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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

SVIJANY 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
Zastupitelstvo obce Svijany schválilo usnesením č. 2/2011 ze dne 17.3.2011 pořízení ÚP Svijany.  

Obec Svijany uzavřela smlouvu o dílo s firmou Žaluda, projektová kancelář Praha, Ing.Eduard Žaluda, 
Železná 493/20 (kancelář: Blanická 922/25, 120 00 Praha 2), 110 00 Praha 1. 

Pořizovatel Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování (dále jen 
pořizovatel), ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Svijany zpracoval v srpnu 2011 Návrh zadání ÚP Svijany 
dle náležitostí stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška 
č. 500/2006Sb.“). V Zadání ÚP Svijany byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování Návrhu ÚP Svijany. 

Pořizovatel v souladu s §47 odst. 2 stavebního zákona zaslal Návrh zadání ÚP Svijany obci Svijany, 
dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Libereckého kraje pro uplatnění podnětů a požadavků 
k Návrhu Zadání ÚP Svijany a zároveň zajistil zveřejnění Návrhu Zadání ÚP Svijany a jeho vystavení 
k veřejnému nahlédnutí na úřední desce obce Svijany a města Turnov po dobu minimálně 30 dnů (od 4.7.201 do 
3.8.2011 včetně) současně s oznámením o projednání Návrhu Zadání ÚP Svijany.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem následně vyhodnotil požadavky, podněty a 
připomínky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě k Návrhu Zadání ÚP Svijany, a na jejich základě upravil 
Návrh Zadání ÚP Svijany. 

Upravený Návrh Zadání ÚP Svijany byl dle § 47 odst. 5 stavebního zákona schválen Zastupitelstvem 
obce Svijany usnesením č. 6/2011 ze dne 5.9.2011.   

Na základě schváleného Zadání ÚP Svijany, zpracovaných Územně analytických podkladů pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností Turnov byla zpracovatelem vyhotovena a v dubnu 2011 předána obci 
Svijany dokumentace Návrhu ÚP Svijany.  

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil termín společného jednání 
na den 10.5.2012 jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého kraje a sousedním obcím a vyzval 
je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů od termínu společného jednání. Společné jednání se 
konalo za účasti zpracovatele Ing. Žaludy, který přítomné seznámil s koncepcí řešení. Prodloužení lhůty k podání 
stanovisek nebylo žádným dotčeným orgánem uplatněno. 

Dle uplatněných stanovisek dotčených orgánů pořizovatel vypracoval pokyny pro zhotovitele k úpravě 
Návrhu ÚP Svijany. 

Pořizovatel předložil Návrh ÚP Svijany a zprávu o jeho projednávání Krajskému úřadu Libereckého kraje 
k posouzení v souladu s § 51 stavebního zákona a následně bylo Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem 
územního plánování a stavebního řádu vydáno stanovisko pod č. j. OÚPSŘ/265/2011/OUP ze dne 13.8.2012, ve 
kterém souhlasí s předloženým Návrhem ÚP Svijany a potvrdil, že lze zahájit řízení o vydání ÚP Svijany.  

Řízení o územním plánu zahájil pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona dne, kdy oznámil 
veřejnou vyhláškou a následně oznámením konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu ÚP 
Svijany. Dne 27.9.2012 se konalo veřejné projednání Návrhu ÚP Svijany s odborným výkladem zpracovatele Ing. 
Žaludy, za účasti zástupců obce, pořizovatele, zpracovatele, dotčených orgánů a veřejnosti. K návrhu bylo 
uplatněno 6 námitek. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh 
rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu ÚP Svijany. Na základě veřejného projednání došlo k částečné 
úpravě návrhu ÚP Svijany.  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona, návrh vyhodnotil dle § 53 
odst. 5 stavebního zákona a předložil ÚP Svijany s jeho odůvodněním Zastupitelstvu obce Svijany návrh k 
vydání. 

Zastupitelstvo obce Svijany ověřilo, že ÚP Svijany není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, 

se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského 

úřadu Libereckého kraje, schválilo dne 13. 11. 2012 usnesením č. 7/2012, bod č. 3 rozhodnutí o námitkách a 

usnesením č. 7/2012, bod č. 4 vydání ÚP Svijany formou opatření obecné povahy, které bude oznámeno 

vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu. 
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2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

2.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

2.1.1 Základní údaje 

Tabulka č. 1: Základní údaje o řešeném území 

řešené území k. ú. Svijany 

kód obce (NUTS5) 564443 

počet obyvatel 301 (dle ČSÚ ke dni 1. 1. 2011) 

rozloha řešeného území 270 ha (dle ČSÚ ke dni 31. 12. 2010) 

kraj (NUTS3) Liberecký 

okres (NUTS4) Liberec 

obec s rozšířenou působností  Turnov 

obec s pověřeným obecním úřadem Turnov 

2.1.2 Postavení obce v systému osídlení, širší vztahy 

Pozice obce v systému osídlení se odvíjí od její polohy na řece Jizeře. Podél té historicky vedla 
významná trasa Praha – Stará Boleslav – Mladá Boleslav – Turnov – Liberec. V současné době stejnou linii 
sleduje rozvojová osa celostátního významu kopírující zčásti rychlostní silnici R10, která prochází přímo řešeným 
územím. 

Z hlediska územně správního uspořádání leží obec ve středu jižní části Libereckého kraje, na samotné 
hranici s krajem Středočeským. Centrem regionu, obcí s rozšířenou působností a zároveň pověřeným obecním 
úřadem je Turnov, vzdálený pět kilometrů severovýchodně. Krajské město Liberec leží dvacet kilometrů severně. 
Výhodná poloha v zázemí správního centra a zároveň na trase rychlostní silnice i železnice celostátního významu 
znamená pro obyvatele Svijan nadstandardní dostupnost jak pracovních příležitostí, tak vyšší občanské 
vybavenosti. 

Sousední územní obvody jsou vypsány v následující tabulce č. 2: 

Tabulka č. 2: Sousední obce a katastrální území 

k. ú. obec hranice 

Svijanský Újezd Svijanský Újezd severní 

Pěnčín Pěnčín severovýchodní 

Příšovice Příšovice východní 

Žďár Žďár jihovýchodní 

Loukov Loukov jižní až západní 

Územní plán Svijany obecně respektuje platnou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí. 
Z hlediska širších vztahů je řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových a funkčních 
vazeb, zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků územního 
systému ekologické stability. 

2.1.3 Přírodní systém 

Území obce je ohraničeno dvěma vodními toky. Z jihu řekou Jizerou, ze severu jejím přítokem, 
Pěnčínským potokem. K oběma vodotečím se sklání příkré svahy, ale vyvýšená plošina mezi nimi má relativně 
nízkou členitost. I proto jsou v řešeném území zastoupeny zemědělské půdy vysoké bonity. 

 Přes velmi nízké zastoupení pozemků určených k plnění funkce lesa a velkému podílu orné půdy na 
celkovém zemědělském půdním fondu (viz tabulka č. 25), je administrativní území obce dotčeno několika 
významnými přírodními prvky: 

 nadregionální biokoridor K31 V,N 

 lokální biocentrum LBC 1, LBC 2, LBC3, LBC 4 

 lokální biokoridor LBK 1, LBK  2, LBK 4 
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2.1.4 Širší dopravní vazby 

Obec Svijany má velmi výhodnou polohu ve vztahu k hlavním dopravním tahům v území. Obec leží 
přímo na páteřním tahu – silnici I/10 (Praha – Turnov – Harrachov – hranice ČR/PL) s mezinárodním označením 
E65. Silnice je v úseku Praha – Turnov vedena v kategorii R. Paralelním dopravním tahem je silnice II/610 (v 
minulosti I/10). Dopravní tah Praha – Turnov je součástí rozvojové osy republikového významu, která dále 
pokračuje přes Liberec na hranice Česko/ Německo, Česko/ Polsko.  

 V oblasti železniční dopravy je pro obec významná jednokolejná neelektrifikovaná trať č. 070 Praha – 
Turnov procházející územím obce v souběhu s rychlostní silnicí R10. Nejbližší železniční stanice ne této trati je 
v sousední obci Příšovice.   

Z pohledu širších dopravních vazeb má pro obec význam dopravní systém města Turnova a zejména 
blízká poloha křižovatky silnic mezinárodního významu E65/E442 (R10, R35). Obě silnice představují páteře 
rozvojových os republikového a nadmístního (krajského) významu a vytvářejí potenciál pro zvýšenou územní 
aktivitu. Turnov je současně významným železničním uzlem na tratích č. 070, 030 a 041. Jejich dopravní význam 
je ovšem ve srovnání s paralelními silničními tahy výrazně nižší. 

2.1.5 Širší vazby technické infrastruktury 

Zásobování vodou, kanalizace 

Řešené území je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Čtveřín. Z vodojemu Pěnčín jsou 
dále zásobovány obce Příšovice, Čtveřín a Svijanský Újezd. 

Ve Svijanech nebyl dosud vybudován systém veřejné kanalizace. V obci jsou provozovány dvě 
průmyslové čistírny odpadních vod. V současnosti probíhá realizace oddílné kanalizace s vyústěním na nově 
rekonstruovanou ČOV v areálu pivovaru.  

Zásobování elektrickou energií 

Severní částí řešeného území prochází nadzemní vedení V193 VVN 110 kV TR Bezděčín – TR Mladá 
Boleslav bez přímého vlivu na zásobování obce.  

Obec je napájena z kmenové linky VN 35 kV vyvedené z TR 110/35 kV Jeřmanice procházející 
severojižním směrem východní částí obce.  

Zásobování plynem 

Řešeným územím prochází dálkový VTL plynovod DN 200 Mladá Boleslav – Ohrazenice. Odbočkou je 
napojena RS VTL/STL zásobující převážnou část obce. V severní části obce je z VTL plynovodu samostatnou 
odbočkou napojena RS VTL/STL Svijanský Újezd. Východní část obce je potom napojena na RS STL/NTL 
Příšovice.  

Telekomunikace, radiokomunikace 

Územím obce procházejí v souběhu s rychlostní silnicí a železniční tratí dálková komunikační vedení. 
Obec je napojena z TO 48 Liberec. 

2.2 Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem  

2.2.1 Soulad s politikou územního rozvoje  

Řešené území je zahrnuto v rozvojové ose OS3 (Rozvojová osa Praha – Liberec – hranice ČR/ 
Německo, Polsko (– Görlitz/ Zgorzelec)) a koridoru kombinované dopravy KD1 (C 65 Zawidów (Polsko – PKP) – 
Frýdlant – Liberec – Turnov – Mladá Boleslav – Milovice – Lysá nad Labem – Praha) vymezených v Politice 
územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR), schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 
2009. PÚR ČR území vymezuje jako „ovlivněné silnicemi R10 a R35 při spolupůsobení center Mladá Boleslav a 
Turnov“.  

Územní plán zohledňuje požadavky vyplývající z předcházející charakteristiky. Jedná se především o 
následující úkoly stanovené pro územní plánování: 

 (39a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a 
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto 
důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit 
mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování 
charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.  

Pro Svijany má zásadní význam rychlostní silnice R10 procházející těžištěm obce a její MÚK se silnicí 
II/279. S ohledem na charakter území, urbanistickou strukturu a zejména přírodní limity je pozornost soustředěna 
především na rozvoj funkcí sociálního typu (bydlení, rekreace, občanské vybavení, apod.). V oblasti 
hospodářských aktivit je umožněna intenzifikace využití stabilizovaných ploch v rozsahu stanovených podmínek. 
Zastavitelné plochy výroby jsou vymezeny v minimálním rozsahu s cílem omezit zejména dopravní zátěž území. 
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Jednotlivé požadavky vyplývající pro ÚP Svijany z polohy v koridoru KD1 jsou podrobně specifikovány v  
ZÚR Libereckého kraje. Soulad územního plánu je vyhodnocen v kapitole 3.2.2 Soulad s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

Obecné priority 

Územní plán Svijany dále respektuje obecné zásady Politiky územního rozvoje ČR, vytváří podmínky pro 
naplnění jejích cílů a je v souladu zejména s republikovými prioritami územního plánování vyjádřenými body: 

 (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by 
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je 
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který 
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její 
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Koncepce územního plánu vychází z historicky vytvořené struktury sídla. Stávající využití území není 
zásadně měněno. Ve vhodných lokalitách navazujících bezprostředně na zastavěné území jsou navrhovány 
rozvojové plochy, zejména bydlení. Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro maximální ochranu hodnot 
území, především přírodních, civilizačních a kulturních. 

 (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, 
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  

Rozvojové plochy jsou lokalizovány výhradně v návaznosti na stávající zástavbu. Systém místních 
komunikací je propojuje s prostory veřejných prostranství. V případě rozsáhlejších zastavitelných ploch je 
výstavba podmíněna zpracováním územních studií, které prověří uspořádání veřejné infrastruktury a zajistí jejich 
účelné využití.   

 (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostnit komplexní 
řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Územní plán vychází ze stávajícího optimálního rozložení všech funkčních složek v území. Primární 
funkci v urbanizovaném území představují plochy bydlení. Tyto plochy umožňují integraci bydlení, rekreace, 
občanského vybavení případně nerušící výroby. Vymezením stabilizovaných ploch občanského vybavení a 
veřejných prostranství, jsou vytvořeny podmínky pro jejich ochranu ve struktuře sídla a případný kvalitativní 
rozvoj. Jako reakce na polohu obce v rozvojové ose republikového významu jsou územním plánem vymezeny 
především nové plochy bydlení, v menší míře výroby.  

Jedním ze základních principů tvorby územního plánu je komunikace nejen s obcí a dotčenými orgány, 
ale také s širší veřejností. V průběhu zpracování návrhu územního plánu proběhlo pracovní jednání s cílem 
seznámit zástupce obce a veřejnost s navrženou koncepcí a reagovat na jednotlivé podněty. Ze strany obce byla 
vyjádřena jednoznačná podpora participace všech zainteresovaných. 

 (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených 
a hospodářsky slabých a napomoci tak k řešení problémů v těchto územích. 

Územní plán reaguje na specifické postavení Svijan ve struktuře osídlení, tj. poloha na rychlostní silnici 
R10 a současně v dosahu významných správních a ekonomických center, která tvoří pro obyvatele obce zázemí 
v oblastech občanského vybavení, hospodářského zázemí, administrativy, apod.  

V obci jsou registrovány významné ekonomické subjekty především v oblasti průmyslu, stavebnictví a 
obchodu. Další ekonomické aktivity jsou provozovány v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití ploch 
bydlení. Rozvoj výrobních kapacit je umožněn v zastavitelných plochách určených pro lehký průmysl. 

 (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

Obec je z hlediska funkčního uspořádání do značné míry soběstačná. V rámci širších vztahů však je a 
dále bude nutná kooperace Svijan s přilehlými jádry regionu. ÚP v rámci zastavitelných ploch vytváří podmínky 
především pro bydlení a posiluje pozici Svijan především jako kvalitní zázemí těchto jader. 
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 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, vč. minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

Vymezením stabilizovaných ploch, včetně stanovených podmínek, je definována jednoznačná priorita 
intenzifikace jejich využití. Veškeré zastavitelné plochy jsou situovány v přímé vazbě na stávající zástavbu. Jejich 
umístění vychází z limitů využití a dalších determinujících prvků, které jsou v řešeném území identifikovány. 
Plocha brownfield při sjezdu z R10 na Svijany je územním plánem zařazena mezi zastavitelné plochy lehké 
výroby umožňující její nové využití.   

 (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně 
plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště 
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i 
v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Územní plán respektuje a dále rozvíjí konsolidovanou strukturu sídla. Územní aktivity jsou soustředěny 
téměř výhradně při svažitém břehu řeky Jizery, v návaznosti na urbanizované plochy. Cílem je stabilizace pozice 
obce ve struktuře osídlení a posílení vazeb směrem k hierarchicky vyšším centrům. Územní plán na základě 
zpracovaných podkladů vymezuje a upřesňuje územní systém ekologické stability a respektuje příslušnost území 
k CHOPAV Severočeská křída. V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou v nezastavitelném území vymezeny 
především stabilizované plochy přírodní, zemědělské, lesní a plochy smíšené nezastavěného území.  

 (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána 
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného 
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.   

Územní plán vymezuje plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území a také přejímá a dále 
upřesňuje prvky územního systému ekologické stability. V případě všech těchto funkcí je vyloučeno jejich 
zastavění a tím trvalé znehodnocení. V případě zemědělských ploch je naopak územním plánem umožněna 
vzájemná změna kultur (zatravnění, zalesnění, zakládání sadů, apod.). 

 (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční 
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Územní plán obnovou zaniklých cest zvyšuje fyzickou i biologickou prostupnost krajiny a tím zvyšuje její 
ekologickou i estetickou hodnotu. Dále vymezuje cyklotrasy, které jsou součástí širší regionální turistické sítě ve 
vazbě na multifunkční turistický koridor Jizera.   

 (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na 
trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční 
sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.  

ÚP vymezuje prakticky stabilizovaný systém dopravní infrastruktury, který zajišťuje nadstandardní 
dostupnost Svijan na regionální i celorepublikové úrovni. ÚP také přejímá provozované cyklotrasy. Prostupnost 
krajiny je zvýšena obnovou v minulosti zaniklých cest, které posilují její ekologicko-stabilizační funkce a obnovují 
mozaikovitou strukturu krajiny. 

 (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, 
jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro 
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zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně 
šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

ÚP stabilizuje a dále rozvíjí podmínky pro kvalitní fungování dopravy včetně veřejné (viz reakce na 
předchozí odstavec). 

 (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření 
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a 
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

Územní plán vymezuje na řece Jizeře koridor protipovodňové ochrany a respektuje stanovené záplavové 
území, kde je výstavba prakticky vyloučena. Dále jsou v ÚP vymezeny plochy, které umožňují realizovat opatření 
zvyšující retenční schopnost území (plochy zeleně, plochy přírodní, plochy smíšené a jednotlivé prvky ÚSES). 
V případě ploch zemědělských ÚP umožňuje jejich využití pro realizaci staveb a zařízení za účelem zvýšení 
retenčních schopností a omezení rizik vodní a větrné eroze.  

 (26)Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  

Ve stanoveném záplavovém území nejsou územním plánem vymezeny nové zastavitelné plochy. 
Zastavitelná plocha Z11, částečně zasažená aktivní zónou záplavového území, je účelově převzata z platné 
ÚPD. Možnost jejího využití bude prověřena v navazujících stupních projektových prací. V zastavitelných 
plochách je vytvořena rezerva pro event. přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 

 (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu 
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území 
investicemi ve prospěch územního rozvoje.   

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítě regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro 
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože 
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

ÚP podporuje především kvalitativní rozvoj dopravní a technické infrastruktury. V ÚP jsou vymezeny 
především stabilizované plochy dopravní infrastruktury. Pro modernizaci železniční trati je v souladu 
s nadřazenou dokumentací vymezen a upřesněn koridor ZK1. V oblasti koncepce odkanalizování je v současnosti 
realizována oddílná kanalizace s vyústěním na rekonstruovanou ČOV v areálu pivovaru. 

 (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na plochy stabilizované tak, aby bylo možné zajistit efektivní 
zásobování pitnou vodou, energiemi a využít soustavný kanalizační systém. 

 (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

V rámci jednoznačně formulovaných podmínek jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je 
územním plánem umožněna výroba energie z obnovitelných zdrojů za předpokladu, že se jedná o technická 
zařízení staveb (dle metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj Fotovoltaika, listopad 2009). Stabilizovaná 
plocha výroby (VF) je ÚP respektována. 

2.2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly vydány zastupitelstvem kraje jako opatření obecné 
povahy v prosinci 2011. 

Z tohoto dokumentu jsou v územním plánu respektovány následující limity: 

 v oblasti dopravní infrastruktury: 



Územní plán Svijany  Odůvodnění 

ŽALUDA, projektová kancelář  10 

o rychlostní silnice R10 včetně ochranného pásma 
o silnice II/610, II/279, III/27917 včetně ochranných pásem 
o železniční trať č. 070 včetně ochranného pásma 
o ochranné pásmo letiště Mnichovo Hradiště 

 v oblasti technické infrastruktury: 

o nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV včetně ochranného pásma 
o plynovod VTL včetně ochranného pásma 
o hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma 

 v oblasti ochrany před povodněmi: 

o stanovené záplavové území řeky Jizery 

 v oblasti archeologie: 

o archeologické naleziště 

Dále jsou respektovány navrhované plochy a koridory nadmístního významu: 

 v oblasti dopravní infrastruktury: 

o koridor optimalizace nebo modernizace stáv. trati mezinár. významu D26 (VPS) 

 v oblasti ochrany přírody: 

o nadregionální biokoridor K31 V,N (VPO) 

 v oblasti ochrany před povodněmi: 

o koridor pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi P05_1 
(VPO) 

ZÚR je zpřesněna rozvojová osa nadmístního významu ROS1 (Praha – hranice kraje – Turnov – 
Liberec – Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou - hranice ČR/ Německo, Polsko) a související koridor 
kombinované dopravy KD1 (Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – Frýdlant – Černousy/Zawidów 
(PL)). Pro řešené území jsou podstatné především následující úkoly vyplývající z jeho pozice: 

 Upřesnit vedení koridoru železniční trati Praha – Turnov – Liberec – Frýdlant – hranice ČR (Zawidów) 
pro kombinovanou dopravu mezinárodního významu. 

Řešeného území se územně dotýká koridor železniční trati D26 (Praha – Turnov – Liberec – Frýdlant – 
PL/Zawidów). S ohledem na územní podmínky je v ÚP koridor ZK1 vymezen hranicí stávající zástavby a tělesem 
rychlostní silnice R10. V koridoru jsou stanoveny podmínky umožňující modernizaci s novostavbami úseků a 
elektrizaci.  

 Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Středočeský kraj. 

Územní plán při zpřesňování koridoru KD1 respektuje platnou ÚPD Středočeského kraje (ZÚR). Na 
úrovni obcí koordinuje ÚP vymezení koridoru pouze na východní hranici s obcí Příšovice (v rámci Libereckého 
kraje). V rámci procesu pořizování územního plánu sousední obce Loukov ve Středočeském kraji je nezbytné 
sledovat návaznost koridoru.  

 Upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru v ÚPD dotčených obcí. 

ÚP stabilizuje a na úrovni jednotlivých ploch vymezuje koridor modernizace stávající železniční trati ZK1 
a specifikuje konkrétní podmínky jeho využití. 

 V rámci rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy. 

Územní plán přejímá tři cyklotrasy, které jsou součástí širší regionální turistické sítě, multifunkčního 

turistického koridoru Jizera.  Dále vymezuje pro účely cyklistické dopravy zastavitelnou plochu (Z4). 

ZÚR vymezují rozvojovou oblast nadmístního významu ROB3 (Rozvojová oblast Turnov). Území obce 

Svijany je v rámci této rozvojové oblasti dále začleněno do zóny s přednostním umísťováním ekonomických 
aktivit. Z této polohy vyplývají pro územní plán následující úkoly: 

 Ve smyslu principů udržitelného rozvoje zpřesnit zónování rozvojové oblasti na úrovni ÚPD jednotlivých 
zahrnutých obcí na území části pro přednostní umísťování ekonomických aktivit a na území části pro 
přednostní umísťování bydlení a příměstské rekreace a tím zajistit podmínky pro plynulý a harmonický 
přechod na navazující území venkovského prostoru. 

Poloha obce v rozvojové oblasti ROB3, na hlavních dopravních tazích, vytváří jednoznačné předpoklady 
pro zvýšenou koncentraci ekonomických a sociálních funkcí. S ohledem na relativně rozsáhlé stabilizované 
plochy výroby (areál pivovaru Svijany, mlýn Perner) historicky vázané na jádrovou část obce nejsou požadavky 
na vymezení nových výrobních ploch aktuální. Výhodná dopravní poloha obce ve vztahu ke správním centrům 
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přináší zvýšenou poptávku po bydlení. Tuto konfiguraci podporuje dále fakt, že Svijany jsou v posledních letech 
demograficky progresivní. ÚP reaguje na situaci vymezením rozsáhlejších ploch pro bydlení a stabilizací ploch 
výroby. 

 Návrh nových ploch pro bydlení zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury a veřejných 
prostranství. 

Rozsah návrhových ploch pro bydlení odvozovat ze socio-demografických prognóz v souladu 
s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech. 

ÚP ukládá pro vybrané zastavitelné plochy povinnost zpracovat územní studie s cílem podrobně prověřit 
urbanistické řešení, uspořádání a kapacity veřejné infrastruktury a zajistit jejich účelné využití. Rozsah 
návrhových ploch pro bydlení vychází ze socio-demografických prognóz a respektuje rozvojové koncepce širšího 
území. 

 Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak 
minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb. 

Chránit přírodní vodní plochy a přirozené průběhy vodních toků, údolních niv před nevratnými 
urbanizačními zásahy. 

