako 
stoka. Kanalizace v území má tedy charakter gravitační jednotné kanalizace.  
V Pěnčíně je kanalizace tvořena v jižní části stokami DN 400 a 500 z betonu a železobetonu, 
střed a severní část je odvodňována stokami neznámých dimenzí. Kanalizace je ve špatném 
technickém stavu a do budoucna ji nelze využívat k odvodu splašků. Ve Vitanovicích je 
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dešťová kanalizace, která je zaústěna do povrchových příkopů a v závěru do Pěnčínského 
potoka. V ostatních částech řešeného území se žádná kanalizace nenachází. 
Odpadní vody splaškové jsou v řešeném území čištěny individuálně v žumpách, nebo přímo 
vypouštěny do povrchových toků a příkopů. Do kanalizace jsou odváděny částečně 
předčištěné vody v septicích nebo domovních ČOV, dešťové vody a přepad z požární 
nádrže. Kvalita vody v Pěnčínském potoce pod obcí je hlavně za nižších průtoků zcela 
nevyhovující a kvalitou se blíží vodě splaškové. 

 
Návrh odkanalizování 

Předpokladem pro další výstavbu a z důvodu neudržitelnosti současného stavu z hlediska 
životního prostředí, je nezbytné vybudování soustavné splaškové kanalizace a vyhovující 
likvidace odpadních vod splaškových. Kanalizace bude budována převážně ve veřejných 
komunikacích. S výstavbou splaškové kanalizace budou opraveny i přilehlé vodovodní řady 
a stávající kanalizace, tuto nelze, vzhledem k jejímu technickému stavu, využít jako 
splaškovou, bude využita pouze jako dešťová. 
Schválený územní plán navrhuje novou splaškovou kanalizaci s čistírnou odpadních vod 
v Pěnčíně. Tento návrh je v souladu s PRVK libereckého kraje.  
Řešení odkanalizování a čištění odpadních vod tohoto území je detailně zpracováno ve 
„Studii likvidace odpadních vod Pěnčín“, z prosince 2008, (investor SVS Teplice, zpracovatel 
Ing. Radek Zahradník). Studie byla projednána se zástupci příslušných organizací a řešení 
doporučeno ve výhledu k realizaci. Návrh ÚPO – 3. změna vychází z řešení a závěrů této 
studie. 
Navrhuje se vybudování nové soustavné kanalizační sítě splaškové v oblastech soustředěné 
výstavby, tj. Vitanovicích a Pěnčíně, s odvedením splašků soustavou splaškových stok DN 
250 do prostoru pod obcí, kde bude vybudována čerpací stanice splašků a vody čerpány do 
ČOV Příšovice. Návrh kanalizační sítě vychází z návrhu studie a byl doplněn o stoky 
odvádějící splašky z ploch zahrnujících 3. změnu. Trasa výtlačného potrubí  je převážně 
mimo řešené území a je popsána v uvedené studii. 
Variantně je navrženo, v prostoru, kde je umístěna čerpací stanice splašků, vybudování 
samostatné čistírny pro Vitanovice a Pěnčín (var.č.2 dle studie). Tato varianta, vzhledem 
k nestálým průtokům v Pěnčínském potoce nezaručí s velkou pravděpodobností předepsané 
emisní limity pro vypouštění odpadních vod. 
V ostatních místních částech obce není vybudování soustavné splaškové kanalizace a 
centrální likvidace odpadních vod z ekonomických důvodů vhodná. Proto je doporučena 
v částech Střížovice a Kamení i nadále individuální likvidace odpadních vod v souladu 
s platnou legislativou.(Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění a zákon o vodovodech a 
kanalizacích č. 274/2001 Sb.) Jsou povoleny následující způsoby: Pro čištění 
z nepravidelného zdroje se doporučují bezodtokové jímky, septik + zemní filtr. Pro trvalý 
zdroj znečištění domovní mechanicko – biologická ČOV. V osadě Kamení, kde je 
navrhována nová výstavba na plochách s větším počtem nových RD je možno zvážit 
vybudování místních domovních čistíren pro více obyvatel a s jejich napojením do 
Pěnčínského potoka.  
 