Stanovením podmínek v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití je vyjádřena jednoznačná 
priorita intenzifikace urbanizovaného území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na demografickou 
progresivitu, postavení obce v sídelní struktuře a její polohu na historické urbanizační ose.  

V údolní nivě zasažené záplavovým územím řeky Jizery nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. 
Snahou je vytvořit rezervu pro event. uvolnění údolních intenzivně urbanizovaných ploch. 

 Vytvářet územní podmínky pro protierozní opatření a efektivní protipovodňovou ochranu na toku Jizery a 
jejich přítocích – podporovat rozliv a zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování 
povrchového odtoku. 

ÚP vymezuje a upřesňuje na podkladu ZÚR koridor protipovodňové ochrany KPO1 na řece Jizeře. 
V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou na zemědělské půdě navržena opatření zvyšující retenční schopnost 
území. V rámci koncepce odstraňování dešťových vod je upřednostněna akumulace, příp. jejich vsakování 
v místě dopadu. 

 Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity ORP Turnov, ORP Liberec a mimokrajských ORP Mladá 
Boleslav (Středočeský kraj), ORP Jičín (Královéhradecký kraj), ale i Krajských úřadů Libereckého, 
Středočeského a Královéhradeckého kraje. 

ÚP respektuje platnou ÚPD sousedních obcí, reaguje na požadavky vyplývající z vydaných ZÚR 
Středočeského a Libereckého kraje. V rozvojové koncepci jsou zohledněny strategické a koncepční materiály 
zpracované na úrovni obcí, mikroregionů, ORP, krajů a ostatní resortní podklady a dokumenty. 

ZÚR jsou dále stanoveny priority územního plánování platné pro celý Liberecký kraj. Pro řešené území 
jsou v rámci jednotlivých tematických skupin podstatné především níže uvedené odstavce: 

Životní prostředí 

 Prostředky a nástroji územního plánování ve veřejném zájmu chránit přírodní hodnoty území kraje, 
zvyšovat funkční účinnost zvláště a obecně chráněných území přírody a zajistit jejich doplnění a 
propojení s prvky ÚSES a NATURA 2000. 

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostňovat komplexní 
řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
i hodnoty území. Nepřipouštět takové zásahy a aktivity, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích 
poškozovaly stav zvláště chráněných území. 

ÚP přejímá a zpřesňuje prvky ÚSES. Kromě prvků lokální úrovně se jedná zejména o nadregionální 
biokoridor K31 V,N s osou řeky Jizery. Prvky ÚSES jsou vymezovány s ohledem na konkrétní lokální socio- i 
fyzicko-geografické podmínky především mimo zastavěné území. ÚP stanovuje pro prvky ÚSES obecně platné 
zásady využití. Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní. 

Územní plán dále vymezuje ekologicky stabilnější části území jako plochy smíšené nezastavěného 
území, vymezuje systém interakčních prvků převážně liniového charakteru a respektuje veškeré přírodní limity 
zasahující do řešeného území. V rámci urbanistické koncepce je kladen důraz na účelné využívání zastavěného 
území a vymezené zastavitelné plochy váže výhradně na zastavěné území. V rámci přípustného využití je 
umožněn přechod z intenzivně využívaných zemědělských ploch na extenzivní formy obhospodařování. 

 Vhodným přístupem k využívání území a respektováním územních opatřeni zajistit ochranu 
vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod a 
vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní 
pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje. 
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 Stanovit podmínky pro hospodárné využívání území, chránit a přiměřeně využívat přírodní surovinové, 
léčivé a energetické zdroje území, podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 

ÚP reflektuje zařazení řešeného území do chráněné oblasti přirozené akumulace vod i existenci 
významného vodního toku a respektuje omezení, která z těchto faktů plynou. ÚP dále konkrétními kroky zvyšuje 
ekologickou stabilitu území (vymezení ploch zeleně, ploch přírodních, smíšených a prvků ÚSES, interakčních 
prvků,…), čímž podporuje ochranu povrchových i podzemních vod a zvyšuje retenční schopnost území. V rámci 
urbanizovaných ploch je umožněna realizace zařízení pro výrobu obnovitelné energie za předpokladu, že se 
jedná o technická zařízení staveb. 

 Vhodným přístupem k ochraně půdního fondu, upřednostňování ekologických forem hospodaření a 
účinným rozvíjením prvků ÚSES zajistit ochranu zemědělské a lesní půdy před vodní a větrnou erozí, 
před svahovými deformacemi a neodůvodněnými zábory pro jiné účely ve smyslu ochrany půdy jako 
prakticky neobnovitelné složky životního prostředí a ve smyslu uchování produkční hodnoty území. 

Řadou dílčích kroků (viz reakce na předchozí odstavec) ÚP podporuje růst ekologické stability území. 
S ohledem na masivní výskyt zemědělských půd nejvyšších tříd ochrany v rámci řešeného území a současně 
v přímé vazbě na zastavěné území nebylo možné vymezit zastavitelné plochy výhradně na méně kvalitních 
půdách. Dopady navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zák. č. 334/92 Sb. a vyhl. 13/94 Sb. v 
platném znění. 

 Preventivními zásahy pro ochranu území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky 
minimalizovat rozsah možných škod z působení přírodních sil. 

ÚP ze ZÚR přejímá a dále zpřesňuje koridor pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení 
území povodněmi P05_1. Tento koridor je v ÚP zařazen mezi veřejně prospěšná opatření pod ozn. D41A – 
koridor protipovodňových opatření (KPO1).  

 Respektovat základní jednotky krajinného rázu, hranice oblastí krajinného rázu (OKR) a podoblasti 
krajinného rázu (POKR) upřesňovat dle místních podmínek, tyto vyšší celky v rámci ÚPD obcí ve 
spolupráci s orgánem ochrany přírody dále členit na „místa krajinného rázu“ i dle krajinné typologie 
(význačnosti a unicity krajinných typů). 

ÚP zohledňuje zařazení Svijan do oblasti krajinného rázu OKR 09 Turnovsko – Český ráj (podoblast 09-
7 Turnov – Pěnčín). Navrženou koncepcí nejsou na řešený prostor vytvářeny nároky, které by svou realizací toto 
zařazení narušovaly. Konkrétními kroky, zejména členěním ploch v nezastavěném území, stanovením podmínek 
pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití, obnovou liniových prvků v krajině, vymezením ÚSES, apod.) 
jsou vytvořeny podmínky pro naplnění úkolů pro územní plánování a cílových charakteristik krajiny. 

 Vhodným a účelným rozčleňováním nadměrně scelených zemědělských ploch (remízy a doprovodné 
linie podél silnic a účelových cest) zvyšovat krajinnou hodnotu, ekologickou stabilitu a protipovodňovou 
ochranu území.  

ÚP navrhuje k obnově část v minulosti zaniklých cest dosud zanesených v katastru nemovitostí tak, aby 
byla obnovena prostupnost krajiny snížená intenzivní zemědělskou činností. V rámci koncepce uspořádání krajiny 
je vymezen ÚSES včetně sítě interakčních prvků. Jednotlivá opatření sledují nejen ekologicko-stabilizační a 
ochranné funkce, ale jejich cílem je rovněž zvýšení estetických hodnot krajiny.  

Hospodářský rozvoj 

 Podporovat rozvoj hospodářských a sociálních funkcí ve vymezených rozvojových oblastech a 
v rozvojových osách kraje zajištěných odpovídající dopravní obsluhou a technickou infrastrukturou 
s minimem negativních dopadů na životní prostředí. Rozvoj ekonomických aktivit zajistit odpovídající 
kapacitou obytných a obslužných funkcí. 

S ohledem na  polohu obce v rozvojové ose a zajištění kvalitní dopravní a technickou infrastrukturou je v 
ÚP podpořen především rozvoj sociálních funkcí. Ekonomické aktivity na území obce lze považovat za 
stabilizované, jejich rozvoj je minimální.  

 Důsledně přistupovat k zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životní 
prostředí. 

V roce 2011 byla v obci zahájena realizace veřejné kanalizace. Současně probíhá rekonstrukce čistírny 
odpadních vod v areálu pivovaru. Řešení předpokládá napojení nově vybudované veřejné kanalizace na 
podnikovou čistírnu a společné čištění odpadních vod produkovaných pivovarem a obcí. Územní plán výše 
uvedené řešení respektuje a promítá do stanovené koncepce. 

 Vytvářet územní podmínky pro uplatnění ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů a 
realizaci rozsáhlého programu využití obnovitelných zdrojů energie.   

ÚP je respektována stabilizovaná plocha výroby (VF). V rámci podmíněně přípustného využití je ve 
vybraných plochách s rozdílným způsobem využití umožněna realizace staveb a zařízení k výrobě energie 
z obnovitelných zdrojů za předpokladu, že se jedná o technická zařízení staveb.  
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 Přípravou územních podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit v zónách pro umísťování ekonomických 
aktivit rozvojových oblastí a vyšších center osídlení ve vazbách na vymezené rozvojové osy zajistit 
podmínky pro zachování nerušené celistvosti zemědělské a lesozemědělské krajiny s dobrými 
podmínkami pro zemědělské a lesnické hospodaření. 

Přes polohu obce v rozvojové ose, kde je předpoklad přednostního umísťování podnikatelských aktivit, 
nejsou v ÚP rozsáhlejší plochy hospodářských funkcí vymezeny. Stávající ekonomická základna je v obci vysoce 
stabilizovaná, vztah územních podmínek všech tří pilířů udržitelného rozvoje je relativně vyvážený. Cílem 
koncepce je respektovat přirozené limity (hranice) v území a zachovat celistvost zemědělské krajiny. 

Sociální soudržnost obyvatel 

 Prostředky a nástroji územního plánování vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území: 

- navrhovat a rozvíjet pouze kvalitní a příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel 
vybavených nabídkou pracovních příležitostí, potřebnou veřejnou infrastrukturou, dostatečným 
zastoupením veřejných prostranství a veřejné zeleně, respektující ochranu přírody a krajiny, 

- stanovením územně technických podmínek v rámci komplexního rozvoje obcí a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v ZÚR LK zajistit předpoklady 
pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, službami vč. dobrých 
podmínek pro trávení volného času a vzdělání pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů 

- vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho dalšími 
uživateli. 

ÚP vychází především z podmínek vyplývajících z polohy území v rozvojové ose republikového významu 
a územních vazeb v rámci sídelní struktury. Respektuje stabilizovanou urbanistickou strukturu obce a reaguje na 
aktuální požadavky obyvatelů. Kvalitní a příznivá urbanistická a architektonická řešení jsou zajištěna vyváženým 
poměrem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek plošného a prostorového 
uspořádání. Vysoce nadstandardní vybavení území veřejnou infrastrukturou implikuje vyšší koncentraci územního 
rozvoje. Stanovením povinnosti zpracování územních studií v rozsáhlejších zastavitelných plochách jsou 
vytvořeny podmínky pro vymezení dostatečných ploch veřejných prostranství a ochranu urbanistických a 
architektonických hodnot území. 

V rámci tvorby koncepce byl veden intenzivní dialog mezi zpracovatelem, pořizovatelem a samosprávou. 
V závěrečné fázi prací na návrhu ÚP proběhlo pracovní jednání za účasti veřejnosti s cílem zajistit maximální 
míru participace obyvatelů a dalších uživatelů území. 

 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Dbát na vyváženost všech třech pilířů udržitelného rozvoje území a nepřipustit snížení 
jedinečných hodnot území:  

- ve stanovených případech cíleně chránit místa nebo krajinné celky zvláštního zájmu (legislativně 
zajištěná zvláštní ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území), 

- při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality 
života obyvatel a hospodářského rozvoje území.  

ÚP respektuje všechny tři pilíře udržitelného rozvoje a rozvíjí jejich vyvážený vztah. Ve vhodných 
lokalitách je navrhován rozvoj zejména sociálních a hospodářských funkcí respektující unikátní urbanistickou 
strukturu obce s dominantní pozicí areálu zámku. Územním plánem jsou též vytvořeny podmínky pro maximální 
ochranu a rozvoj hodnot přírodních (CHOPAV, ÚSES, kvalitní zemědělská půda, obecně nezastavitelné plochy), 
civilizačních (veškerá veřejná infrastruktura) a kulturních (kulturní památky, památky místního významu, 
archeologické lokality). 

 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod: 

- zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a ploch určených k řízeným rozlivům povodní, 

- vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat v nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, 

- vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod, 

Územní plán vymezuje a zpřesňuje koridor protipovodňové ochrany KPO1, vymezený v ZÚR LK (P05_1) 
zahrnující s ohledem na územní podmínky vlastní koryto řeky Jizery a přilehlé břehové partie. Zastavitelné plochy 
pro bydlení jsou dimenzovány s ohledem na polohu zástavby v aktivní zóně záplavového území řeky Jizery a 
event. možnost jejího přemístění z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Nové zastavitelné 
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plochy nejsou lokalizovány do území ohrožených přírodními katastrofami (záplavová a sesuvná území) s cílem 
omezit rozsah případných škod. 

 Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel: 

- věnovat trvalou pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel a dalších uživatelů území, 
které se promítají a budou promítat do měnících se nároků na systémy technické a občanské 
vybavenosti (školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sport, veřejná správa apod.) 

- věnovat trvalou pozornost a péči o bytový fond s ohledem na diferencované požadavky na úroveň a 
lokalizaci bydlení včetně hodnocení jejich dopadů na udržitelný rozvoj území s rizikem narůstajících 
projevů a problémů sociální segregace, 

Koncepce rozvoje území obce stanovená v ÚP reaguje na výsledky rozboru udržitelného rozvoje 
zpracovaného v rámci ÚAP, využívá dílčích analýz z doplňujících průzkumů a rozborů území zpracovaných 
v rámci přípravných prací na návrhu ÚP a zohledňuje aktuální požadavky obyvatel a uživatelů území. V oblasti 
socioekonomické jsou s ohledem na předpokládaný vývoj vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení a veřejné 
infrastruktury. Z hlediska hospodářských podmínek představuje územní plán iniciační dokument umožňující 
intenzifikaci stávajících výrobních areálů a rozvoj ekonomických aktivit integrovaných v plochách bydlení. 

 
 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Územní plán je vypracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 

stavebního zákona, vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. ÚP zohledňuje žádoucí 

vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území ve snaze adekvátně uspokojit potřeby současné generace bez ohrožení podmínek života generací 

budoucích. V podmínkách plošného a prostorového uspořádání konkrétních návrhových ploch i jednotlivých ploch 

s rozdílným způsobem využití jsou respektovány Cíle ÚP (včetně Cílů 4, 5 a 6) i Úkoly ÚP - zejména a), b), d), e). 

Územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území řešením účelného využití a prostorového 
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.   

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.   

Územní plán Svijany je zpracován v souladu se stavem území, jeho přírodní, kulturními a civilizačními 
hodnotami a stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
území. Prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, 
rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání.  

ÚP stanovuje urbanistické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, 
zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb. Stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména 
pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.   

Územní plán Svijany vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, stanovuje podmínky pro obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 
veřejných rozpočtů na změny v území a podmínky pro zajištění civilní ochrany. 

Při tvorbě územního plánu byly uplatňovány poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, 
územního plánování, geografie, ekologie a památkové péče.  

Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní složky 
životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného území. 

Územním plánem Svijany jsou stanoveny zásady využívání území (zejména prostřednictvím podmínek 
plošného a prostorového využití), zásady prostorového řešení dalšího rozvoje sídla a zásady rozvoje jednotlivých 
funkčních složek: 

- realizace záměrů obsažených v územním plánu je navržena ve vzájemné provázanosti, tj. rozvoj obytné 
zástavby a v menší míře výroby v souladu s rozvojem dopravní a technické infrastruktury 

- realizace záměrů negativně neovlivní přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území (urbanistické, 
architektonické a archeologické hodnoty jsou respektovány) 
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- realizací záměrů obsažených v ÚP Svijany nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, k ohrožení 
atraktivity bydlení ani případné rekreační funkce území 

- předpokládaný zábor zemědělské půdy zemědělských pozemků neohrozí zájmy hospodaření na 
zemědělské půdě. 

 
 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
ÚP Svijany je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména 

s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 
 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 

ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 
ROZPORŮ 

 
ÚP Svijany je v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

Prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska nebylo uplatněno. Žádná ze sousedních obcí se k návrhu ÚP 
nevyjádřila. 

 
 

6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

Územní plán Svijany je vypracován na základě zadání zpracovaného pořizovatelem ÚP Svijany – MěÚ 
Turnov, schváleného zastupitelstvem obce v roce 2011. Zadání stanovuje pro zpracování územního plánu 
požadavky, které musí být respektovány. Jedná se o následující body:  

6.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, 
popřípadě z dalších širších územních vztahů 

ÚP respektuje požadavky vyplývající z PÚR ČR a ZÚR. Podrobné vyhodnocení souladu ÚP 
s nadřazenou ÚPD je uvedeno v kapitole 3.2.). 

V průběhu zpracování ÚP Svijany byly vydány ZÚR LK. Požadavek na respektování zpracovávané 
dokumentace ZÚR LK stanovený v zadání ÚP byl automaticky přenesen na vydanou ÚPD, jednotlivé požadavky 
vyplývající ze ZÚR LK jsou v ÚP respektovány. 

6.2 Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Zadání vyžaduje respektování následujících limitů využití území: 

 ochranná pásma silnice R10 a silnic II. a III. tříd 

 ochranné pásmo železnice č. 070 procházející v koridoru s rychlostní silnicí R10 

 ochranné pásmo vodních zdrojů I. stupně 

 záplavové území vodárensky významného vodního toku Jizery 

 nadregionální biokoridor a místní biocentra a biokoridory 

 ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 

 ochranné pásmo vrchního vedení (110 a 35 kV) a trafostanic 

 archeologická naleziště 

 ochranné pásmo letiště Mnichovo Hradiště – Hoškovice  

Veškeré zmíněné limity jsou územním plánem respektovány.  

Zadání dále vyžaduje řešení následujících problémů: 

 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 (návrh koridoru protipovodňových opatření zasahuje do zastavěného 
území) 

Územní plán vymezuje na řece Jizeře koridor protipovodňové ochrany KPO1. Dále jsou vymezeny 
plochy umožňující realizaci opatření zvyšující retenční schopnost území (plochy zeleně, plochy přírodní, plochy 
smíšené a prvky ÚSES). V případě ploch zemědělských je umožněno jejich využití pro realizaci staveb a zařízení 
za účelem zvýšení retenčních schopností a omezení rizik vodní a větrné eroze.  
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 územní systém ekologické stability zasahuje do koridoru plynovodu VTL 

Stávající podzemní vedení VTL plynovodu zasahuje do skladebných částí ÚSES. Z hlediska jejich 
funkce nepředstavuje tato skutečnost výrazné omezení. Kolize prvků ÚSES s liniovými stavbami dopravní a 
technické infrastruktury bude řešena individuálním způsobem. 

 nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domků 

ÚP vymezuje optimální rozsah zastavitelných ploch pro bydlení. Reaguje tak na souběh několika faktorů, 
především demografických ukazatelů a exponované geografické polohy (s tím související příslušnosti 
k rozvojovým osám a oblastem republikového, resp. krajského významu). 

6.3 Požadavky na rozvoj území obce 

Dle zadání se bude rozvoj území obce prověřovat z hlediska následujících požadavků:   

 prověřit vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení především v tzv. prolukách a v územích 
navazujících na zastavěná území 

ÚP vymezuje veškeré rozvojové plochy v návaznosti na stávající zástavbu. Často se jedná právě o tzv. 
proluky mezi jednotlivými částmi zastavěného území. Ve stabilizovaných plochách bydlení je umožněna 
intenzifikace zástavby. 

 prověřit doposud nevyužité návrhové plochy z platné územně plánovací dokumentace obce Svijany 

ÚP naprostou většinu zastavitelných ploch, které prostorově i funkčně odpovídají stanovené koncepci, 
přejímá z dosud platné územně plánovací dokumentace.  

 zachovat stávající urbanistické struktury a kompozice obce i zakomponování nových ploch budoucích 
objektů do této struktury 

ÚP svou koncepcí vychází z historicky vytvořené struktury sídla. V odpovídajících lokalitách navazujících 
bezprostředně na zastavěné území jsou navrhovány rozvojové plochy, zejména bydlení, které jak svou polohou, 
tak funkčním využitím respektují stávající urbanistickou strukturu. 

 brát maximální zřetel na využití a rozvoj stávající technické infrastruktury 

Rozvojové plochy jsou lokalizovány tak, aby v maximální míře využívaly stávající systémy technické 
infrastruktury. V případě rozsáhlejších zastavitelných ploch je výstavba podmíněna zpracováním územních studií, 
které podrobně prověří zejména uspořádání veřejné infrastruktury a zajistí jejich účelné využití. 

 prověřit vymezení plochy výroby z hlediska aktivní zóny záplavového území a umístění v nadregionálním 
biokoridoru 

Plocha výroby lokalizovaná v aktivní zóně záplavového území a v nadregionálním biokoridoru nebyla 
v ÚP vymezena. Požadavek na její vymezení a bude možné uplatnit v rámci změny, příp. aktualizace 
ÚP. 

6.4 Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání 
krajiny) 

Zadání vyjmenovává následující požadavky na plošné a prostorové uspořádání území:   

 chránit urbanistickou koncepci uspořádání krajiny 

 vyloučení zástavby ve volné krajině  

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé vazbě na zastavěné území s cílem zachovat celistvost volné 
krajiny a omezit nežádoucí formy fragmentace krajiny. Zástavba ve volné krajině je umožněna pouze v souladu s 
§ 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 

 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

ÚP člení řešené území beze zbytku na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, pro které 
stanovuje hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití. 

 vymezení koncepce uspořádání krajiny včetně sítě mimosídelních cest 

V rámci koncepce uspořádání krajiny je navržena obnova v minulosti zaniklých převážně zemědělských 
cest dosud evidovaných v katastru nemovitostí. Cílem je zvýšení fyzické a biologické prostupnosti krajiny 
omezené intenzifikací zemědělství. 

 mimo hranice zastavěného a zastavitelného území stanovit, že v rámci pozemkových úprav lze měnit 
využití bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle platných právních předpisů vzájemně mezi 
následujícími druhy pozemků: orná půda, zahrada, trvalý travní porost, vodní plocha, pozemek určený 
k plnění funkce lesa 

ÚP umožňuje v rámci procesu pozemkových úprav vzájemně měnit jednotlivé výše uvedené kultury.  



Územní plán Svijany  Odůvodnění 

ŽALUDA, projektová kancelář  17 

6.5 Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

dopravní infrastruktura 

 nově navržené zastavitelné plochy budou navazovat na stávající a prodloužené místní komunikace 

Zastavitelné plochy využívají výhradně stávající systém dopravní infrastruktury, jsou lokalizovány 
v přímé vazbě na stávající místní komunikace.  

 prověřit potřebu parkovacích ploch 

Parkování a odstavování vozidel je umožněno v rámci přípustného využití v plochách dopravní 
infrastruktury, veřejných prostranství, občanského vybavení, bydlení a výroby. Stávající kapacitní parkovací 
plochy jsou součástí výrobních areálů a veřejných prostranství. Samostatné parkovací plochy nejsou v ÚP 
vymezeny. 

 v případě potřeby doplnit účelové a místní komunikace 

ÚP doplňuje systém místních a účelových komunikací pro zkvalitnění dopravního napojení ploch 
v zastavěném území, zvýšení prostupnosti krajiny, posílení jejích ekologicko-stabilizačních funkcí a rozvoj 
cestovního ruchu v obci. 

 brát zřetel na využití a rozvoj stávající dopravní infrastruktury 

Zastavitelné plochy využívají výhradně stávající systém dopravní infrastruktury, jsou lokalizovány 
v přímé vazbě na stávající místní komunikace. Stabilizovaný dopravní systém je doplněn dílčími úseky místních 
komunikací. 

 respektovat parametry příslušných kategorií komunikací a ochranná pásma stávajícího i plánovaného 
komunikačního systému 

ÚP respektuje parametry příslušných kategorií komunikací a zohledňuje ochranná pásma stávajících i 
plánovaných částí dopravního systému. 

technická infrastruktura 

 respektovat plán rozvoje kanalizace v obci Svijany 

ÚP respektuje aktualizovanou podobu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 
schválenou v roce 2010.  

 vyhodnotit zásobování el. energií s ohledem na návrh zastavitelných ploch 

Součástí odůvodnění ÚP je bilance potřeby el. energie. S ohledem na rozsah zastavitelných ploch jsou 
navržena odpovídající řešení. 

 respektovat stávající plynovod 

ÚP respektuje stávající stavby a zařízení technické infrastruktury včetně ochranných a bezpečnostních 
pásem. 

 v grafické části (koordinační výkres) zakreslit ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení a 
plynovodu 

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení a plynovodu jsou součástí grafické části 
odůvodnění ÚP (koordinačního výkresu). 

6.6 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

 vymezení navrhované zástavby s vazbou na zastavěné území 

 doplnění zastavitelných ploch a začlenění území do struktury stávající zástavby Svijany 

 využití ploch s ohledem na zachování přírodních hodnot území a charakteru krajinného rázu místa 

ÚP respektuje historicky vytvořenou strukturu sídla. V odpovídajících lokalitách navazujících 
bezprostředně na zastavěné území jsou navrhovány rozvojové plochy, zejména bydlení, které jak svou polohou, 
tak funkčním využitím respektují strukturu stávající zástavby obce. Podmínky stanovené v plochách s rozdílným 
způsobem využití jsou koncipovány s ohledem na zachování přírodních hodnot a charakteru krajiny.  

 respektovat podmínky ochranného pásma 50 m od hranice lesa 

ÚP respektuje pásmo 50 m od hranice lesa. V plochách částečně zasahujících do tohoto pásma je nutné 
realizaci staveb projednat s orgánem státní správy lesů. 

 vyhodnocení záboru ZPF bude součástí výkresové i textové části 

Dopady navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zák. č. 334/92 Sb. a vyhl. 13/94 Sb. v 
platném znění. Vyhodnocení záboru je součástí textové i grafické části odůvodnění ÚP. 



Územní plán Svijany  Odůvodnění 

ŽALUDA, projektová kancelář  18 

 v ÚP budou respektovány kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví 

ÚP vytváří podmínky pro maximální ochranu a rozvoj hodnot území, především přírodních (VKP ze 
zákona, ÚSES, interakční prvky, obecně plochy nezastavěného území), civilizačních (urbanizované plochy, 
veškerá veřejná infrastruktura) a kulturních (nemovité kulturní památky, stabilizovaná urbanistická struktura obce, 
architektonická specifika a významné archeologické lokality). 

6.7 Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

Zadání ÚP neuplatňuje požadavky na vymezení VPS, VPO. V průběhu zpracování ÚP byly podrobně 
vyhodnoceny požadavky na vymezení VPS a VPO. Na podkladu vydaných ZÚR LK byly v ÚP vymezeny VPS a 
VPO pro dopravní infrastrukturu (D26), snižování ohrožení v území povodněmi (P05_1) a pro založení prvků 
ÚSES (K31V,N). Pro zajištění přístupu k přilehlým pozemkům, popř. úpravu parametrů stávajících dopravních 
ploch jsou mezi VPS zařazeny plochy pro místní komunikace (WD1, WD2). 

6.8 Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby 
území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

 v území určeném k zástavbě zajistit, aby odtokové poměry zůstaly srovnatelné se stavem před 
výstavbou 

V rámci koncepce odstraňování dešťových odpadních vod je upřednostněna akumulace, příp. jejich 
vsakování v místě dopadu. 

 do výkresové a textové části zapracovat stanovené záplavové území 

Stanovené záplavové území je zahrnuto v textové i grafické části odůvodnění ÚP. 

 respektovat ochranné pásmo železniční trati a stavební činnost v tomto pásmu připustit jako podmínečně 
přípustné pouze za podmínky souhlasu Drážního úřadu 

Ochranné pásmo dráhy zasahuje do zastavěného území a zastavitelných ploch. Stavební činnost je 
v těchto plochách podmíněna souhlasem příslušných dotčených orgánů. 

 prověřit požadavky na ochranu obyvatelstva, ukrytí, evakuace a ubytování obyvatelstva, skladování 
materiálu, nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií 

Požadavky na ochranu obyvatelstva, ukrytí, evakuace a ubytování obyvatelstva, skladování materiálu, 
nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií jsou řešeny v kapitole 5.4 odůvodnění. 

6.9 Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

 zastavitelná plocha v aktivní zóně záplavového území 

Zastavitelná plocha Z11, částečně zasažená aktivní zónou záplavového území, je účelově převzata 
z platné ÚPD. Možnost jejího využití bude prověřena v navazujících stupních projektových prací. 

 zastavitelná plocha v nadregionálním biokoridoru 

Zastavitelné plochy nejsou v nadregionálním biokoridoru vymezeny. 

 zastavitelná plocha na půdách I. a II. třídy bonity 

ÚP vymezuje část zastavitelných ploch na zemědělských půdách I. a II. třídy ochrany. S ohledem na 
masivní výskyt zemědělských půd nejvyšších tříd ochrany v rámci řešeného území a současně v přímé vazbě na 
zastavěné území nebylo možné vymezit zastavitelné plochy výhradně na méně kvalitních půdách. Dopady 
navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zák. č. 334/92 Sb. a vyhl. 13/94 Sb. v platném znění. 

 prověřit vymezení zastavitelných ploch v kontaktu s ochrannými pásmy technické infrastruktury 

V zastavitelných plochách zasahujících do ochranných pásem technické infrastruktury budou 
respektovány podmínky stanovené příslušnými právními předpisy. Konkrétní případy budou projednány se 
správci technické infrastruktury. 

 prověřit vymezení zastavitelných ploch v kontaktu s ochranným pásmem lesa 

Zastavitelná plocha Z1 částečně zasahuje do pásma 50 m od hranice lesa. Realizaci staveb je v těchto 
případech nutné projednat s orgánem státní správy lesů. 

6.10 Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní 
struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

 vymezit zastavitelné plochy především pro bydlení v rodinných domech a výrobu 

ÚP vymezuje v rámci zastavitelných ploch především plochy pro bydlení a lehkou výrobu. 
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6.11 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní 
studií 

Pro zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z5 vymezené v ÚP je stanovena podmínka zpracování územní studie. 

6.12 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich 
využití stanoveny regulačním plánem 

ÚP nevymezuje plochy ani koridory, pro které je stanovena podmínka zpracování regulačního plánu. 

6.13 Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve 
svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na 
životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

Požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebyl uplatněn. Současně 
byl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. V souladu s §47 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. nebylo vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj zpracováno. 

6.14 Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 

Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variantního řešení nebyly 
uplatněny. Etapa konceptu ÚP nebyla zpracována. 

6.15 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění 
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počty vyhotovení 

Uspořádání obsahů textových částí ÚP Svijany odpovídá rozsahu požadovaném schváleným zadáním 
ÚP Svijany.  

Požadavek na zpracování samostatného výkresu dopravní a technické infrastruktury v měřítku 1: 5 000 
nebyl s ohledem na minimální rozsah navrhovaných opatření respektován. Grafické vyjádření koncepce dopravní 
a technické infrastruktury je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. součástí hlavního výkresu 
zpracovaného v měřítku 1: 5 000. 
 

 

7 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, 
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO 

ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ 

 

7.1 Odůvodnění koncepce rozvoje včetně vyhodnocení účelného využití 

zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch 

7.1.1 Vymezení řešeného území 

Řešené území je vymezeno správním územím obce Svijany o rozloze 270 ha.  

Dle administrativního členění je pro Svijany obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem 
Turnov, okresním a krajským městem Liberec. 

7.1.2  Odůvodnění koncepce rozvoje obce 

Řešené území se nachází ve středním Pojizeří při pravém břehu meandru řeky Jizery. Řeka v této části 
opouští hornatější území a kaňonovitý charakter a vytváří rozsáhlé zemědělsky hodnotné nivy. Tato skutečnost, 
společně s faktem existence důležité trasy z Prahy podél Jizery na sever Česka a dále přes hranice do Německa 
a Polska, vedla k brzkému osídlení řešené oblasti. Svijany dnes mohou těžit z polohy v jedné z republikových 
rozvojových os i blízkosti vyšších správních center. 

Širší oblast lze charakterizovat jako pahorkatinou až nížinatou jižním směrem a naopak hornatou 
směrem severním. V nížině převažuje intenzivně zemědělsky využívaná krajina, severněji převládá forma 
extenzivní. I když Svijany disponují kvalitním zemědělským půdním fondem, dominuje mezi ekonomickými 
odvětvími obecně sekundér. Důvodem je existence prosperujícího pivovaru a mlýnu i blízkost regionálního centra.   

7.1.3 Demografické předpoklady 

Vývoj počtu obyvatel 

V tabulce č. 3 a následně také vizuálně v grafu č. 1 je znázorněn dlouhodobý vývoj počtu obyvatel Svijan 
týkající se rozmezí let 1869 (počátek novodobého sčítání lidu) až 2010. Především z grafu je jasně patrný téměř 
kontinuální propad z počátečních hodnot kolem pěti set až k číslům pod hranicí tří set. Nejmarkantnější pokles se 
váže k letům 1930 až 1950, kdy došlo k úbytku o 106 obyvatel. Důvodem je dvacetileté rozmezí, způsobené 
absencí cenzu během 2. světové války, ale rovněž skutečnost, že Svijany leží při hranicích bývalého protektorátu. 
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Proto se jich částečně také dotkly dvě výrazné obměny obyvatel před a po válce. V dalších třech desetiletích 
dochází k postupnému nárůstu. Ten končí rokem 1980. Jako hlavní důvod se nabízí nucené sloučení Svijan 
s vedlejšími Příšovicemi v roce 1976. Tím se těžiště obce přesunulo blíže k Turnovu a odlehlejší části začali 
demograficky upadat. To se plně projevilo při sčítání v roce 1991. Počet obyvatel Svijan po opětovném 
osamostatnění klesl na historické minimum. V posledních dvou dekádách je potom patrný opětovný pozvolný 
nárůst. Ten lze přičítat poloze obce při páteřní komunikaci a souvisejícímu trendu suburbanizace, kdy obyvatelé 
využívají k bydlení malé obce v zázemí center práce i volnočasových aktivit. 

Tabulka č. 3: Vývoj počtu obyvatel ve Svijanech v letech 1869 – 2010: 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2010 

Svijany 532 544 516 526 501 444 432 326 355 340 365 279 281 301 

Následující tabulka č. 4 a graf č. 2 přibližují vývoj počtu obyvatel Svijan v posledních dvaceti letech. 
Tento podrobnější pohled potvrzuje výše zmíněnou skutečnost pozvolného nárůstu. Jelikož se v průběhu let 
jedná o nuance v řádu jednotek, má graf velmi skokovitý průběh, ale spojnice trendu v podobě černé úsečky 
nárůst potvrzuje. Jaké konkrétní faktory se na demografickém progresu v posledních dvou dekádách podílí, 
vysvětlují podrobnější informace o pohybu obyvatel.  

Tabulka č. 4: Vývoj počtu obyvatel ve Svijanech v letech 1991 – 2010:  

rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Svijany 286 282 289 286 282 282 279 284 281 274 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Svijany 281 283 286 281 298 306 302 290 292 301 

Graf č. 1: Historický vývoj počtu obyvatel obce Svijany 

 

Informace o míře, jakou se přirozený a migrační přírůstek podílejí na vývoji počtu obyvatel v posledních 
deseti letech, poskytuje tabulka č. 5. Jak je z ní patrné, dominuje migrace obyvatel nabývající hodnot od -11 až po 
+20 (záporná byla celkem pětkrát). Naproti tomu přirozený přírůstek se drží v úzkém rozmezí od -3 po +1 
(záporný byl v devíti případech). Tyto informace (především obecně vyšší saldo migrace než přirozeného 
přírůstku) dále posilují výše vyřčenou hypotézu charakterizující Svijany jako jedno ze suburbanizačních sídel 
města Turnov. 

Dle dostupných statistických údajů žilo ke dni 31. 12. 2010 ve Svijanech 301 obyvatel. Hustota zalidnění 
tak dosahovala 111,5 obyv./km2, což je dvě desítky pod průměrem Česka. Tabulka č. 6 potom přibližuje věkové 
rozložení obyvatelstva řešeného území. Doplňuje předchozí tabulku č. 5 a naznačuje trend stárnutí populace 
Svijan. Dětská složka má nižší procentuální zastoupení než složka postproduktivní, věková pyramida dostává 
regresivní podobu. Rozdíl je patrný i při porovnání s celokrajským průměrem. Abnormální je především rozložení 
mužů. Dětská složka zde dosahuje pouze polovičních hodnot oproti standardu v kraji. Rozdíl narůstá také 
s přibývajícím věkem mezi muži a ženami. Tento jev však nevybočuje z krajských průměrů a souvisí s vyšším 
věkem dožití žen. Dokladem předešlého je mimo jiné průměrný věk obyvatelstva. V případě Svijan činí jeho 
hodnota 42,6 let, v případě celého kraje 40,3 let. 
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Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel obce Svijany v posledních dvaceti letech 

 

Tabulka č. 5: Vývoj pohybu obyvatel ve Svijanech v letech 2000 – 2010: 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Narození 2 2 1 4 0 0 2 4 3 1 3 

Zemřelí 5 3 2 3 1 3 4 3 4 3 5 

Přirozený přírůstek -3 -1 -1 1 -1 -3 -2 1 -1 -2 -2 

Přistěhovalí 0 4 12 4 10 28 16 5 10 9 23 

Vystěhovalí 4 8 6 2 14 8 6 10 21 5 12 

Migrační přírůstek -4 -4 6 2 -4 20 10 -5 -11 4 11 

Přírůstek celkový -7 -5 5 3 -5 17 8 -4 -12 2 9 

Tabulka č. 6: Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v LK a Svijanech k 31. 12. 2010 

Kraj / obec 
Obyvatelstvo 

celkem 

Věková skupina v % 

celkem muži ženy 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

Liberecký kraj 439942 15,2 70,2 14,6 15,7 72,2 12,1 14,4 68,4 17,2 

Svijany 301 11,9 73,4 14,7 8,6 78,6 12,8 15,2 68,2 16,6 

Odhad budoucího demografického vývoje 

Z údajů vývoje počtu obyvatel je zřejmé, že v posledních letech dochází k jeho pomalému nárůstu 
(průměrné saldo pohybu obyvatel za posledních deset let činí +1 ročně). Nárůst ale kolísá a navíc není 
výsledkem rovnocenného působení přirozeného a migračního přírůstku. Důležitý poznatek přináší právě 
porovnání salda přirozeného a migračního přírůstku. Migrační činí +2,27, zatímco přirozený -1,27. V souvislosti 
s vysokým průměrným věkem potom lze konstatovat, že Svijany budou do budoucna závislé na nových 
přistěhovalcích, především mladých rodinách s dětmi. ÚP na tuto potřebu reaguje vymezením zastavitelných 
ploch pro bydlení.  

Bytový a domovní fond 

Vývoj počtu domů ve Svijanech přibližuje tabulka č. 7 a graf č. 3. V průběhu sledovaného období narostl 
počet budov z 59 až na 85. Do roku 1950 číslo neustále stoupalo. Poté pokleslo o tři domy a tato hodnota platila i 
pro sčítací rok 1970. V následujícím desetiletí počet opět stoupl. Vzhledem k předešlým odstavcům je oprávněné 
se domnívat, že většina těchto budov byla postavena především v první polovině dekády a po sloučení se 
sousedními Příšovicemi se výstavba postupně utlumovala, což se plně projevilo při dalším cenzu. Rozmezí mezi 
dvěma posledními sčítacími roky přineslo nárůst o šest budov, což koreluje s trendem postupného růstu počtu 
obyvatel řešeného území.  

Při posledním dosud zveřejněném Sčítání lidí domů a bytů 2001 bylo ve Svijanech tedy registrováno 85 
domů. Z toho trvale obydlených 67. Převážnou část trvale obydlených domů tvořily domy rodinné (93 %). Do 
budoucna lze očekávat další nárůst domovního fondu. 
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Tabulka č. 7: Vývoj počtu domů ve Svijanech v letech 1869 – 2001 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Svijany 59 61 63 64 65 66 66 73 70 70 79 79 85 

Graf č. 3: Vývoj počtu domů v obci Svijany od roku 1869 

 

Hospodářství 

Dle databáze ČSÚ bylo ve Svijanech v roce 2009 registrováno celkem 83 ekonomických subjektů a 
téměř polovina obyvatel vyvíjela ekonomickou aktivitu. Z ekonomicky aktivních působí 3 % v priméru, 60 % 
v sekundéru. Denně vyjíždí mimo obec do zaměstnání přes osmdesát obyvatel (naopak dojíždějících je přes 
sedmdesát). Nejfrekventovanější destinací je Turnov (40 % vyjíždějících), kde dojíždějící nachází uplatnění 
především v průmyslu, dále v menší míře v dopravě a telekomunikacích nebo ve školské, zdravotnické a sociální 
činnosti. Pro dokreslení situace v samotné obci slouží tabulka č. 8. Ta znázorňuje strukturu podnikatelských 
subjektů, dle odvětvové činnosti. Dominuje obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství. Významné zastoupení má také stavebnictví i ostatní obchodní služby. Spíše průmyslový charakter 
řešeného území dokresluje zastoupení pouze dvou subjektů v primérních odvětvích. 

Tabulka č. 8: Struktura podnikatelských subjektů ve Svijanech v roce 2009 

Počet 
podnik. 
subjektů 
celkem 

Zeměděl- 
ství, 
lesnictví, 
rybolov 

Průmysl 
Staveb- 
nictví 

Doprava 
a spoje 

Obchod, prodej 
a opravy 
motorových 
vozidel a 
spotřebního 
zboží a 
pohostinství 

Ostatní 
obchodní 
služby 

Veřejná 
správa, 
obrana, 
povinné 
sociální 
pojištění 

Školství 
a 
zdravot- 
nictví 

Ostatní 
veřejné, 
sociální 
a 
osobní 
služby 

83 2 9 18 4 24 11 2 2 4 

7.1.4 Urbanistická struktura, vývoj osídlení 

Urbanistický vývoj území 

Obec se nachází v oblasti, jejíž osídlení je prokázáno již od pravěku. Historická trasa podél Jizery (ve 
Svijanech se nacházel důležitý brod) a úrodné půdy v této části toku poskytovaly jak kvalitní podmínky pro obživu, 
tak napojení na důležité trasy směrem do vnitrozemí i na hranice. 

První písemná zmínka pochází z roku 1345, kdy jsou Svijany zmiňovány jako hospodářská základna 
klášteru v Mnichově Hradišti. Z historického hlediska je pro urbanistickou strukturu Svijan nejpodstatnější 
skutečnost, že se jedná o dvě dříve samostatné části. Podolí se nacházelo přímo na významné trase Turnov – 
Praha a jedná se o osídlení ulicového charakteru. Svijany se vyvíjely podél vedlejší silnice rozdělující se na část 
vedoucí do Újezdu a Loukova. V těchto místech však terén značně stoupá od meandru Jizery a zástavba tak 
měla rozdrobenější podobu. V současné době jsou v Podolí již téměř veškeré prostory vhodné pro zástavbu 
zaplněné. Další rozvoj tak směřuje do historické části Svijany.   

Východiska koncepce rozvoje území obce 

Základním východiskem pro koncepci rozvoje území obce je maximální respektování a ochrana 
přírodních, krajinných a urbanistických hodnot a limitů. Rozvoj je proto zaměřen převážně na zkvalitnění 
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stávajícího prostředí a koordinovaný růst osídlení v souladu se zachováním charakteru krajiny a přírodního 
prostředí. 

Stanovená koncepce rozvoje vychází zejména z následujících podmínek: 

 specifika Svijan vyplývající z polohy v republikové rozvojové ose OS3, rozvojové ose i oblasti krajské a z 
úzké vazby na centrum regionu, Turnov;  

 existence dvou prostorově i funkčně výrazných podniků (pivovar, mlýn) 

 determinace urbanistického řešení dále v důsledku liniových dopravních staveb (silnice I/10, železniční 
trať č. 070) a přírodních limitů řešeného území (záplavové území, prvky ÚSES, významný podíl 
kvalitních zemědělských půd); 

 poloha obce v těsné blízkosti geoparku a v zázemí CHKO Český ráj; 

 stávající veřejná infrastruktura v území (dopravní systém, technické vybavení); 

Odůvodnění koncepce rozvoje území 

Budoucí rozvoj obce je determinován zejména dvěma hlavními faktory, blízkostí regionálního centra 
Turnova a polohou v celorepublikově významném koridoru. Toto umístění představuje vzhledem k velikosti obce 
předpoklad poptávky především po plochách rodinného bydlení.  

Úzká vazba na regionální centrum a dobrá dopravní dostupnost center oblastních (Liberec, Jablonec n. 
N., Mladá Boleslav) jsou jedním ze základních faktorů budoucího rozvoje Svijan, jako sídla residenčního 
charakteru. Řešené území leží v dostatečném dosahu jader na to, aby obyvatelé mohli využívat jejich rozsáhlou 
nabídku občanské vybavenosti (i vyššího charakteru) a možnosti pracovního uplatnění.  

V rámci koncepce rozvoje území obce jsou primárně vymezeny plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) a plochy bydlení – v bytových domech (BH). Oba typy ploch slouží především pro bydlení 
v rodinných, resp. bytových domech a doplňkové funkce. Ve všech případech se jedná o extenzi zastavěného 
území ve vhodných lokalitách. 

Z nadřazených územně plánovacích dokumentací (PÚR ČR, ZÚR Libereckého kraje) jsou dále převzaty, 
a v měřítku územního plánu upřesněny koridory pro dopravní infrastrukturu (modernizace železniční trati), ÚSES 
(nadregionální biokoridor) a protipovodňová opatření na řece Jizeře.  

Za účelem posílení turistické a rekreační atraktivity obce jsou na jejím území mimo jiné vymezeny úseky 
stávajících cyklotras, které jsou součástí širší cyklistické sítě.  

Koncepce rozvoje území obce stanovená územním plánem vychází z následujících zásad: 

 podpořit vyváženost územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost 
společenství obyvatel území; 

 respektovat stávající kompoziční vztahy, při vymezování zastavitelných ploch vycházet z předpokladu 
zachování významu kulturních, historických, krajinných a přírodních hodnot území, chránit a rozvíjet 
založenou urbanistickou strukturu sídla, nevytvářet nová sídla v krajině; 

 vytvářet podmínky pro rozvoj a koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a tím podporovat 
její účelné využívání v rámci sídelní struktury, umožnit rozvoj veškeré místně dostupné technické 
infrastruktury i v rámci zastavitelných ploch; 

 vytvářet podmínky pro realizaci opatření, která chrání a doplňují charakteristické uspořádání území a 
zvyšují jeho ekologickou stabilitu, chránit mimolesní zeleň a podporovat rozmanitost krajinných ploch; 

 stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a zastavitelných ploch tak, 
aby byla zajištěna hospodárnost jejich využití a minimalizovány negativní vlivy sídla na okolní 
nezastavěné území; 

Odůvodnění urbanistické koncepce 

Svijany se až do roku 1929 vyvíjely jako dvě samostatná sídla (Svijany, Podolí), která přirozeně 
prostorově srůstala. Nejprve železniční most a později také nový most silniční však přetnuly společnou hlavní 
urbanizační osu obou částí a vytvořily významnou bariéru dalšího rozvoje. Ten dnes spočívá především 
v zastavování proluk při historické linii reprezentované silnicemi II/610 a III/27917 a nově v rozšiřování 
zastavitelných ploch do jižních svahů nad rychlostní silnicí R10.  

Zastavěné území lze považovat za stabilizované a efektivně využívané. Rezervu tvoří několik proluk 
mezi stávajícími objekty, hospodářské zahrady a zadní trakty bývalých hospodářských staveb. Převažující formou 
bydlení jsou obytné stavby s hospodářskými objekty a novější samostatné rodinné domy. Základním východiskem 
pro lokalizaci rozvojových ploch je stabilizovaná urbanistická struktura a také existence stávající veřejné 
infrastruktury (dopravní systém, inženýrské sítě, občanská vybavenost). 
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Návrhové plochy jsou situovány do prostoru mezi řekou Jizerou a silnicí III/27917. Tím je zajištěna 
kompaktnost zástavby obce, která usnadňuje řešení veškeré infrastruktury, minimalizuje riziko vzniku 
prostorových enkláv, zachovává vizuální podobu sídla. 

Z hlediska ekonomických aktivit je kapacita ploch v současné době téměř vyčerpaná. Jako zastavitelné 
jsou navrženy dvě lokality na východě území při silnici R10. Vzhledem k omezeným možnostem prostorového 
rozvoje stávajícího areálu pivovaru je účelné do budoucna uvažovat s jeho postupným přemístěním do 
výhodnější a méně konfliktní polohy SV od zastavěného území, v návaznosti na MÚK Příšovice.  

V souladu s platnými předpisy jsou v územním plánu vymezeny následující plochy s rozdílným 
způsobem využití, pro něž je stanoveno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití: 

 Plochy bydlení se samostatně vymezují v případě, kdy bydlení jednoznačně převažuje nad ostatními 

(doplňkovými) funkcemi. Umožňují nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel, 
dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

o BH – bydlení – v bytových domech – plochy na západě obce. Jedná se o stávající bytové 
domy se třemi nadzemními podlažími.  

o BV – bydlení v rodinných domech – venkovské – představují společně s plochami výroby a 

skladování dominantní funkci v rámci urbanizovaných ploch. Jedná se o plochy, v nichž 
převládají rodinné domy s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení. 
Umožněny jsou také doplňující nerušící obslužné funkce.  