Energetické vedení   
 
Energetická bilance 
Energetická bilance vychází z komplexního pohledu na energetiku uvedeného v další 
kapitole, kde hlavním faktorem je plynofikace, která je  realizována v Pěnčíně ostatní část 
řešeného území  není plynofikována a k plynofikaci není navržena  když technicky  je tato 
možnost reálná vzhledem k přenosové kapacitě STL plynovodu.  
 
Pro plynofikovanou oblast řešeného území lze předpokládat pro navrženou výstavbu 
následující skladbu energetických vstupů. 
Vytápění - zemní plyn = 70 % elektrická energie = 10 % ostatní energie = 20 % 
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Ohřev TUV - zemní plyn  = 60 % elektrická energie = 20 % ostatní energie = 20 % 
Technologie - zemní plyn = 20 % elektrická energie = 80 % 
Pro neplynofikovanou část řešeného území lze předpokládat  následující skladbu 
energetických vstupů 
Vytápění - elektrická energie = 50 % ostatní energie = 50 % 
Ohřev TUV - elektrická energie = 80 % ostatní energie = 20 % 
Technologie - elektrická energie = 100 % 
 

Energetická bilance má pouze informativní charakter. Je velmi obtížné určit vývoj cen 
jednotlivých druhů energií,od kterého se vyvíjí poptávka, na který má vliv mnoho faktorů 
většinou v naší zemí neovlivnitelných. Jedno je však zřejmé. Elektrická energie v ČR bude  
hlavní, i když nelze význam zemního plynu podceňovat.  
Elektrická energie se zde vyrábí z vlastních zdrojů (hnědé uhlí, uranová ruda, vodní energie, 
větrná energie, sluneční energie) 
Zemní plyn je dovážen a vývoj jeho cen zde nelze  ovlivnit. 
Dalším důležitým faktorem je úsporné chování stavitelů nových objektů. Tato činnost je velmi 
důležitá a skládá se z využívání dodaného tepla do objektů instalací rekuperátorů tepla. 
Kvalitní izolací obvodového pláště objektů. Instalací úsporného osvětlení. Automatické 
ovládání provozního režimu vytápění v objektech 
 
Zásobování elektrickou energií  

 
Elektrická energie je do obce dodávána z RZ 110/35 kV Jeřmanice.  
Rozvod elektrické energie v jednotlivých částech řešeného území vychází ze stožárových 
trafostanic, připojených vrchním vedením na systém 35 kV. Pro navrhované dílčí změny  je 
třeba doplnit sít o potřebné trafostanice  TN1 a TN2.  
Úprava stávajících trafostanic je záležitostí distributora elektrické energie- firmy ČEZ a.s., 
která v současné době již nesděluje výkony jednotlivých trafostanic. Proto jejich využití pro 
navrhovanou výstavbu bude řídit tato firma. 
 
Zásobování zemním plynem 

Pěnčín je plynofikován po roce 1995. Regulační stanice je umístěna v na jižním okraji 
Pěnčína . Po obci je rozveden STL distribuční rozvod plynovody z PE o tlaku na výstupu z 
regulační stanice 300 kPa. Plynofikována je obecní část Pěnčín. Ostatní části řešeného 
území plynofikovány nejsou a pro nízkou hustotu osídlení v budoucnu nebudou.   

 

Obnovitelné druhy energií 

Využívání obnovitelných druhů energií se bude neustále rozvíjet. Zde to bude především 
spalování odpadového dřeva z okolních lesů. Využívání sluneční energie pro ohřev TUV a 
částečně i pro vytápění. Využívání energie okolního vzduchu a geotermální energie pro 
vytápění. Instalací úsporného osvětlení. Automatické ovládání provozního režimu vytápění v 
objektech 

      
Občanské vybavení  
 
V rámci 3. změny ÚPO se nemění koncepce občanského vybavení. 
 
Veřejné prostranství  
 
Navrhované umístění chodníku v centru Pěnčína mění stávající veřejné prostranství, které 
však nebylo v ÚPO vymezováno.  
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Vlivem navrhovaných změn také dojde ke změnám veřejného prostranství. Proto bude jeho 
řešení součástí PD v dalších stupních projektové dokumentace.  
 