 Plochy rekreace jsou vymezeny zejména za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním 

prostředí.  

o RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – územním plánem je takto vymezena 
stabilizovaná na JZ území. Jedná se o plochy zahrad s chatovou zástavbou. Cílem je 
stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání omezit v těchto plochách další 
výstavbu a lokalitu stabilizovat. 

 Plochy občanského vybavení jsou vymezeny zejména za účelem ochrany základního občanského 

vybavení veřejného charakteru. Samostatně jsou vymezeny zvláště významnější objekty a areály 
obchodu, služeb, sportu a hřbitovy.  

o OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura – územním plánem jsou samostatně 
vymezeny významné stabilizované plochy základního občanského vybavení lokalizované 
v centrální části Svijan (obecní úřad, dětské hřiště a menší hřiště se zpevněným povrchem), 
resp. v jeho západní části (hasičská zbrojnice, kaple). 

o OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – samostatně jsou vymezeny 
významnější plochy tohoto charakteru umístěné v centru Svijan (pohostinství a sídlo stavební 
firmy, pekařství) a také areál zámku, ve kterém je tímto umožněno jeho potenciální zařazení 
mezi lokální cíle cestovního ruchu. Ostatní méně významné objekty a zařízení jsou součástí 
ostatních ploch (bydlení, výroby).  

o OH – občanské vybavení – hřbitovy – jedná se o stabilizované plochy dvou hřbitovů na 
jihovýchodě a severu řešeného území. Hřbitov na jihu Svijan je historický a v současné době se 
zde již nepohřbívá. 

 Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, 

vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Vymezují se samostatně v případech, kdy využití pozemků 
dopravních staveb a zařízení vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a dále 
v případech, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti. 

o DS – dopravní infrastruktura – silniční – zahrnují zejména stabilizované plochy rychlostní 

silnice R10, silnic II. a III. třídy, místních a účelových komunikací, manipulačních a odstavných 
ploch. 

o DZ – dopravní infrastruktura – železniční – v řešeném území představují plochy železniční 
trati č. 070. V územním plánu je na podkladu PÚR ČR a ZÚR LK vymezen koridor pro 
optimalizaci trati ZK1. Rozsah koridoru je zpřesněn s ohledem na přilehlou zástavbu a 
zastavitelné plochy vymezené v předchozí ÚPD. 

 Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení pro vodovody, kanalizace, elektrické vedení, plynovody, komunikační 
vedení apod. Vymezují se v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich 
začlenění do ploch jiného způsobu využití.  

o TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě – v řešeném území zahrnují stavby a 
zařízení na sítích technické infrastruktury (čerpací stanice, telekomunikační zařízení).  
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 Plochy výroby a skladování jsou určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, skladování, pro 

výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury. 

o VL1, VL2 – výroba a skladování – lehký průmysl – zahrnují především rozsáhlý areál 

pivovaru Svijany, areál spediční firmy a areál mlýnu Perner. Minimální zastavitelné plochy jsou 
lokalizovány v plochách vymezených rychlostní silnicí a železniční tratí.   

o VF – výroba a skladování – fotovoltaická elektrárna – jedná se o individuální stabilizovanou 
plochu na jižním svahu východně od zámeckého areálu. 

 Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny z důvodu významné prostorotvorné a komunikační 

funkce; 

o PV – veřejná prostranství – na území obce se jedná o stabilizované plochy v blízkosti řeky 
Jizery a silničního mostu a dále u křižovatky silnic II/610 a III/27917 (historická podolská 
náves). Obě plochy zaujímají ve struktuře obce významnou komunikační a sociální funkci, jejich 
vymezením jsou vytvořeny podmínky pro jejich ochranu před zastavěním. 

 Plochy zeleně jsou plochy s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území, 

zastavitelných plochách a plochách přestavby, výjimečně v nezastavěném území.  

o ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená – plochy zahrnují funkčně i prostorově izolované 
pozemky zahrad a sadů, dále pozemky v zastavěném území s potřebou omezení stavební 
činnosti a vytvoření vizuální ochrany. 

 Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 

ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem a regulaci vodního režimu území. 

o W – plochy vodní a vodohospodářské – v rámci řešeného území se jedná výhradně o vodní 
toky. 

 Plochy zemědělské zahrnují zemědělské pozemky, včetně zemědělských účelových komunikací, 

krajinné zeleně a staveb dle § 18, odst. 5 stavebního zákona. 

o NZ – plochy zemědělské – pokrývají převážnou část nezastavěného území. Jejich vymezení 
odpovídá současnému intenzivnímu způsobu hospodaření. Snahou ÚP je umožnit realizaci 
ochranných protierozních a revitalizačních opatření a podpořit extenzivní formy zemědělské 
činnosti. V rámci ploch zemědělských je umožněno vzájemně měnit jednotlivé kultury (orná 
půda, trvalé travní porosty, sady) bez nutnosti změny ÚP.  

 Plochy lesní zahrnují veškeré pozemky určené k plnění funkce lesa. Patří sem také pozemky staveb, 

které vyhovují § 18, odst. 5 stavebního zákona. 

o NL – plochy lesní – vyskytují se v dílčích plochách na severu a jihu řešeného území. Lesní 
pozemky, které jsou součástí biocenter, jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP) s převahou 
ekologicko-stabilizační funkce. 

 Plochy přírodní se samostatně vymezují v nezastavěném území za účelem zajištění podmínek pro 

ochranu přírody a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. 

o NP – plochy přírodní – jako plochy přírodní jsou územním plánem vymezeny skladebné části 
ÚSES - biocentra.  

 Plochy smíšené nezastavěného území jsou funkčně nejednoznačné. Vymezují se v případech, kdy 

s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, například na 
plochy vodní, zemědělské a lesní.  

o NSs – plochy smíšené nezastavěného území – sportovní – jedná se o stabilizované plochy 
využívané pro sportovní účely ve volné krajině bez možnosti umísťování sportovních staveb. 
Na území obce se jedná o travnatou plochu na jihovýchodním okraji využívanou pro účely 
sezónních sportovních a společenských akcí a provozovaný motokrosový areál na 
severozápadním okraji území.  

o NSzp – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní – jedná se o dílčí 

plochy, kde se vzájemně prolínají zemědělské a přírodní funkce. Důvodem vymezení je 
posílení přírodní složky a podpora extenzivních forem zemědělské činnosti. 

Podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny ve výrokové části 
územního plánu. 

7.1.5 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území  

 V územním plánu bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a s ohledem na charakter a 
efektivitu využití zastavěného území byly vymezeny zastavitelné plochy.  
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Využití zastavitelných ploch vymezených v předchozí ÚPD bylo odborným odhadem stanoveno na 20 %. 

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení dále vychází z odhadovaného demografického vývoje. 
Nevyužité zastavitelné plochy vymezené v předchozí ÚPD jsou územním plánem převzaty a v minimálním 
rozsahu doplněny.  

Vzhledem k charakteru obce je určitá rezerva v plochách hospodářských zahrad navazujících na obytné 
objekty. V rámci stanovených podmínek využití stabilizovaných ploch venkovského bydlení (BV) jsou vytvořeny 
předpoklady pro intenzifikaci zastavěného území. 

Územním plánem byla přednostně vymezena plocha přestavby P1, využívaná v současnosti pro účely 
individuální rekreace (chaty). ÚP předpokládá integraci plochy P1 do navazujících ploch bydlení.  

Lokalizace zastavitelných ploch vychází zejména z následujících principů: 

- plošná a prostorová vazba stabilizovaných a navržených ploch s rozdílným způsobem využití; 

- respektování historicky vytvořené urbanistické struktury sídla; 

- vytvoření podmínek pro intenzifikaci zastavěného území v rámci jednoznačně stanovených 
podmínek využití; 

- respektování vymezených ploch a koridorů veřejné infrastruktury, stanoveného záplavového území 
a dalších limitů využití území (prvky ÚSES, kvalitní zemědělská půda, atd.); 

- vytvoření odpovídající nabídky ploch pro bydlení, podmíněné pozicí obce v sídelní struktuře; 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje     15 BJ 

- požadavky vyplývající z nechtěného soužití      10 BJ 

- požadavky vyplývající z polohy obce (blízkost a dobrá dopravní dostupnost spádových center, poloha 
obce v rozvojové ose i rozvojové oblasti)      75 BJ 

Celkem          100 BJ 

S ohledem na charakter, strukturu zástavby a limity využití území je počítáno s potřebou 1100 m
2
 na  

1 BJ v případě rodinných domů, a 200 m
2 

na 1 BJ v případě bytových domů. 

Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů se stanovuje poměr BJ následovně: 20 
% BJ v bytových domech (tj. 20 BJ) a 80 % BJ v rodinných domech (tj. 80 BJ). 

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

- potřeba ploch pro bydlení v bytových domech (20 BJ x 200)    4000 m
2
 

- potřeba ploch bydlení v rodinných domech (80 BJ x 1100)    88 000 m
2
 

- rezerva 10%     9 200 m
2
 

Potřeba ploch pro bydlení celkem      101 200 m
2
 

Zastavitelné plochy pro bydlení vyplývající z návrhu ÚP    97 300 m
2 

V obci je celková potřeba cca 101 200 m
2
 ploch pro bydlení. Mírně převyšuje výměru zastavitelných 

ploch navržených územním plánem. Vzhledem k množství rezervních ploch v zastavěném území (užívané 
zahrady, některé s charakterem proluk) lze předpokládat, že poptávka po plochách bydlení nebude v návrhovém 
období do roku 2025 převyšovat nabídku ploch vymezených územním plánem.   

Rozsah rozvojových lokalit odpovídá odhadovanému demografickému vývoji k roku 2025: 

Počet obyvatel v roce 2001      281 

Počet obyvatel v roce 2010      301 

Průměrný celkový roční přírůstek od roku 2001    1 

Tabulka č. 9: Odhad nabídky ploch pro bydlení:  

 Počet navrhovaných BJ Počet obyv. (BJ x 2,5) Počet obyv. při odhadu 50 % realizace 

Svijany 105 262 131 

Za předpokladu, že saldo ročních přírůstků zůstane v nadcházejících letech zachováno a že 
v návrhových plochách bude realizován předpokládaný počet bytových jednotek, bude v roce 2025 činit počet 
obyvatel 447. 
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7.2 Plochy jiného využití než stanovuje § 4 - 19, vyhl. č. 501/2006 Sb. 

Vzhledem ke skutečnosti, že některé současné i navrhované způsoby využití není možné do okruhu 
ploch uvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen „vyhlášky o 
obecných požadavcích“), ani při jejich podrobném členění zařadit a zvláště z důvodu upřesnění podmínek jejich 
využívání, vzniká potřeba stanovit plochy s jiným způsobem využití než stanoví § 4 až 19 vyhlášky o obecných 
požadavcích. 

Tyto plochy spoluvytvářejí systém sídelní zeleně a jsou vymezeny za účelem stanovení podrobných 
podmínek pro jejich využití. Jedná se konkrétně o následující plochu s rozdílným způsobem využití: 

Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS) – hlavními důvody pro vymezení plochy je ochrana  

a stabilizace přírodní složky v zastavěném území, výjimečně mimo zastavěné území a zajištění jejich 
ochrany před zastavěním. Jedná se o jednotlivé rozsáhlejší plochy zahrad a sadů v soukromém 
vlastnictví, které plní současně funkci ochranou a izolační, estetickou a ekologicko-stabilizační. 

7.3 Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot 

7.3.1 Ochrana kulturních památek  

Nemovité kulturní památky 

 Dle ústředního seznamu Národního památkového ústavu České republiky se na území Svijan nachází 
celkem sedm nemovitých kulturních památek. Všechny jsou zaneseny v tabulce č. 10. V rámci rozsáhlých 
plošných nemovitých kulturních památek (pohřebiště, sídliště) je nutné upozornit na omezení vztahující se 
k využití dotčených parcel vyplývající z platných právních předpisů o památkové péči (především zákon č. 
20/1987 Sb. ve znění pozdějších změn). 

Dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů, je 
nutno chránit veškerá pietní místa, pamětní desky, pomníky a památníky, které lze považovat ve smyslu tohoto 
zákona za válečné hroby. V katastru Svijan se jedná o hřbitov s válečnými hroby a pietní místo v části Podolí. 

Tabulka č. 10: Seznam kulturních památek v obci Svijany 

Číslo rejstříku Okres Část obce (k. ú.) Památka 

33262/5-4458 Liberec Svijany socha sv. Antonína 

35533/5-4457 Liberec Svijany socha sv. Jana Nepomuckého 

43801/5-4459 Liberec Svijany pohřebiště, archeologické stopy 

25479/5-4461 Liberec Svijany rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy 

36013/5-4462 Liberec Svijany rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy 

23115/5-4460 Liberec Svijany rovinné neopevněné sídliště Slezsko, archeologické stopy 

28609/5-4456 Liberec Svijany zámek 

 V území se dále nacházejí objekty historicky i architektonicky významné, které mohou být nazývány 
památkami místního významu. Jedná se především o drobné sakrální objekty v krajině a kamenné plastiky. 

 Navržená koncepce respektuje nemovité kulturní památky a ostatní památkově hodnotné objekty 
v řešeném území a jejich prostředí.  

Archeologické lokality 

Do řešeného území dle Státního archeologického seznamu ČR zasahují následující území 
s archeologickými nálezy (viz tabulka č. 11). 

Tabulka č. 11: Seznam archeologických lokalit v obci Svijany 

Poř. č. SAS Název UAN Kategorie UAN Reg. správce Katastr 

03-32-22/5 Příšovice I Severočeské muzeum Liberec Příšovice 

 Řešené území je považováno za „území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným 
výskytem archeologických nálezů“ (ÚAN I. kategorie), dle metodiky zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní 
archeologický seznam ČR“, ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o památkové péči“). 

 Archeologické nálezy je možno očekávat na celém území obce. Proto je nutné dále upozornit na § 23 
zákona o památkové péči, ve kterém jsou upraveny povinnosti potenciálního nálezce a obce, v jejímž územním 
obvodu k archeologickému nálezu došlo.  

 Vzhledem k prokázané přítomnosti archeologického dědictví je nutné, aby v souladu s platnými právními 
předpisy vlastníci nemovitostí, resp. stavebníci (obecně investoři) tuto skutečnost zohlednili a nejpozději ve fázi 
přípravy projektu zkontaktovali organizaci oprávněnou provádět v tomto území archeologické výzkumy. 

javascript:OrderBy('',%20'porcsas%20desc')
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 Výše uvedené se týká zejména záměrů rozvoje obce mimo zastavěné území, v jejichž případě je 
pravděpodobnost do zásahu archeologických situací nejvyšší.  

7.3.2 Ochrana přírodních památek  

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně přírody a krajiny“), se v řešeném území nacházejí následující lokality: 

VKP registrované/neregistrované: 

V území nejsou evidovány registrované VKP (dle zákona o ochraně přírody a krajiny). 

V řešeném území se nachází řada neregistrovaných významných krajinných prvků dle § 3 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Jedná se především o lesy a vodní toky.  

Památné stromy 

V území nejsou evidovány žádné památné stromy (dle zákona o ochraně přírody a krajiny). 

Územní systém ekologické stability 

Koncepce návrhu ÚSES 

Podle § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a 
reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytváření základů pro 
mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho 
základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.  

Pro zachování (popřípadě obnovu), ekologické stability je nutné vymezení ekostabilizačních prvků a 
jejich vzájemné propojení. Kostra ekologické stability je navržena na základě srovnání potenciálního a aktuálního 
přírodního stavu ekosystémů v krajině. Pro skladebné prvky ÚSES jsou vymezovány zbytky přírodních a 
přirozených společenstev s nejvyšší ekologickou stabilitou. 

V rámci mapování krajiny a vytváření kostry ekologické stability byly v řešeném území vymezeny a 
upřesněny prvky územního systému ekologické stability nadregionální a lokální kategorie. 

Převážná část prvků ÚSES má zajištěny prostorové parametry a jejich funkčnost spočívá ve vhodném 
způsobu hospodaření (na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na ZPF obnova květnatých 
luk v údolních nivách, doplnění břehových porostů vodotečí a rozptýlené zeleně, obnova malých vodních nádrží či 
poldrů, revitalizace vodních toků apod.).  

Pro vymezení prvků ÚSES v řešeném území sloužily následující podklady: 

 Generel ÚSES 

 ZÚR Libereckého kraje a ÚAP ORP Turnov 

 aktuální letecké ortofoto snímky 

 terénní průzkum zpracovatele ÚP 

Přehled prvků ÚSES 

Struktura ÚSES je v území tvořena následujícími prvky nadregionálního a lokálního charakteru 
zobrazenými v tabulkách č. 12, 13 a 14: 

Tabulka č. 12: Seznam nadregionálních biokoridorů 

označení popis 
délka/šířka 

(m) 
základní charakteristika navrhovaná opatření 

K31 V,N 

nadreg. biokoridor 
spojující reg. 

biocentrum 1664 
Všeň a 

nadregionální 
biocentrum 43 

Příhrazské skály 

950/35 

Koryto řeky Jizery a přilehlé nivní 
plochy. Doprovodná zeleň se 

zastoupením původních druhů (dub, 
buk, vrba, bříza, olše) s příměsí 
introdukovaných dřevin. Vysoká 
ekologická hodnota především 

v úsecích s minimálními zásahy do 
průběhu toku. 

Zajistit údržbu prostoru 
s průběžným doplňováním 

autochtonních druhů. 
Respektovat 

nezastavitelnost koridoru 
v celém úseku. 
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Tabulka č. 13: Seznam lokálních biocenter 

označení název rozloha základní charakteristika navrhovaná opatření 

LBC1 Černý háj 3 ha 

Listnatý les svažující se k potoku. 
Součástí je také bývalý sad. 

Vzrostlé vysázené lípy a dubový 
nálet.  

Keřové a bylinné porosty 
ponechat samovolnému 

vývoji. Ve stromovém patře 
postupně nahrazovat 

dožívající ovocné dřeviny 
druhy lipové, bukové 

doubravy. 

LBC2 U vodojemu 2 ha 
Plocha TTP bez výraznějších 

dřevin. Na pozemku se nachází 
vodojem pro místní pivovar. 

Při severním okraji zamezit 
doorávání. Rozšířit 

biodiverzitu vznikem květnaté 
louky s roztroušeným 
dřevinným porostem.  

LBC3 U hřbitova 3 ha 

Menší les a louka (částečně již 
porostlá nálety) ve svažující se 

údolnici. Mezi dřevinami převažují 
vrba, topol, olše, lípa, smrk, 

borovice.  

Na východním okraji zamezit 
doorávání. Doplňující 

výsadbu provádět původními 
druhy (dub, buk, habr, lípa, 

jasan a keřové patro). 

LBC4 Úvoz 6 ha 
V současné době polní cesta a 

přilehlé pozemky intenzivně 
zemědělsky využívané. 

Vytvořit TTP – extenzivně 
využívaná louka 

s roztroušeným dřevinným 
porostem. Výsadby provádět 
původními druhy (dub, buk, 
habr, lípa, jasan a keřové 

patro). 

Tabulka č. 14: Seznam lokálních biokoridorů 

ozn. název 
délka/šířka 

(m) 
charakter dotčených pozemků navrhovaná opatření 

LBK 1 K Močítkům 800/20 
Stará, z části využívaná polní 

cesta. Spojení biocenter LBC1 a 
LBC2. 

Obnova zemědělské cesty 
v plném rozsahu, včetně 

paralelních ploch. Založení 
stromořadí (dub, lípa, mléč, 
topol), místy doplnit keřové 

patro. 

LBK 2 K úvozu 630/20 

Spojnice mezi LBC2 a LBC4 
vedena zčásti podél silnice II. 
třídy, zčásti podél polní cesty. 
V současné době intenzivně 

zemědělsky využívaná. 

Koridor dále využívat pouze 
extenzivně. Zamezit 

doorávání. Doplnit liniovou 
výsadbu (dub, lípa, mléč, 

topol). 

LBK 4 Nad hřbitovem 640/20 

Koridor kopírující v řešeném 
území linii silnice druhé třídy. 
V současné době intenzivně 

zemědělsky využívaný. 

Koridor dále využívat pouze 
extenzivně. Zamezit 

doorávání. Doplnit liniovou 
výsadbu (dub, lípa, mléč, 

topol). 

Funkční, částečně funkční i nově založená biocentra jsou v územním plánu vymezena jako Plochy 
přírodní (NP) s jednoznačnou převahou funkcí zajišťujících a podporujících uchování a reprodukci přírodního 

bohatství a příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny. 

Biokoridory jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí, neboť kromě výše uvedených funkcí plní  
i množství ostatních funkcí. Pro plochy biokoridorů v řešeném území na nelesních půdách (na lesních půdách se 
nevyskytují) obecně platí následující: 

- zakládání a podpora liniových výsadeb podél vodních toků a mimosídelních komunikací 
- výběrové zalučnění zorněných ploch 
- podpora přirozené dřevinné skladby (dub, buk, lípa, topol, mléč, olše) 
- úprava způsobu hospodaření, resp. podpora podmínek pro zakládání květnatých luk 

Zvýšení ekologické stability krajiny je územním plánem dále podpořeno vymezením ploch smíšených 
nezastavěného území (NSzp). 
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7.3.3 Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se v řešeném území nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin, 
chráněná ložisková území ani dobývací prostory.  

7.3.4 Ochrana vodních zdrojů 

Celé území obce spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída (vyhlášena 
nařízením vlády č. 85/1981 Sb.) 

V chráněných vodohospodářských oblastech se zakazuje: 

a) zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé chráněné 
vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše o 500 ha proti stavu ke dni 
nabytí účinnosti tohoto nařízení,  

b) odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy,  

c) odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé plochy, pokud se neprokáže na 
základě hydrogeologického zhodnocení, že odvodnění neohrozí oběh podzemních vod,  

d) těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 tisíc m
3
 v jedné lokalitě, pokud se neprokáže na základě 

hydrogeologického zhodnocení, že těžba rašeliny neohrozí oběh podzemních vod; zákaz se nevztahuje na těžbu 
rašeliny z přírodních léčivých zdrojů,  

e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé 
hladiny podzemních vod; zákaz se nevztahuje na těžbu:  

1. štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny možnostem 
následného vodohospodářského využití prostoru ložiska,  

2. v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě a nedojde-li k většímu 
plošnému odkrytí než 10 ha,  

3. všech druhů uhlí, nedojde-li k narušení důležitých funkcí území z hlediska ochrany životního 
prostředí,  

4. ostatních vyhrazených nerostů,
 
nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha,  

f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů v souladu s 
předpisy na ochranu jakosti vod,  

g) ukládat radioaktivní odpady z výroby nebo regenerace palivových článků pro jaderné elektrárny a 
radioaktivní odpady z jaderných elektráren,  

h) provádět geologické a hydrogeologické průzkumné práce, pokud jednotlivé průzkumné objekty 
nebudou následně vodohospodářsky využity nebo nebudou následně upraveny tak, aby nedocházelo k ohrožení 
oběhu podzemních vod,  

i) provádět výstavbu:  

1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů,  

2. závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo ropné látky 
jako surovinu,  

3. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m
3
,  

4. dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebudou opatřena proti 
úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud nebude vybudován kontrolní systém pro 
zajišťování jejich niku,  

5. provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo 
zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, s kapacitou přesahující potřebu provozu závodu,  

6. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW.  

Výše vypsané zákazy se v chráněných vodohospodářských oblastech nevztahují na:  

a) stavby a zařízení, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy ve 
výstavbě nebo v užívání,  

b) činnosti, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy provozovány,  

c) činnosti uvedené v písm. a), d) a e), souvisí-li s výstavbou vodních nádrží, s úpravami koryt 
vodohospodářsky významných vodních toků a s výstavbou jímacích zařízení pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou,  
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d) dobývání ložisek vyhrazených nerostů, ve stanovených dobývacích prostorech a na úpravu 
radioaktivních surovin v souvislosti s dobýváním v těchto dobývacích prostorech.  

Podmínky využívání území v rámci CHOPAV Severočeská křída stanovené nařízením vlády č. 85/1981 
Sb., jsou územním plánem respektovány. 

V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění se v řešeném území nenacházejí žádná ochranná pásma vodních zdrojů.  

7.4 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

7.4.1 Civilní ochrana 

 Požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, jsou územním 
plánem respektovány v těch bodech, které se týkají řešeného území dle havarijního plánu a krizového plánu LK. 

Ochrana území před průchodem povodňové vlny vzniklé zvláštní povodní 

V rámci tvorby koncepce byla prověřována možnost vymezení ploch pro ochranu území před průchodem 
průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. S ohledem na konfiguraci území a uspořádání zástavby je v územním 
plánu vymezen koridor pro realizaci protipovodňových opatření KPO1 po celé délce toku Jizery v řešeném území. 

Zóny havarijního plánování 

 Do řešeného území nezasahuje žádná zóna havarijního plánování. V řešeném území se nenachází 
žádný subjekt nakládající ve větším rozsahu s nebezpečnými látkami. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

 V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí, budou v mírové době využity přirozené ochranné 
vlastnosti staveb a prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek, v období válečného stavu se pro ukrytí 
obyvatelstva budou budovat improvizované úkryty. V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

 Pro shromáždění obyvatel v případě mimořádné události budou sloužit místa určená krizovým štábem. 
K těmto účelům jsou vhodné zejména plochy veřejných prostranství v jádrové části obce. Obyvatele postižené 
mimořádnou událostí bude možno přechodně ubytovat v objektech občanského vybavení (bývalá i současná 
budova obecního úřadu, objekty pohostinství) a dále v soukromých objektech na území obce. 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

 Na území obce Svijany lze pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci využít 
hasičskou zbrojnici sboru dobrovolných hasičů Svijany. V případě nutnosti budou určena místa pro výdej (objekty 
a plochy občanského vybavení veřejného charakteru). 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 

 V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území (v řešeném území se 
objekty či plochy vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí). V případě havárie bude vyvezení a uskladnění 
nebezpečných látek řízeno Obecním úřadem Svijany. Územním plánem nejsou nové plochy navrhovány.  

Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

 V případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích bude 
podílet hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (stanice Turnov) za pomoci sboru dobrovolných hasičů obce 
Svijany, případně dalších právnických i fyzických osob dle charakteru mimořádné události v koordinaci s obcí. Pro 
dekontaminaci budou užívány vhodné zpevněné plochy s odpadem a přívodem vody (např. ve 
výrobních areálech). 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

 Nouzové zásobování pitnou vodou vychází ze schváleného Plánu rozvoje vodovodů  
a kanalizací Libereckého kraje. V době výpadku dodávky pitné vody bude zásobování zajišťováno dopravou pitné 
vody pomocí cisteren, případně vodou balenou. 

 Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu 
a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

 V případě potřeby nouzového zásobování elektrickou energií budou na určené objekty připojeny mobilní 
zdroje energie. 

7.4.2 Obrana státu 

V řešeném území se nenacházejí dle § 175 stavebního zákona zájmová území armády ČR. 
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Z obecného hlediska budou respektovány příslušné kategorie komunikací vč. ochranných pásem 
stávajícího i plánovaného dopravního systému, ÚP ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve 
vlastnictví MO. 

Veškerá územní a stavební činnost v řešeném území bude předem projednána s VUSS Pardubice. 

7.4.3 Požární ochrana 

Jako zdroj vody k protipožárním účelům slouží řeka Jizera. Pro uvažovanou výstavbu v rámci 
rozvojových lokalit bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – 
zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN 
73 0802, resp. ČSN 73 0804. 

7.4.4 Radonový index geologického podloží 

Dle databáze české geologické služby se řešené území nachází v oblastech s nízkým až středním 
radonovým rizikem. 

7.4.5 Ochrana před povodněmi 

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vodní zákon“), je limitem využití území stanovené záplavové území.  

Na významném vodním toku Jizera bylo v úseku hranice LK – Turnov (ř. km 70,0 – 143,0) KÚ LK dne 
20. 2. 2004 pod č. j. KÚ LK 1912/2004 OLH stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny. Hranice 
záplavového území a aktivní zóny je součástí odůvodnění ÚP (koordinační výkres).  

Kromě záplavového území je z hlediska civilní ochrany v území vymezeno území zvláštní povodně pod 
vodním dílem Josefův Důl. Rozsah území je součástí odůvodnění ÚP (koordinační výkres). 

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost 
užívání volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 8 m (u významných vodních toků) resp. 6 m od břehové čáry 
dle § 49 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č.470/2001 Sb., 
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou 
vodních toků. 

ÚP dále vymezuje a zpřesňuje koridor protipovodňové ochrany KPO1 vymezený v ZÚR LK pod 
označením P05_1. Ve výrokové části ÚP jsou stanoveny podrobné podmínky jeho využití. 

7.5 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

7.5.1 Občanské vybavení 

Plochy občanského vybavení specifikované v § 2 odst. 1, písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. a § 6 odst. 2 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., jsou v územním plánu Svijany členěny podrobněji na následující plochy s rozdílným 
způsobem využití: 

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) – plochy převážně nekomerční občanské 

vybavenosti, sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (§ 2 odst. 1 písm. k zákona č. 183/2006 Sb.). 

Stabilizované plochy jsou ve Svijanech zastoupeny objektem obecního úřadu a přilehlými plochami, dále 
hasičskou zbrojnicí a kaplí. 

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) – plochy převážně komerční občanské 

vybavenosti, sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby. Vliv činností na 
těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny. 

Stabilizované plochy tvoří objekty pohostinství, stavební firmy, pekařství s maloobchodní prodejnou a 
areál zámku. 

Občanské vybavení – hřbitovy (OH) – plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť. 

V obci jsou vymezeny dva hřbitovy. V jihovýchodní části vojenský hřbitov upomínající na bitvu z Prusko-
rakouské války a na východě území při silnici II. třídy hřbitov civilní.   

Obecná koncepce v oblasti občanského vybavení vychází ze současného optimálního rozložení 
stabilizovaných ploch v území. Samostatný plošný rozvoj se nepředpokládá. Umísťování objektů a zařízení 
občanské vybavenosti je umožněno především v rámci ploch bydlení v souladu s jejich hlavním a přípustným 
využitím. 

7.5.2 Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství (PV) jsou v územním plánu vymezena jako samostatné plochy s rozdílným 
způsobem využití. Jsou nezastavitelnými (nebo zcela výjimečně zastavitelnými) plochami v zastavěném území. 
Zahrnují veškeré stabilizované plochy s převažující funkcí veřejných prostranství (návesní a uliční prostory) 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-254-2001-sb-o-vodach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-vodni-zakon
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v zastavěném území sídla. S ohledem na význam ve struktuře ploch veřejných prostranství zahrnuje územní plán 
do veřejných prostranství také úseky místních komunikací v zastavěném území, které mají významnou 
prostorotvornou funkci.   

Ve struktuře sídla jsou veřejná prostranství zastoupena stabilizovanými plochami v jádrovém území obce 
vázaných zejména na prostranství pod silničním mostem a křižovatky silnic a místních komunikací. 

V územním plánu jsou vymezeny další plochy s rozdílným způsobem využití umožňující v rámci 
podmínek využití realizaci veřejných prostranství: 

 - BH – bydlení hromadné 
  - BV – bydlení v rodinných domech – venkovské 
 - OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
 - OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 
 - DS – dopravní infrastruktura – silniční 

V zastavitelných plochách bydlení hromadného (BH) a bydlení v rodinných domech – venkovského (BV) 
je nezbytné v rámci územních studií a navazujících projektových dokumentací v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. vymezovat dostatečné plochy veřejných prostranství.  

7.5.3 Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Širší vztahy 

Obec leží na jedné z historických dopravních a urbanizačních os území České republiky sledující tok 
řeky Jizery. V minulosti vedla územím tzv. Niskojizerská stezka spojující střední Čechy s polskými a německými 
nížinami. Současná poloha obce na hlavním silničním tahu mezinárodního významu – rychlostní silnici R10 (E65) 
a celostátní železniční trati č. 070 vytváří předpoklady pro koncentraci hospodářských i sociálních funkcí.  

Paralelním dopravním tahem procházejícím územím obce je silnice II/610 (v minulosti I/10). Dopravní 
tah Praha – Turnov je součástí rozvojové osy republikového významu, která dále pokračuje přes Liberec na 
hranice Česko/ Německo, Česko/ Polsko.  

 V oblasti železniční dopravy je pro obec významná jednokolejná neelektrifikovaná trať č. 070 Praha – 
Turnov procházející územím obce v souběhu s rychlostní silnicí R10. Nejbližší železniční stanice ne této trati je 
v sousední obci Příšovice.   

Z pohledu širších dopravních vazeb má pro obec význam dopravní systém města Turnova a zejména 
blízká poloha křižovatky silnic mezinárodního významu E65/E442 (R10, I/10, R35, I/35). Obě silnice představují 
páteře rozvojových os republikového a nadmístního (krajského) významu a vytvářejí potenciál pro zvýšenou 
územní aktivitu. Turnov je současně významným železničním uzlem na tratích č. 070, 030 a 041. Jejich dopravní 
význam je ovšem ve srovnání s paralelními silničními tahy výrazně nižší. 

Rychlostní komunikace R10 

R10 – Praha-Č.Most (I/1) - Mladá Boleslav (I/16, I/38) – Ohrazenice (I/35) – Turnov ( I/35) 

 Silnice R10 spojuje Prahu se severovýchodní částí republiky a návazně dále s Polskem a 
zprostředkovává především dálkovou a mezistátní dopravu. Silnice je součástí evropského tahu E65. Územím 
obce prochází mezi místními částmi Svijany a Podolí. Intenzita dopravy na této komunikaci odpovídá jejímu 
dopravnímu významu a kategorii (na sčítacím úseku 4 – 0140 dosahuje hodnot přes 18 000 vozidel/24 h). Přímou 
dopravní vazbu na silnici R10 zprostředkovává MÚK Příšovice se silnicí II/279 na východní hranici území.   

Silnice II. třídy 

II/610 – Praha – Mladá Boleslav – Turnov 

Jedná se o původní silnici I/10 v úseku Praha – Turnov po zprovoznění rychlostní silnice R10 zařazené 
do kategorie silnic II. tříd. Řešeným územím prochází prakticky paralelně s R10. Silnice je využívána převážně 
pro místní dopravu mezi Turnovem a Mnichovým Hradištěm. Po zprovoznění silnice R10 v roce 1990 došlo ke 
značnému zklidnění dopravy na této komunikaci, intenzita na sčítacím úseku č. 4-4638 v Podolí činila v roce 2010 
celkem 2187 vozidel za den. 

II/279 – Kobyly (II/277) – Dolní Bousov – Mcely  

Silnice II/279 je kolmá na hlavní dopravní osu území, prochází obcí severojižním směrem a částečně 
vytváří severovýchodní segment obchvatu Svijan. Na silnici R10 je napojena v MÚK Příšovice, obcí je dále 
vedena peážním úsekem společně s II/610. Sčítací úsek č. 4-3090 (vyús. z 277 – x s R10) vykazoval v roce 2010 
relativně nízkou intenzitu 394 vozidel za den. Silnice má v krátkém úseku v obci funkci přivaděče k R10. 

Silnice III. třídy 

III/27917 – Svijany – Loukovice – Mohelnice nad Jizerou 
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 Silnice III/27917 slouží pro místní dopravu mezi obcemi. Na průtahu Svijan je využívána pro obsluhu 
výrobních areálů (Mlýn Perner Svijany, Pivovar Svijany). 

Místní komunikace 

 Pro místní dopravu jsou využívány především výše zmíněné průtahy silnic II. a III. třídy. Z části zajišťují 
rovněž přímou obsluhu jednotlivých objektů. Na tyto silnice navazují krátké úseky místních komunikací 
proměnlivých parametrů. Komunikace mají většinou charakter cest se zpevněným povrchem bez chodníků, o 
šířce 4 – 5 m, vycházející z terénních podmínek a uspořádání zástavby. Síť místních komunikací doplňují místní 
účelové komunikace. 

 Stávající rozsah sítě místních komunikací je v územním plánu stabilizován. Navržena je pouze úprava 
parametrů stávajících místních komunikací (Z4, Z6, Z12).  

V rámci jednotlivých nově navržených rozvojových lokalit, které jsou napojeny na silniční síť, případně 
místní komunikace budou zřízeny, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní 
systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých, zejména rozsáhlejších 
rozvojových lokalit. Dopravní řešení v rámci rozvojových lokalit bude navrženo s ohledem na způsob jejich 
zastavění a bude řešeno v navazujících stupních projektových dokumentací.  

Při návrhu parcelace zastavitelných ploch je nutné stanovit dostatečný prostor pro vedení komunikací, 
chodníků a inženýrských sítí o minimální šířce 9 m mezi oploceními. Při návrhu je též nutno respektovat 
požadavky na plochy pro výstavbu křižovatek (napojení) a potřebných rozhledových polí. 

Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto 
staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. 

Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární 
techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní 
techniky hasičských záchranných sborů. 

Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a 
ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. 

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m.  

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. 

Intenzity dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční 
sítě či jejích úseků. 

Celostátní sčítání dopravy je prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pravidelně jednou za pět let. 
Zahrnuje dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. a II. třídy a vybrané úseky silnic III. třídy a místních komunikací. 

Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují 
celoroční průměr. 

 Tabulka č. 15: Intenzity dopravy ve Svijanech v roce 2010  

Silnice Úsek Nákladní Osobní Motocykly Celkem Začátek Konec 

R10 4-0140 3596 14867 29 18492 hranice Stř. a Lib. kraje křížení s 279 

610 4-4638 322 1796 69 2187 hranice Stř. a Lib. kraje zaústění s 279 

610 4-4630 417 1834 123 2374 zaústění 279 hranice okr. Lib. a Sem. 

279 4-3097 495 1944 22 2461 křížení s R10 zaústění do 610 

279 4-3090 69 310 15 394 vyústění z 277 křížení s R10 

Pro řešené území je využitelných celkem pět sčítacích úseků. Jednotlivé hodnoty zobrazuje tabulka č. 15. Na 
ostatních komunikacích v řešeném území dopravní sčítání prováděno nebylo, proto lze předpokládat, že intenzity 
nepřekročí hodnotu 500 vozidel za 24 hodin průměrného dne v roce. 

Z uvedených hodnot je patrný zásadní dopravní význam silnice R10. Rozdíl intenzit na sčítacích úsecích 
4-3090 a 4-3097 silnice II/279 a související intenzity na navazujících úsecích silnice II/610 potvrzují funkci silnice 
II/610 jako přivaděče k rychlostní silnici R10 a význam MÚK Příšovice pro obce na trase Mnichovo Hradiště – 
Turnov.  

Kategorizace silnic a funkční skupiny  

 Kategorizace stanovuje v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na 
výhledové síti dálnic a silnic I. třídy. Podkladem pro její zpracování bylo posouzení silniční sítě ČR dopravním 
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modelem na objem dopravy předpokládaný v roce 2040. Údaje o kategorijních šířkách platí pro práce na územně 
plánovací dokumentaci i ve studijní a projektové přípravě v plném rozsahu.  

Dle „Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2040“, schválené dne 15. 9. 2010 MD (č. j. 918/2009-
910-IPK/8) je pro silnici R10 v úseku Stará Boleslav – Turnov stanovena kategorie R 24,5/100. 

Dle Normové kategorizace krajských silnic II. a III. třídy, kterou schválilo Zastupitelstvo LK usnesením č. 
46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004, jsou pro silnice II. a III. třídy v řešeném území stanoveny následující kategorie: 

komunikace silniční kategorie 

II/279   S7,5/60 
II/610  S9,5/70 
III/27917  S7,5/60 – v úseku mezi křižovatkami se silnicemi II/610 a II/279, S6,5/60 – od křižovatky se 

silnicí II/279 po hranici Libereckého kraje 

 Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací. Dle ČSN je nejmenší šířka mezi obrubami u dvoupruhové obousměrné komunikace 6,0 m 
(MO 7/30, funkční třídy C2, C3), chodník při vozovce má mít minimální šířku 2,0 m, v odůvodněných případech 
lze šířku snížit na 1,5 m.  

 Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních komunikací nevyhovující. Tento stav je nutno řešit 
v odůvodněných případech změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve 
společném prostoru místní komunikace. Předpokládá se šířka zpevnění cca 4,5 m s oboustranným zeleným 
pásem.  

 Silnice III. třídy jsou dle ČSN 73 6110 zařazeny ve skupině B. Místní komunikace mají funkční skupinu C 
a D, obytné zóny skupinu D1. Komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (stezky, pruhy a 
pásy pro cyklisty, stezky pro chodce a chodníky) mají funkční skupinu D2.  

Komunikace pro pěší 

 Nespojité úseky chodníků jsou realizovány podél průtahu silnice II/610. Pro účely pěší dopravy jsou dále 
využívány průtahy silnic II. a III. třídy a místní komunikace. Pro obec má z hlediska pěší dopravy zásadní význam 
spojení se sousední obcí Příšovice a blízkou železniční zastávkou podél silnice II/610.  

 Samostatné chodníky nejsou v územním plánu navrženy, jejich realizace je umožněna v rámci hlavního 
a přípustného využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch dopravní infrastruktury – 
silniční (DS) a veřejných prostranství (PV).  

 Územím neprocházejí žádné značené pěší turistické trasy.  

Cyklistická doprava 

Na území Svijan jsou vhodné podmínky pro cyklistickou dopravu. V řešeném území je množství 
komunikací s nízkou intenzitou automobilové dopravy, které lze pro účely cykloturistiky využít. 

Cyklistické trasy (cyklotrasy) jsou rozděleny do čtyř tříd, metodickým garantem jejich značení je Klub 
českých turistů. Cyklistická trasa je trasa pro cyklisty vedená po pozemních komunikacích vhodných pro 
cyklistický provoz a je označena orientačním dopravním nebo turistickým značením. Pro cyklistické trasy 
s převažujícím turistickým účelem se používá označení cykloturistická trasa. Stezka pro cyklisty je pozemní 
komunikace nebo její jízdní pás vyhrazené dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole.  

Řešeným územím prochází následující značené cyklotrasy: 

č. 3047 (Mnichovo Hradiště – zámek Sychrov) 

č. 3048 (Těšnov, rozcestí - Ploukonice) a doporučená, dosud neznačená cyklotrasa směrem na Loukov.  

V roce 2005 byla zpracována „Vyhledávací studie cyklotrasy Jizera“ – I. etapa (úsek Svijany – Turnov – 
Železný Brod) s prioritními cíli: 

 vytvoření bezpečného koridoru pro cykloturistickou dopravu v koridoru řeky Jizery s možným 
využitím pro lokální cyklistickou dopravu (do zaměstnání, do školy nebo za službami), prioritou je 
nalezení cykloturistické trasy ve vzdálenosti max. do 5 km od toku řeky Jizery,  

 nalezení vedení cyklotrasy přednostně po místních komunikacích, lesních a polních účelových 
komunikacích, lesních stezkách nebo nově budovaných úsecích cyklostezek, výjimečně se připouští 
vedení po komunikacích III. třídy o vhodné šířce nebo s malou intenzitou provozu, zásadně se 
nepřipouští vedení po komunikacích II. třídy (s výjimkou krátkých úseků v zastavěných částech obcí, 
které nelze řešit jiným ekonomicky přijatelným opatřením), a po komunikacích I. třídy (bez výjimky),  

 vybudování související turistické infrastruktury na celém úseku cyklotrasy Jizera, což představuje 
vytvoření nezbytných turistických informačních míst (rozcestí, informační mapy, posezení, stojany 
na kola), vytvoření přestupních míst na hromadnou nebo individuální dopravu (parkoviště, úpravy 
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železničních stanic, podpora systému cyklobusů) a případné vybavení úseků cyklotras osvětlením v 
místech, kde bude cyklotrasa využívána k dojíždění do zaměstnání,  

 prověření návaznosti cyklotrasy Jizera na stávající systém cykloturistických tras a provázání 
cyklotrasy s dalšími turistickými systémy (pěší turistika, návštěvy kulturních a přírodních 
zajímavostí, vazba na cyklobusy) formou vytvoření bezpečných odstavných míst pro kola, vytváření 
oblastí „cyklistických rájů“ s možností delšího pobytu v jedné lokalitě. 

Na podkladu vyhledávací studie a dále v souvislosti s projektem „Greenway Jizera“ je v územním plánu 
vymezena zastavitelná plocha Z4 pro úsek cyklostezky a infobod. Na stavbu bylo dne 27. 1. 2010 pod č. j. 
SU/10/610/HAI vydáno stavební povolení.  

Hromadná doprava osob 

 Na území Libereckého kraje je od 1. července 2009 zaveden Integrovaný dopravní systém Libereckého 
kraje IDOL. Zahrnuje železniční, autobusovou i městskou hromadnou dopravu a jeho úkolem je zajištění veřejné 
dopravy ve spolupráci s různými dopravci.  

Hromadná doprava osob je v řešeném území zajišťována prostředky autobusové dopravy. V sousední 
obci Příšovice je na trati č. 070 v docházkové vzdálenosti železniční zastávka. 

Autobusová doprava 

Pravidelná linková doprava je zajišťována několika dopravci (BusLine a. s., ČSAD Liberec a. s., Okresní 
autobusová doprava Kolín s. r. o., Transcentrum bus s. r. o.). Na území obce jsou tři autobusové zastávky 
(Svijany – obec, Svijany – na nájezdu, Svijany – horní rozcestí). Spojení je provozováno na linkách: 

230740 - Kolín-Mladá Boleslav-Liberec 
260390 - Mnichovo Hradiště-Loukov-Příšovice 
540002 - Liberec-Hodkovice nad Mohelkou-Mladá Boleslav 
670361 - Turnov-Loukov-Březina-Mnichovo Hradiště 
670364 - Turnov-Přepeře-Příšovice-Svijany 
670365 - Turnov-Sobotka 
670028 - Rokytnice n.JIz.-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily-Mladá Boleslav-Praha 
670037 - Vysoké n.Jiz.-Semily-Turnov-Mladá Boleslav-Praha 

Docházkové vzdálenosti k jednotlivým autobusovým zastávkám i počet spojů jsou vyhovující. 

Vlaková doprava 

Obcí prochází železniční trať č. 070 Praha – Turnov. Obyvatelé obce využívají dostupnou železniční 
stanici v sousední obci Příšovice. Vlakové spojení je zajišťováno na traťovém úseku Mladá Boleslav – Turnov 
(Praha – Turnov) v počtu 12 spojů v každém směru. 

Statická doprava - doprava v klidu 

Pro parkování a odstavování vozidel slouží především soukromé pozemky a profily místních komunikací.  

Veřejná parkoviště s kapacitou 5 – 20 vozidel jsou provozována u bytových domů, pod pivovarem, u 
restaurace. Další kapacitnější mimouliční parkovací plochy pro osobní vozidla v obci nejsou. Parkovací a 
odstavné plochy jsou součástí ploch dopravní infrastruktury (DS), případně veřejných prostranství (PV). 
Parkovací stání převážně soukromého charakteru jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití 
(ploch bydlení, občanského vybavení, ploch výroby a skladování). 

V severní části obce je v rámci areálu NADOKO s.r.o. kapacitní odstavná plocha pro těžká nákladní 
vozidla. Plocha je napojená prakticky přímo na silnici II/279. 

Garážová stání jsou reprezentována převážně individuálními garážemi na soukromých pozemcích a u 
bytových domů. Individuální i hromadné garáže lze v rámci přípustného využití realizovat v dalších plochách 
s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich přípustným a podmíněně přípustným využitím.  

Vliv na životní prostředí 

 Hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích se stanoví dle Nařízení vlády č. 148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle uvedeného nařízení jsou stanoveny limitní hodnoty 
hluku určené pro jednotlivé druhy chráněného venkovního prostoru.  

 Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A je stanoven součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní době podle 
přílohy č. 3 nařízení vlády č. 148/2006. Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích se ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16 h) a celou noční dobu (LAeq,8 h).  

 V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru u 
pozemních komunikací (doplněná tabulka z přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) pro denní a noční dobu. 
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Tabulka č. 16: Limitní hladiny hluku pro venkovní prostor: 

Způsob využití území Den/noc 
Limitní hladiny hluku v dB 

1 2 3 4 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

Den                       
Noc 

40      
25 

50     
30 

60     
35 

80      
45 

Chráněný venkovní prostor lůžkových  zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

Den                       
Noc 

50      
30 

50     
30 

60     
35 

80     
45 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor 

Den                       
Noc 

50      
30 

60      
35 

70     
40 

90     
50 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb v případě hluku z dopravy na železničních drahách přičítá +5 dB. 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluku z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikací 
a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a 
opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách.  

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk 
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro 
hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a 
drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě 
a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní 
komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru, a pro 
krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu 
v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého 
obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů 
v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železniční tratě, 
rychlostní komunikace a silnic II. a III. třídy a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést taková 
opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po železniční trati, rychlostní komunikaci a 
silnicích II. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově 
navržených plochách, které by mohly být ohrožené hlukem z železniční tratě, rychlostní komunikace a silnic II. a 
III. třídy, nikoli jen na ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření 
na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově navržených plochách způsobila ve 
spojení s dopravou na předmětné železniční trati, rychlostní komunikaci a silnicích II. a III. třídy, (např. odrazem) 
ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plochách.  