Požadavky civilní ochrany 
 
Systém civilní ochrany se 3. změnou ÚPO nemění. Stávající systém civilní ochrany bude 
platit i pro řešené území navrhovaných dílčích změn. 
 

c.5 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny  
     
Navrhované změny funkčních ploch pro bydlení a výrobu – fotovoltaickou elektrárnu v 
návaznosti na zastavěné území obce nenarušuje prvky ochrany přírody. Dílčí změny jsou 
akceptovatelné - nesnižují estetickou a přírodní hodnotu uspořádání krajiny.  
Celkové hodnocení : 
Zpracovatel posouzení vlivu 3. změny ÚPO, při svém zvažování, bral zřetel na reálnou 
možnost využití jednotlivých ploch dílčích změn a to při omezení regulativy stanovenými 
návrhem územního plánu obce, limitů stanovených např. ochrannými pásmy technických 
zařízení v krajině /většinou vedení VN / a ochranného pásma lesa. Při zohlednění těchto 
faktorů je výsledný počet možných realizací staveb v podstatě malý a jejich vliv na zachování 
krajinného rázu akceptovatelný.  
 
Územní systém ekologické stability / ÚSES /  
Z důvodu nevhodného členění pozemků orné půdy trasou biokoridoru BK 244/252, i 
poměrně komplikovaného průběhu vedení biokoridoru a v neposlední řadě možnost využití 
pozemků, které jsou v návaznosti na zastavěné území obce, jako pozemků určených k 
zástavbě, je 3. změnou ÚPO upraven ÚSES dle zpracovaného Návrhu komplexní 
pozemkové úpravy Pěnčín (Ing. Iva Paroulková,  f. AKE, s.r.o., ateliér krajinné ekologie 
Liberec).   
Územní systém ekologické stability / ÚSES / se 3. změnou ÚPO mění takto : 
Ruší se Biokoridor BK 244/252.  Navrženo je nové propojení BK 1345/252 z původního 
biocentra č. 252 (1344) U Střížovic II, které je v rámci 3. změny prostorově upraveno, k 
biocentru č. 1345 U Borové v k.ú. Vlastibořice.   

 
  

c.6 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití   

 
Požadavek na změnu závazných regulativů z důvodu úpravy přípustného a nepřípustného 
využití území byl dle Zadání 3. změny uplatněn u : 
 
 
Funkční plochy – nezastavitelné území 
c) Zahrady, sady  
Charakteristika území  
Území neintenzivně obhospodařované na okraji nebo i uvnitř současně zastavěného území. 
Přípustné využití území 

- hospodaření na pozemcích 
- stavby doplňkové sloužící pro provoz bydlení a zahrady do 25 m2  
- provádění oplocení  

Nepřípustné využití území  
Činnosti, které nesouvisejí s hlavní funkcí  
 
Podmínky ochrany krajinného rázu nebyly v ÚPO Pěnčín stanoveny.   
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c.7 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb /VPS/  a 
veřejně prospěšná opatření /VPO/       

 
Veřejně prospěšné stavby 
Ve smyslu § 2, odst.l) , m) stavebního zákona č.183/2006, lze za veřejně prospěšné stavby a 
opatření považovat stavby, určené pro veřejnou infrastrukturu, veřejně prospěšné služby, 
určené k rozvoji a ochraně obce, k ochraně životního prostředí, kulturního a archeologického 
dědictví. Na pozemky pro tyto stavby má podle § 101 SZ předkupní právo obec. Obec má 
též předkupní právo k pozemku určenému ÚP pro veřejné prostranství. Vymezení veřejně 
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření se po vydání opatření veřejné povahy 
zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu k vyznačení předkupního práva v KN. 