V souvislosti s umístěním výrobních areálů v jádrové části obce (Pivovar Svijany, Mlýn Perner) je průtah 
silnice III/27917 zatížen zvýšeným provozem nákladních vozidel. Situaci je doporučeno řešit v rámci stávajících 
dopravních ploch místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. 

Železniční doprava 

Obcí prochází jednokolejná železniční trať č. 070 Praha – Turnov zařazená do kategorie celostátních 
drah. Na trati není v řešeném území zřízena železniční stanice. Na trati je provozována motorová trakce. 

V Libereckém kraji jsou tratě 070 Praha – Turnov a 037 Liberec – Frýdlant zařazeny do dohody AGTC. 
Na podkladu PÚR ČR je ve vydaných ZÚR LK specifikován záměr modernizace železniční trati 070 Praha – 
Turnov prověřovaný Ministerstvem dopravy ČR. Jedná se o projekt modernizace železničního spojení mezi 
Prahou – Mladou Boleslaví – Turnovem a Libercem, který je dále rozpracován ve „Studii proveditelnosti 
železničního spojení Euroregionu Nisa s Prahou a Hradcem Králové“, zpracované firmou ARTECA ve spolupráci 
s firmou SUDOP Praha a.s. v roce 2004. Tento záměr vychází z celkové dlouhodobé koncepce ČR, která 
předpokládá výrazné zkvalitnění a zrychlení propojení krajských měst železniční dopravou.  

Pro tento záměr je v územním plánu vymezen koridor dopravní infrastruktury ZK1 o proměnlivé šířce 30 
- 90 m umožňující realizaci navrhovaných opatření, především optimalizaci směrových oblouků trati. Koridor 
zahrnuje vlastní těleso dráhy a přilehlé plochy vymezené rychlostní silnicí R10 a stávající obytnou zástavbou. 
V koridoru ZK1 jsou ve výrokové části ÚP stanoveny podrobné podmínky využití. 

Případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy, respektovat 
vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, a postupovat ve smyslu ustanovení 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“). Výstavbu 
obytných objektů v rámci ochranného pásma železnice možno realizovat pouze za podmínky, že v dalším stupni 
projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

Letecká doprava 

 Na území obce zasahují ochranná pásma veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště.  
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Ochranná pásma 

Silniční doprava 

 Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle 
zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní 
komunikace nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.  

 Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m 
a ve vzdálenosti: 

rychlostní silnice   100 m od osy přilehlého jízdního pásu nebo větve jejich křižovatek 
 silnice II. a III. třídy 15 m od osy vozovky 

Železniční doprava 

 Železniční ochranné pásmo je stanoveno zákonem č. 266/94 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů, a tvoří prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však do 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.  

 V ochranném pásmu je dovoleno stavět pouze drážní stavby, výjimky lze udělit pro stavby pozemních 
komunikací, vodních děl, zařízení vedení, měřičských znaků a signálů a jen v odůvodněných případech pro 
ostatní pozemní stavby. Výjimky povoluje drážní správní orgán, který současně stanoví podmínky.  

Letecká doprava 

Ochranné pásmo letiště upravuje zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví (ve znění pozdějších předpisů). 
Ochranné pásmo vzletové a přistávací dráhy je vymezeno územím 150 m od osy dráhy a 200 m za oba konce 
dráhy a ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru navazuje na ochranné pásmo vzletové a přistávací 
dráhy v prodloužené ose dráhy na jejích obou koncích. Ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru má 
tvar rovnoramenného lichoběžníku, jehož šířka činí 300 m a délka 5000 m s rameny rozevírajícími se 15 stupňů 
na každou stranu od směru osy. Rovina ochranného pásma vzletového a přibližovacího prostoru stoupá od konce 
ochranného pásma vzletové a přistávací dráhy ve sklonu 1:40 do vzdálenosti 5000 m. 

7.5.4 Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Obec Svijany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Čtveřín. Voda je z vrtů Čtveřín 
čerpána do vodojemu Pěnčín o kapacitě 250 m

3
. Z vodojemu je zásobovacím řadem PVC DN 225 voda 

přivedena do distribuční sítě Příšovic a řadem o stejné dimenzi pokračuje do Svijan a Svijanského Újezdu. Ve 
Svijanech je na veřejný vodovod napojeno cca 70 % obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská 
společnost a. s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace a. s. 

Bilance potřeby pro návrh 

Jako základ vývoje je uvažován trend, naznačený v Programu rozvoje vodovodů a kanalizací z roku 
2005 (Tabulka bilanční údaje obcí) a tento trend je částečně korigován předpokládanými kapacitami rozvojových 
ploch a skutečným vývojem potřeb v období po zpracování PRVK.  

Tabulka č. 17: Vodovod – bilanční údaje 

Položka označ. jedn. 2010 2015 2020 2025 

poč. obyvatel N obyv. 301 343 385 427 

poč. všech zás. obyv. Nv obyv 210 274 327 372 

prům. denní potřeba Qp m
3
/d 25,2 32,9 39,2 44,6 

koef. denní nerov. kd 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5 

max. denní potřeba Qd m
3
/d 37,8 49,3 58,8 66,9 

spec. potř. vod. vyrob. Qs,v l/(os.d) 120 120 120 120 

 Dle PRVK dochází v návrhovém období 2002 - 2015: 

- k nárůstu počtu obyvatel napojených na vodovod o   284 obyv. 

- ke zvýšení průměrné denní potřeby pitné vody o  50,4 m
3
/den 

 Územní plán počítá v návrhu na území obce Svijany s územní kapacitou pro výstavbu cca 89 BJ a to 
převážně ve formě RD. 

 Územní plán předpokládá v  období 2012 - 2025: 

- nárůst počtu obyvatel napojených na vodovod o   162 obyv. 

- ke zvýšení průměrné denní potřeby pitné vody o  19,4 m
3
/den 
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 Na základě tohoto předpokladu uvažuje tedy ÚP pro rok 2020 se zvýšením průměrné denní potřeby 
pitné vody cca o 20,0 m

3
/den. 

 Potřebné množství vody je možné zajistit ze stávajícího vodovodního systému. 

Návrh koncepce zásobování vodou 

 Koncepce zásobování pitnou vodou je řešena v souladu s PRVK Libereckého kraje, který předpokládá 
zachování stávající koncepce. Zdroje včetně akumulace jsou kapacitně vyhovující. 

 V návrhovém období půjde pouze o postupné doplnění vodovodní sítě, zejména pak v nově navržených 
lokalitách pro výstavbu v souladu s územním plánem. Napojeno bude cca 90 % trvale bydlících obyvatel. 

Ochranná pásma 

 K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 
274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech 
a kanalizacích“), vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu a to: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně   1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm   2,5 m 

 Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. 

 V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen 
s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak vyplývá 
z provozní smlouvy). Jedná se zejména o následující činnosti: 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, 
které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich 
technický stav nebo plynulé provozování. 

b) vysazovat trvalé porosty. 
c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu. 
d) provádět terénní úpravy. 

Zásobování požární vodou 

Skupinový vodovod v obci slouží i jako požární vodovod. Požární ochrana je dále zajištěna zřízením 
odběrných míst na vodním toku nebo vodní nádrži, u kterých bude nutné zřídit vyhovující odběrné objekty. 
Nejmenší odběr musí být zajištěn podle tabulky č. 18 v množství pro v = 1,5 m/s. Plocha v m

2
 v prvním sloupci 

představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je dána součtem ploch užitných podlaží). 

Tabulka č. 18: Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a objemu nádrže 

Objekt 
Potrubí      

DN (v mm) 
Odběr Q (v l/s) 
pro v=0,8 m/s 

Odběr Q (v l/s) 
pro v=0,8 m/s 

Obsah nádrže 
(v m

3
) 

Rodinné domy a nevýrobní objekty do 120 m
2
 80 4 7,5 14 

Nevýrobní objekty 120 – 1500 m
2
 a výrobní 

objekty a sklady do 500 m
2
 

100 6 12 22 

Nevýrobní objekty větší než 1500 m
2
, výrobní 

objekty a sklady 500 – 1500 m
2
, otevřené 

tech. zařízení do 1500 m
2
 

125 9,5 18 35 

Výrobní objekty, sklady a otevřené tech. 
zařízení do 1500 m

2
 

150 14 25 45 

Výrobní objekty a sklady s vysokým požárním 
zatížením větší než 2500 m

2
 

200 25 40 72 

Tabulka č. 19: Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (v m) - od objektu/mezi sebou 

číslo položky hydrant výtokový stojan plnicí místo vodní tok nebo nádrž 

1 200/400 600/1200 3000 / 5000 600 

2 150/300 400/800 2500 / 5000 400 

3 120/240 300/600 2000 / 4000 300 

4 100/200 200/400 1500 / 3000 200 

5 80/160 120/2400 1000 / 2000 150 

Poznámka: U objektů s vyšší potřebou požární vody a při detailnějším řešení jednotlivých částí území je vždy 
nutno prověřit dimenze přívodu včetně navazujících rozvodů. 
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Dimenze rozvodných řadů vodovodní sítě umožňuje jejich využití k protipožárním účelům. Na 
navrhovaných vodovodních řadech budou umístěny požární hydranty. Minimální dimenze vodovodních řadů je 
DN 90 (PVC) – odpovídá požadavkům normy. Rozvodné řady zajišťují průtok požární vody 4 l/s, při maximální 
rychlosti 0,8 m/s. Detaily rozmístění odběrných míst popisuje tabulka č. 19. 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

 Nouzové zásobování pitnou vodou vychází ze schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Libereckého kraje, kde v době výpadku dodávky pitné vody bude zásobování zajišťováno dopravou pitné vody v 
množství maximálně 15 l/ob/den cisternami ze zdrojů Dolánky a Libíč. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno 
vodou balenou. 

Nouzové zásobování bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při 
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 

Kanalizace 

Stávající stav 

V obci Svijany není v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
odtékají po individuálním předčištění v septicích do podmoků – 50% obyvatel. Část rodinných domů (cca 50 %) 
má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na zemědělské pozemky. V obci jsou 2 průmyslové 
ČOV. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do Jizery nebo jsou zasakovány do terénu.  

V obci byla v minulosti plánována realizace obecní ČOV včetně nové oddílné kanalizace. Koncepce 
předpokládala vybudování gravitačního kanalizačního systému v profilech DN 300 v délce cca 2,5 km, 1 čerpací 
stanice s výtlakem lPE D 90 mm (DN 80) v délce 0,100 km na nově navrženou mechanicko-biologickou ČOV 
Svijany s kapacitou 76,5 m

3
/den. Předčištěné vody měly být odváděny do řeky Jizery.  

V letech 2009 byla původní koncepce z provozních důvodů a také v souvislosti s připravovanou 
rekonstrukcí průmyslové ČOV Pivovaru Svijany a.s. přehodnocena. Bylo upuštěno od výstavby nové samostatné 
ČOV pro obec a po dohodě s Pivovarem Svijany a.s. bylo navrženo svedení splaškových odpadních vod z obce 
na stávající rekonstruovanou, dostatečně kapacitní průmyslovou ČOV Pivovaru Svijany, a.s.  

V roce 2010 byla na žádost obce Svijany provedena změna koncepce kanalizace uvedená v PRVK 
Libereckého kraje. Následně byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Svijany 
– kanalizace“ (Radek Hnát – GAPA, Turnov). Kanalizace je řešena jako kombinovaná. Gravitační systém je 
doplněn výtlačnými řady a třemi čerpacími stanicemi. Výstavba oddílné kanalizace byla zahájena v roce 2011 

Prakticky současně byla zahájena rekonstrukce a rozšíření pivovarské čistírny odpadních vod. Navržená 
kapacita čistírny bude po rekonstrukci 90 000 EO (průměrný nátok cca 700 m

3
/den, maximální denní nátok až 

900 m
3
/den). Součástí rekonstrukce bude i zařazení anaerobního stupně přečištění, který bude produkovat cca 

1500 až 2000 m
3
/den bioplynu, který bude spalován ve dvou kogeneračních jednotkách o maximálním tepelném 

výkonu 2 x 163 kW. Jmenovitý elektrický výkon je 2 x 125 kW. 

Bilance odpadních vod a znečištění: 

Množství a látkové složení splaškových vod z obce je pro kapacitu rekonstruované ČOV Pivovaru 
Svijany a.s. naprosto zanedbatelné. 

Návrh koncepce kanalizace 

Koncepce odvádění a čištění odpadních vod je řešena v souladu s PRVK Libereckého kraje. Územní 
plán respektuje schválenou koncepci a na základě aktuálních požadavků vytváří podmínky pro realizaci 
jednotlivých opatření. 

ÚP předpokládá zachování stávající koncepce odkanalizování obce, resp. dokončení oddílné kanalizace 
v obci a její vyústění na rekonstruovanou ČOV Pivovaru Svijany a.s. s celkovou navrženou kapacitou 90 000 EO. 

Zákres gravitačních i výtlačných kanalizačních řadů v grafické části dokumentace je s ohledem na 
měřítko výkresů pouze schematickým vyjádřením koncepce odkanalizování bez vztahu k jednotlivým 
pozemkovým parcelám.  

Koncepce odvádění dešťových vod zůstane zachována. V návrhových lokalitách budou srážkové vody 
z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovány přímo na pozemcích (akumulací – 
zálivkou, vsakováním) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Ochranná pásma 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu a to: 
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a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování 
výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany 
vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.  

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen 
s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak vyplývá 
z provozní smlouvy. Jedná se zejména o následující činnosti: 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, 
které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich 
technický stav nebo plynulé provozování. 

b) vysazovat trvalé porosty. 
c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu. 
d) provádět terénní úpravy. 

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost 
užívání volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 8 m (u významných vodních toků) resp. 6 m od břehové čáry 
dle § 49 vodního zákona a vyhlášky č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

Zásobování elektrickou energií 

Provozovatelem elektrické sítě: ČEZ Distribuce a.s.,  
Provozní správa Liberec. 

Způsob napájení 

Obec je napájena elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem z kmenové linky VN 35 
kV vyvedené z TR 110/35 kV Jeřmanice procházející severojižním směrem východní částí obce. Na tuto linku 
jsou samostatnými vrchními přípojkami napojeny jednotlivé trafostanice.  

Severní částí řešeného území prochází nadzemní vedení V193 VVN 110 kV R Bezděčín – TR Mladá 
Boleslav bez přímého vlivu na zásobování obce.  

Transformace VN/NN 

K transformaci VN/NN slouží celkem 7 trafostanic (viz tabulka č. 20) 

Tabulka č. 20: Přehled stávajících distribučních a průmyslových trafostanic 

Číslo Název Typ Vlastník Výkon TS (kVA) 

895 Svijany - Podolí 2 ČEZ Distribuce, a.s. 250 

933 Svijany - bytovky 2 ČEZ Distribuce, a.s. 250 

7019 Svijany  - u vojenského hřbitova 3 ČEZ Distribuce, a.s. 250 

896 Svijany – Mlýn Perner 4 cizí 400 

897 Svijany - pivovar 4 cizí 160, 2x630 

898 Svijany - závlaha 2 ČEZ Distribuce, a.s. 400 

953 Svijany – zemědělský areál 2 ČEZ Distribuce, a.s. 400 

Instal. výkon: distribuce celkem 1 550 

pozn.: TS 970 Svijany – SSŽ (630 kVA) byla zrušena  

typ:  2 – DTS stožárová 
 3 – DTS kompaktní 
 4 – DTS vestavěná 
 5 – DTS věžová s venkovním přívodem 

Sekundární rozvod 

Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C, 
částečně vrchním vedením. V transformaci VN/NN je menší rezerva výkonu využitelná vzhledem k nízké 
přenosové schopnosti vrchního vedení pouze v blízkosti TS. 

Stávající zatížení 

 Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je 
maximální příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN. 
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Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanice ČEZ Distribuce, a.s.:   

0,75 při cos φ = 0,9 

   Pp = 1 550 x 0,75 x 0,9   = 1 045 kW 

Návrh koncepce zásobování el. energií 

 ÚP předpokládá výstavbu převážně individuálních rodinných domů (cca 89 RD). Dále vymezuje plochu 
výroby zemědělského charakteru. Obec je plně plynofikována. Rozvojové plochy je lokalizována v dosahu 
plynovodní sítě. 

 S ohledem na skutečnost, že vytápění navrhované zástavby bude zajišťováno převážně plynem (cca 90 
%) a využití el. energie pro vytápění bude pouze doplňkové, je bilance nárůstu uvažována cca 2 % ročně ( k = 
1,35 pro návrhové období 15 let ). 

Bilance 

 Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a navrhovanou zástavbu. 

Stávající zástavba: 

 stávající příkon   P1 = 1 045 kW 
 příkon v roce 2024  P2 = k * P1 = 1,35 * 1 045 =  1 410 kW 

Navrhovaná zástavba: 

 9 BJ el. vytápěných  P3 = 9 * (6 + 4/9
1/2

) = 66 kW 
 80 BJ ost. vytápění  P4 = 80 * (1,6 + 6,4/80

1/2
) = 185 kW 

 Σ BJ    P5 = P3 + P4 = 66 + 185 = 251 kW 
 OV    P6 = 0,3 * P5 = 0,3 * 251 = 75 kW 
 Σ navrhovaná zástavba P7 = P5 + P6 = 251 + 75 = 326 kW 

 Σ distribuce v roce 2025 P8 = P2 + P7 = 1 410 + 326 = 1 736 kW 

V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešená realizací nové trafostanice 
s primární přípojkou. 

 Výhledový požadovaný výkon 1 736 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se 
přezbrojí a osadí větším transformátorem, případně budou postaveny nové.  

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, tj. napětím 35 kV, stávajícím vrchním systémem 35 
kV. Primární rozvodný systém 35 kV zůstane zachován.  

Ochranná pásma 

 Dle zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.  

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma (ochranné pásmo je vymezeno po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení): 

Vrchní primární vedení do 35 kV – 7 m od krajních vodičů 
Vrchní primární vedení do 110 kV – 12 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná – 20 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma (ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení):: 

Vrchní primární vedení do 35 kV – 10 m od krajních vodičů 
Vrchní primární vedení do 110 kV – 15 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná – 30 m od obvodové zdi. 
Kabelová vedení všech druhů (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Telekomunikace, radiokomunikace 

Řešené území je napojeno z TO 48 Liberec. 

Provozovatel telefonní sítě: Telefonica O2 Czech Republic, a.s., telekomunikační obvod Liberec. 
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V obci byla provedena kabelizace telefonní sítě. Stávající telekomunikační síť pokryje s rezervou i 
budoucí požadavky. Připojení nové bytové výstavby bude řešeno v rámci stávající sítě, resp. samostatnými 
stavbami v případě většího rozsahu výstavby. 

Řešeným územím procházejí podél rychlostní silnice R10 a železniční trati dálkové telekomunikační 
kabely. 

 S ohledem na plošnou telekomunikační síť je při stavebních aktivitách a zemních pracích nutné 
vyjádření k existenci telekomunikačních kabelů a zařízení v dotčeném území. Při navrhování tras inženýrských 
sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

 Řešeným územím neprocházejí žádné radioreléové trasy. 

Ochranná pásma 

 Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení je 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 

Zásobování plynem 

Řešeným územím prochází dálkový VTL plynovod DN 200 Mladá Boleslav – Ohrazenice.  VTL 
odbočkou jsou napojeny 2 RS VTL/STL zásobující převážnou část obce. V severní části obce je z VTL plynovodu 
samostatnou odbočkou napojena RS VTL/STL Svijanský Újezd. Východní část obce je napojena na RS STL/NTL 
Příšovice.  

Regulační stanice 

 Převážná část obce je zásobována z RS VTL/STL Svijany obec (3 500 m
3
/h, 33 250 kW). Východní část 

obce je napojena na RS STL/NTL Příšovice. 

Návrh koncepce zásobování plynem 

Navržené řešení vychází z Územní energetické koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2010. Rozvoj 
plynofikace je v souladu se stanovenými zásadami užití jednotlivých druhů paliv a energie.  

Stávající plynovodní síť v obci je kapacitně dimenzována i pro potřeby rozvoje. ÚP počítá s plynofikací 
rozvojových lokalit prostřednictvím prodloužených plynovodních řadů, které je možno napojit na stávající síť.  

Objekty, které nebudou napojeny na rozvod zemního plynu je vhodné vytápět jiným druhem ekologicky 
šetrnějšího paliva.  

Souběžně s výše uvedenými druhy energie je doporučeno využívat rovněž obnovitelné zdroje energie. 

Řešeným územím prochází páteřní VTL plynovod (DN 200) a související provozní vedení (provozovatel 
RWE Transgas). 

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého 
provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.  

Budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů: 

Ochranná pásma:  

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území, 1 m na obě strany od půdorysu,  

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 

Bezpečnostní pásma činí: 

 odpařovací stanice zkapalněných plynů 100 m, 

 regulační stanice vysokotlaké 10 m, 

 vysokotlaké plynovody do DN 100 mm 15 m 
do DN 250 mm 20 m 
nad DN 250 mm 40 m 

Součástí VTL plynovodu je stanice katodové ochrany (SKAO). Pro anodové uzemnění (AU) tohoto 
zařízení je nutné respektovat ochranné pásmo 100 m, vrtaná anoda 40 m. Pro elektrický kabel 1 m. Skutečné 
pásmo ovlivněné AU lze přesněji určit na základě změření rezistivity půdy a zhodnocením dlouhodobého 
proudového odběru. Toto měření provede a vyhodnotí na náklady investora úsek správy DS. 

Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje, který 
byl schválen zastupitelstvem Libereckého kraje dne 16. 3. 2004. 
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Odstraňování TDO v obci se provádí svozem a skládkováním (1 – 2 x týdně), který zajišťuje obec 
prostřednictvím právnické osoby (Marius Pedersen a. s.). V obci jsou instalovány kontejnery pro separovaný 
odpad (plasty, sklo, papír), který sváží spolu s nebezpečným odpadem výše uvedená firma. 

V současné době se v území nenachází žádná skládka, ani registrovaná tzv. černá skládka. 

Stávající koncepce nakládání s odpady je vyhovující, v budoucnu se předpokládá její zachování. V obci 
nebude založena žádná skládka.  

 Je důležité též sledovat všechny producenty průmyslových odpadů, zda s nimi nakládají dle zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“). 

 Všechny případné, v budoucnu vzniklé tzv. černé skládky budou sanovány s ohledem na ochranu složek 
životního prostředí (především ochranu vod) v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech. 

7.6 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

7.6.1 Přírodní podmínky 

Přírodní podmínky jsou jedním z výchozích podkladů jak pro koncepci uspořádání krajiny, tak pro 
urbanistické řešení. Jedná se zvláště o podmínky klimatické, geologické a geomorfologické, hydrologické, 
pedologické a fytogeografické. 

Klimatické podmínky 

 Celé řešené území leží (dle Quitta) v mírně teplé oblasti - MT11. Charakteristické pro tuto oblast je 
dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, 
mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Tabulka č. 21: Klimatické regiony  
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Geomorfologické podmínky, reliéf 

 Řešené území se nachází v severní části České tabule, subprovincie rozprostírající se od Litoměřicka až 
po Svitavsko. Přesto, že jde o mezní oblast rovinatého Polabí a podhůří Krkonoš, není hodnota převýšení nijak 
vysoká. To je dáno příslušností k okrsku Mnichovohradišťské kotliny. Hodnoty se pohybují od 227 m n. m. při 
hladině Jizery před opuštěním území Svijan po 276 m n. m. při silnici mezi Svijany a Svijanským Újezdem. 

Tabulka č. 22: Geomorfologické členění 

celky členění 

systém Hercynský 

subsystém Hercynská pohoří 

provincie Česká vysočina 

soustava (subprovincie) Česká tabule 

podsoustava (oblast) Severočeská tabule 

celek Jičínská pahorkatina 

podcelek Turnovská pahorkatina 

okrsek Mnichovohradišťská kotlina 

Geologické podmínky 

Geologicky je řešená oblast součástí české křídové pánve, která se táhne od Děčína přes celé Polabí až 
k Blansku na Moravě. Ve Svijanech se projevují dvě hlavní geologické vrstvy a to druhohorní a čtvrtohorní. 
V prvním případě se jedná o mezozoické horniny, pískovce a jílovce. Převládají kvartérní horniny v podobě 
sedimentů (písky, štěrky a úrodné spraše).  
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Hydrologické podmínky 

 Hlavním tokem širšího území je samotná Jizera protékající přímo Svijany, které leží zhruba na polovině 
z celkové délky 164 kilometrů. Dané území náleží do povodí Labe, tedy do úmoří Severního moře. Konkrétněji se 
jedná o povodí Jizery číslo 1 – 05 – 02 od soutoku s Kamenicí po soutok s Klenicí. Detailnější informace udává 
tabulka č. 23.  

Tabulka č. 23: Hydrologická data vodních toků 

Povodí pořadí vodních toků dílčí plocha povodí celková plocha povodí správce 

Jizera 1 – 05 – 02 – 0230  21,235 km
2
 2193 km

2
 povodí Labe 

Pěnčínský potok 1 – 05 – 02 – 0320 39,142 km
2
 39,142 km

2
 povodí Labe 

Jizera 

Jizera pramení v nadmořské výšce 885 m n. m. pod horou Smrk v Jizerských horách. Je pravým 
přítokem Labe, do kterého se vlévá v Lázních Toušeň. Až k Turnovu má řeka bystřinný charakter. Dále již protéká 
volnou krajinou a její spád je mírnější. To se týká již i Svijan, do kterých vodoteč vstupuje na jihovýchodě a 
dokončuje zde pravotočivý meandr. Po celou délku toku v řešeném území tvoří obecní i krajskou hranici. Do Labe 
se vlévá v nadmořské výšce 169 m n. m. 

Pěnčínský potok 

Pěnčínský potok pramení v nadmořské výšce 368 m n. m. v katastru obce Vlastibořice. Je pravým 
přítokem Jizery, do níž se vlévá před Mohelnicí nad Jizerou v nadmořské výšce 225 m n. m. Jedná se o menší, 
mírný tok, který většinu času vede do okolní krajiny zaříznutým korytem. Samotný potok řešeným územím 
neprotéká, ale jeho značnou část odvodňuje. 

Z vodních ploch má význam umělá vodní nádrž v areálu pivovaru. 

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost 
užívání volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 8 m (u významných vodních toků) resp. 6 m od břehové čáry 
dle § 49 zákona o vodách a vyhlášky č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

 Při zástavbě je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po 
výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů v 
území.  

Fytogeografie a fytocenologie 

 Fytogeograficky (Botanický ústav ČSAV 1987) se jedná o oblast Českomoravské mezofytikum, okrsek 
Střední Pojizeří (55b). 

Z hlediska přirozených lesních vegetačních stupňů by měly být nejvýznamněji zastoupeny buk, dub a 
borovice. Tomuto složení se skutečná skladba blíží, avšak celkově je území zalesněno velmi řídce. 

7.6.1 Návrh koncepce uspořádání krajiny 

Návrh koncepce uspořádání krajiny vychází z následujících zásad: 

 eliminace negativních vlivů intenzivního zemědělského využívání krajiny; 

 obnova mimoprodukčních funkcí v krajině; 

 koordinace využití rekreačního potenciálu krajiny s její ochranou; 

 propojení sídla s otevřenou krajinou; 

 zvýšení retenčních schopností území 

Koncepce rozvoje se promítá do následujících řešení v oblasti uspořádání krajiny: 

 obnova a rozvoj systému mimosídelních komunikací; 

 vymezení a upřesnění prvků územního systému ekologické stability; 

 účelné členění krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využívání; 

 vymezení koridoru protipovodňových opatření na Jizeře; 

 podpora zakládání prvků liniové zeleně 

Územní plán vychází z předpokladu zachování současného stabilizovaného rozložení jednotlivých funkcí 
v krajině. Celkový charakter území do značné míry vychází z jeho geomorfologie. V území lze z hlediska jeho 
využití identifikovat tři základní typy krajiny: 

- ploché souvisle urbanizované území v nivě řeky Jizery 
- strmý částečně urbanizovaný svah údolí Jizery s kompaktní zástavbou v dominantní poloze 
- zemědělsky intenzivně využívaná terasa v severní části  
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Koncepce uspořádání krajiny reaguje na relativně stabilizovanou situaci, vytváří podmínky pro realizaci 
dílčích opatření s cílem minimalizovat škody při záplavách na Jizeře, zpomalit odtok povrchových vod, podpořit 
extenzivní formy hospodaření na zemědělské půdě, obnovit liniové výsadby v krajině a v minulosti zaniklou 
diferenciaci kultur (viz obr. č. 1). 

Obrázek č. 1: Rozdíl v diferenciaci kultur ve Svijanech mezi 50. lety a současností   

   

Krajina je v územním plánu členěna na následující plochy s rozdílným způsobem využití: 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) – zahrnují vodní toky v zastavěném i nezastavěném území. Jejich 

funkce v řešeném území je zejména vodohospodářská, ochranná, ekologicko-stabilizační a estetická. Vodní toky 
jsou často součástí chráněných přírodních ploch (ÚSES). ÚP vytváří podmínky pro jejich stabilizaci a ochranu 
v krajinné struktuře. Na území Svijan zahrnují tyto plochy tok řeky Jizery, jejího pravostranného přítoku a 
Pěnčínského potoka. 

Plochy zemědělské (NZ) – tvoří převážnou část nezastavěného území. Zahrnují téměř výhradně plochy orné 

půdy na pozemcích zemědělského půdního fondu. 

Plochy lesní (NL) – zahrnují pozemky určené k plnění funkce lesa mimo těch, které jsou součástí ploch 
přírodních (NP). S ohledem na zemědělský charakter krajiny se v území vyskytují jen sporadicky, významnější 
plocha je vymezena na severu řešeného území a jižně od LBC3. Další dílčí plochy jsou součásti prvků ÚSES, 
jedná se tedy o plochy přírodní (NP). 

Plochy přírodní (NP) – jsou vymezeny primárně za účelem vytvoření podmínek pro ochranu přírody a krajiny. 
Tyto plochy jsou v řešeném území tvořeny skladebnými prvky územního systému ekologické stability - biocentry 
lokálního významu. 

Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs) – jsou nezastavitelné plochy s významným podílem 
sportovní funkce. Na území obce Svijany se jedná o stabilizované plochy, na kterých jsou provozovány sportovní 
aktivity bez nároku na technické a sociální zázemí. Na severozápadní hranici jsou to stávající plochy 
motokrosového areálu, na jihovýchodě travnatá plocha využívaná pro potřeby příležitostných sezónních 
sportovních akcí. 

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské (NSzp) – jsou funkčně nejednoznačné, prolíná 
se v nich přírodní funkce, kde je nutné respektovat požadavky ochrany přírody a funkce zemědělské prvovýroby 
plnící také mimoprodukční funkci. Jedná se především o přechodové plochy mezi plochami přírodními, lesními, a 
zemědělskými. 

 Koridor protipovodňových opatření (KPO) – je vymezen a zpřesněn na podkladu ZÚR LK s cílem 

umožnit realizaci protipovodňových opatření v nivě řeky Jizery (koridor KPO1). Ve výrokové části ÚP 
jsou stanoveny podrobné podmínky jeho využití. S ohledem na geomorfologické podmínky a uspořádání 
zástavby je koridor vymezen prakticky v rozsahu vlastního koryta řeky Jizery. 

Koridory představují překryvné plochy, v nichž je možné uvažovaná opatření realizovat. Konkrétní 
umístění je vhodné upřesnit v rámci navazujících projektových prací (studií odtokových poměrů, apod.) s ohledem 
na konkrétní podmínky a požadavky v území.  

7.7 Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů 

obsažených v územně analytických podkladech, na výsledky SWOT analýzy v 

území  

Aktualizované ÚAP obsahují 1) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, 2) samotný rozbor. Ten 
dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. zjišťuje a vyhodnocuje udržitelný rozvoj území s uvedením jeho silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) a také určuje problémy k řešení v územně plánovacích 
dokumentacích. Pro Svijany z daného dokumentu vyplývá následující: 
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Tabulka č. 24: Reakce na SWOT analýzu z 1. aktualizace ÚAP ORP Turnov 

zohlednění silných stránek a využití příležitostí 

hygiena životního prostředí 

silné stránky a příležitosti reakce ÚP 

- řešené území nespadá do oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší 

- absence lokalit s ekologickou zátěží či 
kontaminací 

obec je plynofikována, veškeré zastavitelné plochy vymezené 
v ÚP jsou lokalizovány v dosahu plynovodní sítě a je umožněno 
jejich napojení; 
ÚP nevytváří podmínky pro umísťování staveb a zařízení, které 
by svým využitím zhoršovaly kvalitu ovzduší nebo umožňovaly 
založení skládky; 

veřejná dopravní a technická infrastruktura 

silné stránky a příležitosti reakce ÚP 

- dobré zásobování pitnou vodou 
- plynofikace obce 
- kvalitní dopravní napojení (R10) 
- velmi dobrá dostupnost ORP Turnov 

hromadnou autobusovou dopravou 
- intenzivní podpora alternativních zdrojů 

energie 

navržená koncepce vychází z předpokladu postupné 
intenzifikace využívání kvalitní veřejné dopravní a technické 
infrastruktury; 
realizovaná koncepce v oblasti odvádění a čištění odpadních vod 
je v ÚP respektována; 
alternativní zdroje energie jsou v ÚP podporovány zejména ve 
formě technických zařízení; 

sociodemografické podmínky 

silné stránky a příležitosti reakce ÚP 

- růst počtu obyvatel 
ÚP podporuje pozitivní trend vymezením dostatečného množství 
ploch sociálních funkcí; 

bydlení 

silné stránky a příležitosti reakce ÚP 

- růst bytového fondu 
- v obci převaha novějších domů 

pozitivní vývoj v oblasti bytového a domovního fondu je 
podpořen zejména vymezením zastavitelných ploch pro bydlení 
a podporou intenzifikace využití zastavěného území; 

rekreace 

silné stránky a příležitosti reakce ÚP 

- turistický potenciál (zámek) 

ÚP zařazuje zámecký areál do ploch občanského vybavení a 
posiluje jeho potenciální význam v infrastruktuře rekreace a 
cestovního ruchu; 
na podkladu „Vyhledávací studie cyklotrasy Jizera“ a dále 
v souvislosti s projektem „Greenway Jizera“ je v územním plánu 
vymezena zastavitelná plocha Z4 pro cyklostezku; 
v plochách bydlení jsou v rámci podmínek využití podpořeny 
ostatní sociální funkce (rekreace, občanské vybavení, apod.) 
s cílem umožnit využití významného rekreačního potenciálu 
území; 

hospodářské podmínky 

silné stránky a příležitosti reakce ÚP 

- průměrná míra nezaměstnanosti 

v ÚP jsou vymezeny převážně stabilizované plochy výroby a 
skladování, ve vazbě na plochy dopravní infrastruktury jsou 
pouze dílčím způsobem doplněny; 
v rámci podmíněně přípustného využití, zejména ploch bydlení je 
umožněn rozvoj nespecifikovaných ekonomických aktivit 
(výrobních, nevýrobních služeb, apod.); 

vytvoření podmínek pro řešení slabých stránek a předcházení hrozeb 

vodní režim 

slabé stránky a hrozby reakce ÚP 

- záplavové území 
- klesající retenční schopnost území 

v důsledku vodní eroze 

na podkladu ZÚR LK je v ÚP na řece Jizeře vymezen koridor 
protipovodňových opatření (KPO1); 
v rámci koncepce odstraňování dešťových vod je upřednostněna 
jejich akumulace; 
v rámci koncepce uspořádání krajiny jsou v ÚP navržena 
opatření za účelem zvýšení retenčních schopností krajiny 
(ÚSES, obnova a zakládání liniových výsadeb, podpora 
extenzivních forem hospodaření na ZPF, apod.); 
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zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

slabé stránky a hrozby reakce ÚP 

- nízký koeficient ekologické stability 

v rámci koncepce uspořádání krajiny jsou v ÚP navržena 
opatření s cílem umožnit realizaci ekologicko-stabilizačních 
opatření v krajině, zejména zakládání prvků ÚSES, obnova a 
zakládání liniových výsadeb, obnova zaniklých cest, podpora 
extenzivních forem hospodaření na ZPF, apod.); 

veřejná dopravní a technická infrastruktura 

slabé stránky a hrozby reakce ÚP 

- absence přímého napojení na železnici 
s ohledem na pěší dostupnost železniční stanice Příšovice i 
dobrou dostupnost železničního uzlu v Turnově nelze považovat 
absenci přímého napojení na železnici za slabou stránku; 

sociodemografické podmínky 

slabé stránky a hrozby reakce ÚP 

- vysoký index stáří 
- nedostatečné vybavení sociální 

infrastrukturou 

vymezením odpovídajícího rozsahu zastavitelných ploch pro 
bydlení jsou v ÚP vytvořeny podmínky pro optimalizaci 
demografické struktury obyvatel obce; 
v rámci přípustného využití ploch bydlení je v ÚP umožněn 
rozvoj sociální infrastruktury (občanské vybavení, veřejná 
prostranství) 

hospodářské podmínky 

slabé stránky a hrozby reakce ÚP 

- nižší míra podnikatelské aktivity 
- nízká daňová výtěžnost 

nižší podnikatelská aktivita a nízká daňová výtěžnost jsou v ÚP 
podpořeny vymezením zastavitelných ploch pro výrobu a 
skladování; 
ostatní ekonomické aktivity jsou umožněny také v rámci 
podmínek v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití; 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Environmentální pilíř: 

- 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 

 Na podkladu ZÚR LK je na řece Jizeře vymezen koridor protipovodňových opatření (KPO1) umožňující 
realizaci zejména ochranných protipovodňových hrází, úpravu a opevnění břehů, apod. V rámci koncepce 
uspořádání krajiny jsou v ÚP navržena ochranná a ekologicko-stabilizační opatření (ÚSES, obnova a zakládání 
liniových výsadeb, obnova zaniklých cest, podpora extenzivních forem hospodaření na ZPF, apod.). V rámci 
koncepce odstraňování dešťových vod je upřednostněna jejich akumulace. 

- provést aktualizaci stávajících prvků ÚSES v podrobnosti ÚPD – redukce, rozšíření nebo posunutí 
s ohledem na vlastnické vztahy a morfologii terénu; ochrana přírodních, urbanistických a kulturních 
hodnot musí být zajišťována v rámci aktualizace územního plánu obce, v rámci regulačních plánů a 
během stavebního a územního řízení 

V souladu s vydanými ZÚR LK, na základě terénních průzkumů a dalších dostupných podkladů jsou 
aktualizovány, vymezeny a v měřítku ÚP zpřesněny jednotlivé skladebné části ÚSES. V územním plánu je 
stanovena koncepce ochrany a rozvoje přírodních, urbanistických a kulturních hodnot území. Základní prvky 
koncepce jsou vyjádřeny zejména formou podmínek plošného a prostorového uspořádání jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

- při vymezování a zpřesňování koridorů pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury minimalizovat 
zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD 

 Vymezením koridorů pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury nejsou dotčeny plochy PUPFL. 

- návrh územního systému ekologické stability zasahuje do plynového koridoru VTL 

Řešeným územím prochází stávající vedení VTL plynovodu. Křížení prvků ÚSES s liniovými trasami 
technické infrastruktury nelze považovat z hlediska jejich funkčnosti za závažný problém.   

 Sociální pilíř: 

- nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domků 

 ÚP vymezuje rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající významu a pozici obce ve struktuře 
osídlení, předpokládanému demografickému vývoji a dalším socioekonomickým a geografickým podmínkám. 
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8 VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, 
INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Dotčený orgán (Krajský úřad Libereckého kraje) ve svém stanovisku OÚPSŘ/265/2011/OUP ze dne 1. 
8. 2011 k návrhu zadání nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí pokud: 

- nebudou vymezovány plochy pro těžbu nerostných surovin, 
- plochy výroby a skladování neumožní umístění fotovoltaiky na nezastavěných plochách a větrných elektráren 
- nebudou vymezovány plochy, jejichž funkční využití umožní umístění sjezdových tratí, lyžařských sjezdových 
tratí, lyžařských vleků, lanovek a souvisejících zařízení a dále golfová hřiště, motokrosové a cyklokrosové areály, 
- pozemek p. č. 84/1 v k. ú. Svijany nebude v územním plánu vymezen jako plochy výroby na stavbu obilných sil. 

a vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných 
lokalit (nařízení vlády č.132/2005 Sb.) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Jelikož v ÚP Svijany nejsou výše uvedené plochy vymezeny, nebyl Krajský úřad Libereckého kraje 
požádán o upřesnění požadavku na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a vyhodnocení nebylo 
zpracováno.  

Z výše uvedených důvodů se Územní plán Svijany s ohledem na ust. § 47 odst. 3 Zákona č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů nevyhodnocoval z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 
 

9 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

9.1 Zemědělský půdní fond 

9.1.1 Hranice zastavěného území 

 Zastavěné území je vymezeno územním plánem k datu 31. 12. 2011. Hranice zastavěného území je 
vyjádřena v grafické části dokumentace. 

9.1.2 Struktura využití pozemků 

Tabulka č. 25: Rozloha jednotlivých druhů pozemků v obci Svijany k 31. 12. 2010 

Druh pozemku Rozloha (ha) podíl na celku (%) 

Orná půda  187,6 69,5 

Zahrady 13,1  4,9 

Ovocné sady 15,1 5,6 

Trvalé travní porosty 14,4 5,3 

Lesní půda 3,9 1,5 

Vodní plochy  3,0 1,1 

Zastavěné plochy 7,5 2,8 

Ostatní plochy 25,1 9,3 

Celková výměra pozemků 269,7 100 

Z tabulky č. 25 je viditelná dominance orné půdy jak v rámci ZPF, tak na celkové rozloze řešeného 
území. Zbylé části ZPF (zahrady, sady a trvalý travní porost) jsou zastoupeny rovnoměrně pěti procenty. 
Nejmenší podíl patří vodním plochám a lesním půdám. Vzhledem k rozloze území jsou Svijany také relativně 
málo zastavěným územím. Zbylá část pozemků je zahrnuta do kategorie „ostatní plochy“. Ta slučuje různé 
pozemky od antropogenně přeměněných až po zcela přírodní. Zaujímá desetinu rozlohy Svijan. 

9.1.3 Pedologie, bonitované půdně ekologické jednotky 

Z hlediska půdních poměrů se většina řešeného území řadí mezi nejúrodnější půdy. Severovýchod je 
pokryt černozemí, ze západu do katastru zasahuje šedozem, střední část vyplňuje hnědozem. Při okrajích území 
se ve shodě s přítomností vodních toků nachází luvizemě. 

 Bonitované půdně ekologické jednotky jsou výchozím podkladem pro ochranu půdního fondu při územně 
plánovací činnosti. BPEJ je pětimístný číselný kód vyjadřující hlavní půdní a klimatické podmínky, jež mají vliv na 
produkční schopnosti půdy. Číslo na první pozici udává příslušnost ke klimatickému regionu, následující 2 číslice 
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značí kategorii hlavní půdní jednotky, čtvrtá hodnota stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku a pátá 
pozice patří kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti. 

V řešeném území se vyskytují půdy všech kategorií BPEJ (viz tabulka č. 26). 

Tabulka č. 26: Seznam BPEJ na území obce 

kódy BPEJ na území obce  tř. ochr. 

51110, 50900, 51100, 51400, 55600 I. 

54210, 55800,  II. 

50840, 51941, 51911 III. 

52011, 55500 IV. 

57869, 54189 V. 

9.1.4 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení oproti jiným variantám 

Územní plán je koncipován s ohledem na funkční, plošné a prostorové předpoklady obce Svijany. 
Respektuje stávající urbanistickou strukturu sídla, limity využití území, geomorfologické podmínky a zohledňuje 
výhledové předpoklady obce pro obnovu a rozvoj.  

Koncepce rozvoje vychází z předchozí ÚPD a je korigována s ohledem na aktuální stav a požadavky 
zejména v souvislosti s polohou obce na významných rozvojových osách a oblastech vymezených v nadřazené 
územně plánovací dokumentaci – ZÚR Libereckého kraje, PÚR ČR.  

Rozsah zastavitelných ploch odpovídá předpokládanému demografickému vývoji obce v návrhovém 
období. Počet obyvatel bude s velkou pravděpodobností mírně stoupat (viz kapitola 5.1.3).   

Těžiště rozvojových ploch je soustředěno především v urbanizované části vymezené dopravní kostrou 
(silnice III/27917, II/279, I/10) a řekou Jizerou. Dílčí plochy představují proluky v zastavěném území a dále dílčí 
plochy přímo navazující na zastavěné území. Soustředění zastavitelných ploch výhradně ve vazbě na zastavěné 
území a stávající komunikační systém vychází z předpokladu zajištění obsluhy území odpovídající dopravní a 
technickou infrastrukturou. 

Zábor ZPF je lokalizován výhradně v návaznosti na zastavěné území, nejsou ponechány okrajové 
zbytkové plochy bez možnosti obhospodařování. Důsledky navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
13/1994 Sb., o upravení podrobností ochrany zemědělského půdního fondu. Plošné vyhodnocení záboru ZPF 
jednotlivých lokalit je vyčísleno v následující tabulce č. 27. 

Tabulka č. 27: Přehled odnětí půdního fondu - zastavitelné plochy a plochy přestavby 

Návrh 
funkčního 

využití 
plochy 

Označení 
plochy 

Celková 
výměra 
plochy 

(ha) 

Výměra zemědělské půdy 
Výměra 

nezemědělské 
půdy (ha) 

Podíl plochy 
převzaté ze 

schváleného ÚP BPEJ 
Třída 

ochrany 
Kultura 

Dílčí 
výměra 

(ha) 

BV - Bydlení - v rodinných domech - venkovské 

BV Z1 3,75 

5.11.00 I. orná 0,63 

 0,01 ÚPO Svijany (100%) 5.11.10 I. 

TTP 1,21 

orná 0,94 

zahrada 0,21 

5.19.41 III. TTP 0,75 

BV Z2 1,83 5.11.00 I. sady 1,83   ÚPO Svijany (100%) 

BV Z5 1,40 
5.08.40 III. sady 1,30   

ÚPO Svijany (100%) 
5.56.00 I. sady 0,10   

BV Z9 0,32 5.09.00 I. orná 0,32   ÚPO Svijany (100%) 

BV Z10 0,90 5.09.00 I. orná 0,90   ÚPO Svijany (100%) 

BV Z11 0,34 5.56.00 I. TTP 0,34   ÚPO Svijany (100%) 

BV P1 0,86 
5.11.00 I. sady 0,61 

0,01 
ÚPO Svijany (100%) 

5.11.10 I. sady 0,24   

∑ BV   9,4       9,38 0,02   

DS - Dopravní infrastruktura - silniční 

DS Z4 0,09 5.08.40 III. sady 0,09     
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DS Z6 0,15 5.56.00 I. TTP 0,15     

DS Z12 0,08 5.19.41 III. zahrada 0,08   

∑ DS   0,32       0,32 0,00   

VL2 - Výroba a skladování - lehký průmysl 

VL2 Z7 0,76 

5.11.10 I. orná 0,26 

 0,07 ÚPO Svijany (100%) 
5.09.00 I. 

orná 0,36 

TTP 0,07 

VL2 Z8 0,35 5.09.00 I. orná 0,35     

∑ VL2   1,11       1,04 0,07   

CELKOVÝ ZÁBOR 

celkem   10,83       10,74 0,09   

 

Tabulka č. 28: Přehled odnětí půdního fondu – koridory 

Návrh 
funkčního 

využití 
plochy 

Označení 
plochy 

Celková 
výměra 
plochy 

(ha) 

Výměra zemědělské půdy 
Výměra 

nezemědělské 
půdy (ha) 

Podíl plochy 
převzaté ze 

schváleného ÚP BPEJ 
Třída 

ochrany 
Kultura 

Dílčí 
výměra 

(ha) 

koridor modernizace stávající železniční trati 

DZ ZK1 5,71 

5.09.00 I. orná 1,82 

1,16 - 
5.11.10 I. orná 1,43 

5.56.00 I. TTP 1,30 

- - - - 

koridor protipovodňových opatření 

W, NSzp, 
NL 

KPO1 2,47 

5.19.41 III. TTP 0,14 

 2,22 - 5.19.11 III. les 0,11 

- - - - 

celkem   8,18       4,80 3,38   

9.1.5 Pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy dosud nebyly v řešeném území zahájeny.  

9.1.6 Investice do půdy 

Část zemědělských pozemků v severní části řešeného území je velkoplošně zavlažována. Zavlažované 
zemědělské plochy včetně závlahových systémů nejsou územním plánem dotčeny. 

9.1.7 Opatření k zajištění ekologické stability 

 Územním plánem jsou vymezeny prvky systému ekologické stability nadregionálního a lokálního 
významu. Na území obce se jedná především o NRBK K31 V, N (významný vodní tok Jizera), LBC 1, LBC 3 
(izolovaná lesní společenstva), vymezená mimo plochy ZPF. 

Zábor zemědělské půdy se předpokládá pouze u prvků ÚSES vymezených na ZPF. Jedná se o založení 
nových biocenter LBC 1, LBC 2, LBC 4 a biokoridorů LBK 1, 2, 4. 

Územní systém ekologické stability je doplněn interakčními prvky, navrženými ve vazbě na liniové prvky 
v území. Realizace interakčních prvků spočívá převážně v obnově a doplnění liniových výsadeb stromů a keřů 
podél dopravních ploch (silnic, místních komunikací) a vodotečí ve volné krajině s minimálními nároky na zábory 
zemědělské půdy. Tyto prvky jsou často součástí dopravních ploch. Zábory zemědělské půdy pro interakční prvky 
lze odhadnout v rozmezí 1 – 2 ha ve formě pásů o šířce 2 – 4 m. 