 
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury: 

VVD 1  -  místní komunikace, zajišťující dopravní napojení ploch navrhovaných změn na 
 stávající dopravní infrastrukturu obce 

 3.12 -  nová místní komunikace o dl. 50 m 
 3.19 -  realizace komunikace vymezené v ÚPO o dl. 40 m 
 3.22 -  rekonstrukce povrchu stávající komunikace o dl. 380 m 
 3.38 -  realizace komunikace vymezené v ÚPO o dl. 150 m 
 3.47 -  realizace komunikace vymezené v ÚPO o dl. 60 m  

VVD 2  -  chodník o dl. cca 450 m a š. 1,8 m podél jižní strany silnice III/2799 Svijanský 
Újezd – Pěnčín – Čtveřín v centru obce Pěnčín 

                    
  Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury : 

VVT 1 - realizace distribuční trafostanice TN1, TN2 včetně napojovacího vedení 35kV – 
 vymezeny na základě stanoviska ČEZ Distribuce a.s. - požadavek zapracování nově 

umisťovaných trafostanic s napojovacím vedením mezi veřejně prospěšné stavby 
VVT 2 -  rekonstrukce stávajících částí vodovodních řadů 
VVT 3 -  realizace připojení ploch navrhovaných dílčích změn na stávající vodovodní řady 

3.5 - vodovodní řad o dl. 120 m   
3.12, 3.13 - vodovodní řad o dl. 180 m 

 3.19 - vodovodní řad o dl. 40 m 
 3.21 - vodovodní řad o dl. 30 m 
 3.32 - vodovodní řad o dl. 120 m 
 3.38 - vodovodní řad o dl. 170 m  
 3.41, 3.42 - vodovodní řad o dl. 70 m 
 3.47 - vodovodní řad o dl. 60 m  

VVT 4 - realizace odkanalizování kú. Pěnčín podle Studie likvidace odpadních vod SVS a.s., 
 2008. 

VVT 5 - realizace připojení ploch navrhovaných změn na systém odkanalizování podle 
 Studie likvidace odpadních vod 
3.11 - kanalizační řad o dl. 80 m  
3.12 - kanalizační řad o dl. 30 m  

 3.19 - kanalizační řad o dl. 40 m 
 

Veřejně prospěšná opatření / nestavební povahy / 
VPO  -  návrh úpravy ploch lokálního ÚSES :  

 Ruší se Biokoridor BK 244/252.  Vymezeno je nové propojení BK 1345/252 z 
 původního biocentra č. 252 (1344) U Střížovic II, které je v rámci 3. změny 
 prostorově upraveno, k biocentru č. 1345 U Borové v k.ú. Vlastibořice.   
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c.8 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů k prověření RP a 
územní studií   

 
Není stanoveno v Zadání 3. změny. Protože se jedná o rozdrobenou zástavbu, která svojí 
rozlohou nevyžaduje řešení urbanistickou studií či regulačním plánem, ani projektant toto 
podrobnější řešení nenavrhuje. 
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e. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení  
na ZPF a na PUPFL         

 
 
Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu /ZPF/ na území obce Pěnčín provedené 
v platném ÚPO se v důsledku dílčích změn provedených ve 3. změně doplňuje v souladu se 
zákonem č.334/92 Sb. a prováděcí vyhlášky č.13/94 Sb. následujícím způsobem : 
 
Členění podle navrhovaného funkčního využití pozemků  na jednotlivé plochy / lokality 
dle velikosti, kultury,  BPEJ  a  třídy ochrany   ZPF : 
/ červeně jsou označeny lokality změn s I. a II. stupněm ochrany ZPF / 
 

k.ú. Pěnčín ; 719170 

označení 
lokality 

číslo  
pozemku 

výměra 
pozemku v m

2
 

celkem 

výměra 
pozemku v m

2
 

zábor 

kultura 
BPEJ / třída ochr. 

návrh funkčního využití 
lokality 

výměra  
lokality v m

2
 

 

3.5 758/2 část 4359 2000 
orná půda 
BPEJ 51400 /I. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

2000 

3.11 

739/1 část 2480 1235 
zahrada 
BPEJ 51410 / II. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

zastavěné území 
4 690 

739/2 část  1385 697 
zahrada 
BPEJ 51410 / II. 

739/3 2758 2758 
zahrada 
BPEJ 51410 / II. 

3.12 729 2022 
 

1747 
275 

zahrada 
BPEJ 51410 / II. 
BPEJ 51440 / III. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

zastavěné území 
2022 

3.13 

718 108 108 
trvalý travní porost 
BPEJ 51440 / III. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

4061 719/1 3453 
 

2158 
1295 

trvalý travní porost 
BPEJ 51440/ III. 
BPEJ 51410 / II. 

719/2 500 500 
zahrada 
BPEJ 51410 / II. 

3.18 131/1 část 15333 
 

526 
724 

orná půda 
BPEJ 51100 / I. 
BPEJ 51110 / I. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 1250 

3.19 81/10 část 4412 
 

2016 
50 

trvalý travní porost 
BPEJ 51100 / I. 
BPEJ 51440 / III. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 2066 

3.21 12 1852 1852 
zahrada 
BPEJ 54177 / V. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

zastavěné území 
1852 

3.22 

213/1 část 1385 1190 
orná půda 
BPEJ 51400 / I. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

celkem 2290 
 

zastavěné území 
p.p.č. 213/1 - 372 213/3 část 1690 1100 

orná půda 
BPEJ 51400 / I. 

 

3.23 

210 2818 2818 
trvalý travní porost 
BPEJ 51400 / I. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

3887 
212 183 183 ostatní plocha 

217 608 608 
trvalý travní porost 
BPEJ 51400 / I. 

1012/1 278 278 ostatní plocha 

3.25 1058/1 1736 
 

1736 

výroba,sklady a služby 
orná půda 
BPEJ 51400 / I. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

zastavěné území 
1736 
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T1 218/5 část 966 100 
trvalý travní porost 
BPEJ 51400 / I. 

trafostanice TN1 
100 

K1 

725/3 část 917 279 vodní plocha bez vody místní komunikace 

519 
727/5 část 748 45 

trvalý travní porost 
BPEJ 51440 / III. 

727/4 část 850 195 
trvalý travní porost 
BPEJ 51410 / II. 

 
 

k.ú. Kamení ; 719161 

označení 
lokality 

číslo  
pozemku 

výměra 
pozemku v m

2
 

celkem 

výměra 
pozemku v m

2
 

zábor 

kultura 
BPEJ / třída ochr. 

návrh funkčního využití 
lokality 

výměra  
lokality v m

2
 

 

3.32 

103 158 158  
trvalý travní porost 
BPEJ 54752 / IV. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace  

zastavěné území 
960 105 802 

 
509 
293 

trvalý travní porost 
BPEJ 52051 / IV. 
BPEJ 54752 / IV. 

3.38 

592/1 část 7684 
 

2764 
36 

trvalý travní porost 
BPEJ 54752 / IV. 
BPEJ 54712/ IV. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

4900 

592/8 část 4073 2100 
trvalý travní porost 
BPEJ 54712 / IV. 

3.41 

121 2 168 
 

1350 
392 

trvalý travní porost 
BPEJ 54752 / IV. 
BPEJ 54712 / IV 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

1857 

122/1 část 5242 
 

115 
trvalý travní porost 
BPEJ 54752 / IV. 

3.42 125/1 část 1092 800 
trvalý travní porost 
BPEJ 54752 / IV. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

800 

 

3.47 573 část 5100 1212 
trvalý travní porost 
BPEJ 54752 / IV. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 1212 

3.48 569/2 část 2000 1 160 
zahrada 
BPEJ 54710 / III. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

1160 

3.53 508/1 část 5999 2900 
orná půda 
BPEJ 51400 / I. 

rodinné domy, objekty 
individuelní rekreace 

2900 

3.54 

213/1 3051 
 

767 
2284 

orná půda 
BPEJ 53111 / IV. 
BPEJ 51410 / II. 

výroba, sklady, služby 
fotovoltaická elektrárna  

celkem 9266 
 

zastavěné území 
 1025 

213/2 2660 
 

1018 
1642 

orná půda 
BPEJ 51410 / II. 
BPEJ 53111 / IV. 

213/3 3555 
 

1937 
1618 

orná půda 
BPEJ 51410 / II. 
BPEJ 53111 / IV. 

T2 
211/2 část 489 100 

trvalý travní porost 
BPEJ 57869 / V. 

trafostanice TN2  
100 
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Výměry záborů  zemědělské půdy podle BPEJ  a  třídy ochrany : 
 

 
BPEJ 

 
třídy ochrany 

 
celková výměra 

záboru / ha 

 
mimo zastavěné území  

obce / ha 

5.11.00 I. 0,254 0,254 

5.11.10 I. 0,072 0,072 

5.14.00 I. 1,245 1,033 

5.14.10 II. 1,367 0,622 

5.14.40 III. 0,264 0,236 

5.20.51 IV. 0,051 0 

5.31.11 IV. 0,403 0,403 

5.41.77 V. 0,185 0 

5.47.10 III. 0,116 0,116 

5.47.12 IV. 0,253 0,253 

5.47.52 IV. 0,669 0,624 

5.78.69 V. 0,010 0,010 

celkem  4,889 3,623 

 
Výměry záborů zemědělské půdy  dle kultury se změnami využití na : 

RD  –  rodinné domy, objekty individuelní rekreace  
V  –  výroba, sklady a služby pro fotovoltaickou elektrárnu  
T  –  trafostanice  
K  –  místní komunikace 

 
 

kultura 
 

 
lokalita 

 
výměra v ha 

 
BPEJ 

 
změna využití  

 trvalé travní 
porosty  

/ louky, pastviny / 

    

k.ú. Pěnčín 
 

3.13 

 
0,23 5.14.40 RD 

0,13 5.14.10 

3.19 
0,20 5.11.00 

RD 

0,01 5.14.40 

3.23 0,34 5.14.00 RD 

T1 0,01 5.14.00 T 

K1 
0 01 5.14.40 

K 

0,02 5.14.10 

k.ú. Kamení 

3.32 
0,04 5.47.52 

RD 

0,05 5.20.51 

3.38 
0,28 5.47.52 

RD 

0,21 5.47.12 

3.41 
0,15 5.47.52 

RD 

0,04 5.47.12 

3.42 0,08 5.47.52 RD 

3.47 0,12 5.47.52 RD 

T2 0,01 5.78.69 T 

celkem  1,93   
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zahrady, sady 

    

k.ú. Pěnčín 

3.11 0,47 5.14.10 RD 

3.12 

 
0,17 5.14.10 

RD 

0,03 5.14.40 

3.13 0,05 5.14.10 RD 

3.21 0,19 5.41.77 RD 

k.ú. Kamení 3.48 0,12 5.47.10 RD 

celkem  1,03   

orná půda 
/ pole / 

  
 

  

k.ú. Pěnčín 

3.5 0,20 5.14.00 RD 

3.18 
0,05 5.11.00 

RD 

0,07 5.11.10 

3.22 0,22 5.14.00 RD 

3.25 0,17 5.14.00 RD 

k.ú. Kamení 

3.53 0,29 5.14.00 RD 

3.54 
0,53 5.14.10 

V 

0,40 5.31.11 

celkem  1,93   

celkem obec  4,89   

 
 
Výměry záborů zemědělské půdy  dle změny využití : 
 

změny využití :  zábor v ha 

RD –  rodinné domy, objekty individuelní rekreace 

trvalé travní porosty  / louky, pastviny / 1,90 

zahrady, sady 1,03 

orná půda   / pole / 0,98 

V –  výroba, sklady a služby pro fotovoltaickou elektrárnu 

orná půda   / pole / 0,93 

T –  trafostanice 

trvalé travní porosty  / louky, pastviny / 0,02 

K –  místní komunikace 

trvalé travní porosty  / louky, pastviny / 0,03 

celkem 4,89 

 
Z přehledu vyhodnocení záboru ZPF vyplývá, že do území chráněných půd s I. a II. stupněm 
ochrany zasahují převážně plochy dílčích změn v k.ú. Pěnčín. 
V grafické části jsou zakresleny hranice a plocha zastavěného území obce, hranice BPEJ a 
kódy BPEJ, hranice zájmových rozvojových lokalit s identifikačními čísly.   
Investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti se 3. změnou ÚPO nepředpokládají. 
 
Pozemky určené pro plnění funkce lesa /PUPFL/ nejsou 3. změnou ÚPO  Pěnčín dotčeny. 
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f. Údaje o počtu listů a výkresů Odůvodnění 3. změny  
 
Textová část B  Odůvodnění 3. změny územního plánu obce Pěnčín  obsahuje  24 stran. 
 
Grafická část B  Odůvodnění 3. změny územního plánu obce Pěnčín obsahuje  2 x 5 výkresů 
formátu A4. 
 
 

 
 