Celková plocha záboru prvků územního systému ekologické stability tvoří 11,27 ha pozemků 
zemědělského půdního fondu. 

V plochách zemědělských (NZ) a smíšených nezastavěného území (NS) zahrnujících převážnou část 
ZPF na území obce jsou vytvořeny podmínky pro realizaci ochranných, ekologicko-stabilizačních, protierozních a 
revitalizačních opatření, např. úprava velikosti a tvaru pozemku, průlehy zatravněné a obdělávané, terénní 
úpravy, urovnávky, hloubkové kypření, protierozní osevní postupy, pásové střídání plodin, vrstevnicové 
obdělávání půdy, výsev do strniště, pěstování ochranných plodin, důlkování a přerušování brázdování, 
mulčování, protivětrné zábrany, ochranné zatravnění, obnova drnu, apod. 



Územní plán Svijany  Odůvodnění 

ŽALUDA, projektová kancelář  52 

9.1.8 Zemědělské účelové komunikace 

 Systém zemědělských účelových komunikací není územním plánem dotčen. Samostatné plochy pro 
zemědělské komunikace nejsou vymezeny. V plochách zemědělských (NZ) a smíšených nezastavěného území 
(NS) je realizace zemědělských účelových komunikací umožněna.  

9.1.9 Zemědělská prvovýroba  

V řešeném území nejsou provozovány areály zemědělské prvovýroby. Plochy ZPF jsou z velké části 
obhospodařovány společností AGRO RUBÍN a.s., Svijanský Újezd, popř. individ. vlastníky. 

Zemědělská výroba bez negativního vlivu na okolní zástavbu je umožněna v rámci ploch bydlení (BV).  

9.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

 Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). Hospodaření v lesích je řízeno lesním 
hospodářským plánem (výměra nad 50 ha) nebo lesními hospodářskými osnovami (výměra pod 50 ha) 
zpracované na období deseti let. Podle lesního zákona jsou do pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazeny i 
bezlesí (drobné vodní plochy, loučky pro zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty, průseky) a ostatní lesní plochy 
(zpevněné lesní cesty, políčka pro zvěř). 

Státní správu lesů vykonává obec s rozšířenou působností – Městský úřad Turnov, Krajský úřad 

Libereckého kraje a Ministerstvo zemědělství. 

9.2.1 Aktuální stav lesa 

Lesnatost území je výrazně podprůměrná. Při výměře 3,9 ha lesních ploch, z celkové rozlohy obce 270 
ha, činí pouhé 1,5 % (průměr v ČR je 33,3 %, průměr v Libereckém kraji 44,3 %). Tento fakt se také odráží na 
výrazně nízkém koeficientu ekologické stability (0,226). Izolované lesní porosty jsou lokalizovány na jižním svahu 
údolí Jizery, severně od silnice R10 a na severozápadním okraji území, většinou jako součást vymezeného 
ÚSES.  

9.2.2 Lesní oblast, lesní vegetační stupeň (LVS)  

Podle lesnického členění leží dané území v přírodní lesní oblasti 18 – Severočeská pískovcová plošina a 
Český ráj. Do jihovýchodní a jihozápadní části nepatrně zasahuje také PLO 17 – Polabí.  

Vegetační stupňovitost vyjadřuje vztah mezi klimatem a biocenózou (souvislost sledu rozdílů vegetace a 
živočichů se sledem rozdílů výškového a expozičního klimatu). Území je zařazeno do lesního vegetačního stupně 
(LVS) – 2. buko-dubový: 

2 – buko – dubový   

Tento stupeň se vyskytuje v rozmezí nadmořských výšek 150 až 400 m n. m., teplotního intervalu 7,6 až 
9,4 °C a průměrného ročního úhrnu srážek 440 až 700 mm. Délka vegetačního období činí zhruba 165 dní. 
Dominujícími dřevinami tohoto stupně jsou v klimaxové podobě hlavně dub zimní (Quercus petraea), dále dub 
letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), jeřáb břek (Sorbus torminalis) nebo javor babyka (Acer 
campestre). V řešeném území se však tento LVS reálně vyskytuje jen v omezené míře. 

9.2.3 Kategorie lesů 

 Podle zákona o lesích se lesy člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, 
lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Lesy v řešeném území jsou zařazeny do kategorie lesů 
hospodářských (§ 9 lesního zákona). 

9.2.4 Dřevinná skladba  

Lesní typy 

Následující tabulka č. 29 podává přehled o nejvíce zastoupených lesních typech. V řešeném území 
s v rámci lesního společenství setkáme nejčastěji s typem 2S6 – Svěží buková doubrava. Pro něj je 
charakteristický výskyt na plošinách, svazích i plochých hřbetech v oblasti nížin a pahorkatin. Typ 2D1 – 
Obohacená buková doubrava se nachází v pahorkatinách a při okrajích úvalů, na úpatí svahů, plošinách či 
terasách. Stejně jako předchozí typ je v létě ohrožen vysycháním. Poslední typ má označení 2L1 – Potoční luh. 
Lze ho nalézt v pahorkatinách až při okrajích vrchovin a v předhoří údolních aluvií.   

Tabulka č. 29: Přehled lesních typů 

Symbol Lesní typ Výměra v ha Výměra v % 

2S6 Svěží buková doubrava 2,11 64 

2L1 Potoční luh 0,32 10 

2D1 Obohacená buková doubrava 0,85 26 

Celkem: 3,28 100 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_Car_bet.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_Sor_tor.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_Ace_cam.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_Ace_cam.html
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Přirozená skladba dřevin na souborech lesních typů 

Biota odpovídá biogeografické provincii středoevropského listnatého lesa. V přírodních lesích převládal 
dub zimní a habr, buk lesní tvořil jen ojedinělou příměs. Na minerálně bohatých půdách byly hojné javory mléč a 
babyka, lípa malolistá a jilm habrolistý a vaz s charakteristickým podrostem teplomilných keřů (dřín, ptačí zob, 
kalina tušalaj, svída krvavá) a bylin (svízel lesní, ptačinec velkokvětý, konvalinka vonná, sasanka hajní, mařinka 
vonná, bršlice kozí noha, plicník lékařský, kakost smrdutý, jarmanka větší, brčál menší, kokořík mnohokvětý) a 
trav (třtina rákosovitá, bezkolenec modrý, lipnice hajní, srha laločnatá a další).  

V širokých říčních nivách vznikala společenstva lužních lesů s hlavními dřevinami – dub letní, jasan 
ztepilý, topol černý a bílý, na nejvlhčích místech to byly především vrba bílá, vrba křehká a olše lepkavá, 
s bohatým podrostem mokřadních a vlhkomilných druhů (kosatec žlutý, kuklík městský, hluchavka žlutá aj.). 

Na chudších půdách písčitých překryvů byla hojně zastoupena borovice lesní s příměsí listnáčů a keřů, 
které tvořily spodní etáže. V podrostu se pak vyskytovala typická acidofilní vegetace (bika hajní, kostřava ovčí, 
ostřice kulkonosná, psineček tenký aj.). 

9.2.5 Ochrana lesa 

Do zastavěného území a zastavitelných ploch zasahuje pásmo 50 m od hranice lesa. Stavby v tomto 
pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle § 14 odst. 2 lesního zákona). 

9.2.6 Zábor pozemků 

Z koncepce a vymezení návrhových ploch a opatření navržených územním plánem nevyplývají žádné 
požadavky na zábor lesních pozemků. 

 
 

10 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 
B V rámci veřejného projednání Návrhu ÚP Svijany byly podány námitky, jejichž znění není s ohledem 

na jejich obsažnost uvedeno v celém rozsahu. Námitky jsou označeny tak, jak je uvedeno u každé námitky, a jsou 
uloženy na Městském úřadu v Turnově.  

N1. Námitka byla uplatněna dne 25.9.2012, vedena pod č. 1 ev. č. 119997/12 v uvedené lhůtě před 

veřejným projednáním. Vzhledem ke složitosti námitky se pořizovatel rozhodl rozdělit námitku na jednotlivé části, 
ke kterým se vyjádřil. Zástupce veřejnosti, jednatel společnosti CLARUS COMPOSITIO spol. s r.o. v textu 
námitky žádal: 

1) o vysvětlení k postupu výběru zpracovatele, kvalitu postrádal zejména v přebujelém textu, zastupitelstvo 
jednalo o digitalizaci stávajícího územního plánu. Zástupce veřejnosti je přesvědčen, že úřadující 
samospráva nereagovala na průběžné a oprávněné námitky aktivních občanů, protože jinak nemuseli by 
řešit palčivou otázku nákladů na pořízení ÚP Svijany. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Tato část námitky se týká problematiky pořizování ÚP, ale o výběru zhotovitele rozhoduje 

obec v samostatné působnosti nikoliv pořizovatel. Pro informaci uvádíme, že obec obdržela dotaci na zpracování 
ÚP od KÚLK, z Grantového fondu Libereckého kraje, z tohoto důvodu by pořízení ÚP nemělo obec neúměrně 
finančně zatížit. 

2) Vznesl námitku k rozporuplnému pojetí navrhovaných opatření ÚP v údržbě prostoru nadregionálního 
biokoridoru, ozn. K31 V, N a přilehlých území katastru Svijany s výskytem chráněných památek, VKP a 
propustností území pro pěší, osobní dopravu občanů a turistického ruchu. Jedná se o místo Svijany – 
Podolí v délce 950 m a šířce 35 m, linoucí se po obou březích řeky a na pomezí katastrů Svijany a 
Loukov. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Údržba prostoru nadregionálního biokoridoru se netýká problematiky pořizování ÚP. 

3) Vznesl námitku k přežívání druhé provozovny Mlýn Perner. Stavba vznikla přestavbou zbořeniště bývalé 
truhlárny. Provoz mlýna je hlučný, vibrující, prašný, zapáchá a nepřípustně zvýšil dopravní zátěž na 
příjezdové cestě do obce, zejména v průjezdním úseku silnice III/27917. Žádá prověření územní studií, 
jako podmínku k rozhodnutí další existence mlýna. Předmětná stavba již podle jejich zjištění není závislá 
na vodním zdroji a bylo by možné tuto stavbu demontovat a přemístit kamkoliv jinam. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Druhá provozovna mlýnu Perner byla řádně povolena Stavebním úřadem a zkolaudována 

v červnu 2010. V platném ÚPO byla plocha zařazena jako plocha výroby, služeb a skladů. V novém ÚP je plocha 
zařazena jako plochy výroby a skladování. 
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4) Další část námitky směřuje k nezdůvodněné existenci účelové závodové dopravní obslužnosti II. provozu 
mlýnů Perner, vykazující zvýšenou zátěž území. Jde zejména o vliv průmyslové stavby na registrovaný 
VKP a její vliv na doprovodné kamionové dopravní obslužnosti s vleky na průjezdní úsek silnice 
III/27917. Starosta obce je v současné době přešetřován orgány činnými v trestním řízení, které není 
procesně dokončeno. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: ÚP neřeší závodovou dopravní obslužnost pro mlýn Perner. Policie České republiky 

v únoru 2012 odložila trestní věc podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1b, 
kterého se měl dopustit podezřelý starosta Ing. Petr Lelek. 

5) V Návrhu Zadání ÚP Svijany, se irelevantně a nepravdivě tvrdí, že kromě požadavků na bydlení je 
důvodem pořízení i požadavek na pozemek p.č. 84/1 v k.ú. Svijany se záměrem využití dotčeného 
pozemku jako plochy výroby na stavbu obilných sil. Zmíněný záměr připomínkoval již na jednání 
s veřejností ze dne 25.7.2012. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: V Zadání ÚP Svijany, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 2/2011 ze dne 

7.3.2011 není uveden požadavek pro pozemek p.č. 84/1 k.ú. Svijany k využití pro stavbu obilních sil. Požadavek 
obsahoval Návrh zadání ÚP Svijany, který byl určen pro projednávání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, 
krajským úřadem a veřejností. Po dohodě s určeným zastupitelem a zástupcem Mlýnu Perner pořizovatel ve 
schváleném Zadání plochu pro obilní sila vypustil. 

6) Další námitka směřuje k dlouhodobě neřešené údržbě veřejné zeleně v pozemkovém okolí horní 
zástavby bytovkami – na přilehlé zelené ploše dětského hřiště s mobiliářem herních prvků.  

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Údržba veřejné zeleně a dětského hřiště se netýká problematiky pořizování ÚP. 

7) V Návrhu ÚP Svijany v kapitole 5.2 Návrhu ekologické stability v nezastavitelnosti biokoridoru K31 V, N 
v odstavci nelesních ploch. Návrh toleruje vznik nové stavby malé vodní elektrárny na levém břehu řeky 
a to v chráněném nadregionálně významném biokoridoru ve Svijanech. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Kapitola 5.2 v Textové části neřeší malou vodní elektrárnu, protože nespadá do k.ú. 

Svijany a z tohoto důvodu není řešena v Návrhu ÚP Svijany.  

8) Další námitka směřuje k nevyhodnocenému vlivu ÚP z titulu neřešené priority z ÚP/2002 v limitu 
výstavby jednostranného chodníku na průjezdním úseku silnice III/27917. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: V Návrhu ÚP nejsou chodníky navrženy, ale jejich realizace je umožněna v rámci hlavního 

a přípustného využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch Dopravní infrastruktury – 
silniční (DS) a veřejných prostranství (PV). 

9) Námitka k nevyhodnocenému vlivu do udržitelného rozvoje území k uvažované realizaci výstavby 
nového páteřního oboustranného chodníku v obecní části Svijany Podolí – průtah silnice II/160. 
Především byly nedbale vyhodnoceny připomínky dominantního uživatele tohoto silničního průtahu – 
podnikatelského subjektu „Pekařství Koutných“. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: V Návrhu ÚP nejsou chodníky navrženy, jejich realizace je umožněna v rámci hlavního a 

přípustného využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch dopravní infrastruktury – 
silniční (DS) a veřejných prostranství (PV). Pro výstavbu chodníku u komunikace II/610 (v námitce chybně 
uvedeno II/160) bylo již v srpnu 2012 Stavebním úřadem vydáno stavební povolení, které se vypořádalo 
s připomínkami ke stavebnímu záměru. 

10) Námitka k nevyhodnocenému podnětu v revitalizaci území rostlého terénu biokoridoru v okolí pilířů 
mostu rychlostní komunikace R10. Navrhuje revitalizaci přilehlého historicky rostlého terénu v okolí 
dnešních mostních pilířů mostu R10, veřejnost navrhuje vybudovat příležitostní parkoviště pro silniční 
osobní vozidla k účelové návštěvě odpočinkového parku s veřejnou zelení a obnoveným přírodním 
koupalištěm, které stejně jako park navrhuje vybudovat.  

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Revitalizaci území v okolí pilířů mostu rychlostní silnice R10 dle námitky umožňuje 

regulativ ÚP, plocha veřejného prostranství (PV). 

11) Námitka k nevypořádanému územnímu vlivu v oblasti technické infrastruktury. Projekt rozvodu veřejné 
silnoproudé elektrické sítě před rozhodnutím podrobit vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Veřejná 
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kanalizace je v předloženém návrhu ignorována a tudíž nevypořádána vůči požadavkům a všeobecným 
potřebám všech občanů. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Projekt rozvodů veřejné silnoproudé elektrické sítě - ÚP převzal koncepci zásobování z 

platného ÚP obce, která vyhovuje a zůstane i nadále nezměněna. Stávající nadzemní rozvodná síť bude podle 
možností a požadavků na výkon postupně uložena pod povrchem. Kanalizace je řešena v souladu s PRVK 
Libereckého kraje, který je pro obec závazný. 

12) Námitka k nevypořádanému územnímu vlivu úseku silniční rychlostní komunikace přes most R10 – 032, 
procházející středem obce od roku 1989 na vyhodnocení vlivů možného odhlučnění zmíněného 
silničního mostu na udržitelný rozvoj s cílem dosažení aktualizovaného harmonogramu financování 
k plnění úkolu v instalaci protihlukových prvků na mostě i předmostí R10 – 032,2 cestou pověřené státní 
správy ŘSD – Správy Praha se sídlem v Kolíně. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Ohledně protihlukových opatření na rychlostní silnici R10 jsme zaslali dotaz na Ředitelství 

silnic a dálnic. Odpověď jsme obdrželi od Ing. Libora Korába, vedoucího provozního úseku Závodu Praha s tím, 
že z dřívějších měření staré hlukové zátěže nebylo prokázáno překročení zákonných limitů a tudíž se nová 
protihluková opatření neplánují. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen KHS 
LK) ve svém vyjádření k námitce zástupce veřejnosti ze dne 17.10.2012 pod č.j. KHSLB 22036/2012 píše: KHS 
LK v územním plánu nemůže ovlivnit hluk již emitovaný legálně užívanou silnicí R10 a může pouze omezit 
expozici obyvatel budoucích staveb v okolí silnice R10 využitím nástroje podmínečně přípustného využití ploch 
v území. V případě vznikajícího nového územního plánu Svijan KHS LK svých možností plně využila. 
Protihluková opatření na mostě R10 - 32,2 realizuje správce pozemní komunikace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
podle potřeby. V současnosti je silnice R10 užívána mj. v režimu časově omezeného povolení ve smyslu § 31 
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, s čímž souvisí harmonogram protihlukových opatření na 
jednotlivých úsecích této silnice. To však nesouvisí s ÚP Svijan. 

13) Námitka k nevypořádanému územnímu vlivu podle podnětu ÚAP na úseku protipovodňových opatření.  

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Protipovodňová opatření byla převzata z vyšší dokumentace – ZÚR LK. 

14) Námitka k neprůhlednému označení možných zastavitelných ploch k budoucímu bydlení, doporučuje 
podrobit návrh ÚO napříč celým souborem materiálů komplexní analýze správnosti v efektivnosti 
vytyčených ploch, označených jako přípustné či procedurálně dohotovené k bytové či občanské 
zástavbě.  

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Nadřízený orgán pořizovatele, Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚLK) 

konstatoval v dopise ze dne 27.9.2012 pod značkou KÚLK/63166/2012/OÚP, že dokumentace je srozumitelná, 
vnitřně nerozporná, rozsahem odpovídající velikosti řešené obce a všechny výkresy dokumentace mají 
dostatečnou legendu, která výkresům odpovídá.  Ani v textové části Návrhu ÚP Svijany nebyly shledány žádné 
výrazné nedostatky oproti zákonným požadavkům kladeným na územně plánovací dokumentaci. Vzhledem 
k průběžné účasti nadřízeného orgánu na pořizování ÚP Svijany je možné konstatovat, že i z pohledu procesního 
nebyly na procesu pořízení ÚP Svijany shledány nedostatky.  

15) Námitka k jedinečnému krajinnému pohlednicovému panoramatu historické obce Svijany. Nepřipustit 
dále od roku 2009 pokračující devastaci krajinného rázu přeměnou jedinečného urbanistického celku 
jádrové části obce na jihovýchodním svažitém terénu od údolní nivy řeky až po náhorní horizont 
Svijanského zámku nekoordinovanou průmyslovou výstavbou (mlýna II, FVE a MVE – levý břeh). 
Řešení nabízí ve dvou variantách. A) oporu lze nalézt ve vytyčené ochraně nezastavitelného 
nadregionálního biokoridoru K31 V,N, v existujícím vyobrazení obrazu bratra světoznámého malíře 
Ženíška, v pohlednicovém zobrazení obce, v uznání státní správy – OPKÚP MD ČR, která uznala 
připomínky veřejnosti za oprávněné a chtěla odhlučnění mostu řešit a nebránila se ani případné instalaci 
ochranného tubusu, resp. Tunelu skořepinové ocelo-skleněné konstrukce. B) Starosta obce připustil 
v roce 2009 výstavbu mlýna II s účelovou kamionovou dopravní obslužností prostupující se zvýšenou 
frekvencí celou obcí, v roce 2010 výstavbu FVE na ploše intravilánu v podzámčí památkově chráněného 
zámku Svijany, v roce 2012 dokončení výstavby MVE – levý břeh, která vykácela levou a převážnou 
část pobřeží VKP v údolní nivě Jizery. Všechny 3 legislativně konfliktní a z hlediska ústředních 
dovolacích orgánů MMR a MŽP dosud nedořešené stavby, byly zasvěcenou veřejností Svijany včas 
písemně napadeny. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Námitka k devastaci krajinného rázu nekoordinovanou průmyslovou výstavbou (mlýn II, 

FVE, MVE na levém břehu). Jedná se o stavby s řádně vydaným stavebním povolením, dokončené a 
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zkolaudované. Co se týče ochranného tubusu u rychlostní silnice R10 toto řešení nelze řešit v rámci ÚP (viz 
odpověď na část námitky č. 12). 

16) Námitka proti rozvojové ploše pro podnikatelský provoz lehké mlýnské výroby a její dopravní obslužnosti 
na území dotčeného katastru, jakož i pro legislativně konfliktní provoz stavby fotovoltaické elektrárny 
(FVE). 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění:  ÚP již neřešil tyto plochy k lehké mlýnské výrobě a k fotovoltaické elektrárně, protože 

plochy byly již v platném ÚP obce. 

17) Námitka k realizaci parkoviště u koupaliště pod mostem pod silnicí R10, kde zástupce veřejnosti 
navrhuje obnovit občanskou plovárnu 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Návrh ÚP Svijany umožňuje v ploše veřejné prostranství (PV) vybudovat, jak parkoviště u 

koupaliště, tak realizovat plovárnu. 

18) Námitka k mezinárodní cyklistické stezce, zástupce veřejnosti požaduje nepřipustit krkolomná a 
neefektivní překládání dosud vytrasované a turistickým ruchem užívané existující trasy mezinárodní 
cyklostezky. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Mezinárodní cyklistická stezka na území obce Svijany byla konzultována pořizovatelem se 

Sdružením Český ráj, Ing. Jiřím Lukešem, který je garantem těchto stezek v ORP Turnov a bylo potvrzeno, že je 
stezka v ÚP navržena v souladu se záměrem projektu vybudovat páteřní cyklostezku podél toku řeky Jizery - 
Greenways Jizera. 

19) Krajem určené limity v dopravní infrastruktuře, technické infrastruktuře, v ochraně před povodněmi a 
v zásadní ochraně dominantního nadregionálního biokoridoru. Předložený návrh ÚP nepřináší žádná 
protihluková opatření na rychlostní silnici R10, žádná zdůvodnění opatření k lepší prostupnosti občanů 
po silnicích II/160 a III/27917 a ochranných pásem kolem nich, i kolem dráhy ČD č. 070. Nepřináší ani 
konkretizaci opatření v oblasti ochrany před povodněmi, ani v kompenzační opatření v oblasti ochrany 
přírody. Navrhuje nouzový režim způsobu zadávání a dalšího projednávání územního plánu Svijany. 
Dopracování ÚP podřídit odbornému dohledu útvaru ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 
průběžně informovat a zohledňovat připomínky pana Jiřího Hadravy a pana Radka Lauryna, informovat 
a zohledňovat připomínky bývalého zaměstnance OÚ Svijany pana Květoslava Kudrnáče, v odborném 
architektonickém a urbanistickém dohledu obeslat a průběžně informovat a zohledňovat připomínky 
ČKA, pro objektivní přenos připomínek pověřit zástupce veřejnosti. Doporučuje postavit starostu 
dočasně mimo službu “vedoucího obecního úřadu a výkonu starosty“ a pověřit v tomto směru zástupce 
veřejnosti v úzké spolupráci se zastupiteli Jiřím Linkou a Josefem Žďárským a Miroslavem Laurynem. 
Žádají dotčené orgány pořizovatele a ředitelství Krajského úřadu Libereckého kraje, aby tomuto faktu ve 
výhledu dalšího projednávání věnovali odpovídající pozornost. V souhrnu vyjadřuje přesvědčení, že 
tento matriál poslouží pořizovateli z MěÚ Turnov k vydání koordinovaného stanoviska, zahrnujícího 
požadavky na ochranu veřejných zájmů a k zajištění dílčích úkolů spojených s procesem nezbytné 
podpory regionálního rozvoje, jako i k vytváření lepších předpokladů, než dosud pro systemizovaný 
udržitelný rozvoj hodnoceného území ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje na pořízení 
aktualizovaných Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.  

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: Co se týče ochranného pásma koridoru železniční trati č. 070, jedná se o převzatý 

požadavek ze ZÚR LK, který nelze blíže konkretizovat, neboť je vyhotovena pouze studie s více variantami. 
K námitce, že dopracování ÚP má nyní probíhat pod dohledem útvaru ředitele Krajského úřadu Libereckého 
kraje, za úzké spolupráce se zastupiteli Jiřím Linkou, Miroslavem Laurynem, Josefem Žďárským, zohledňovat 
připomínky pana Květoslava Kudrnáče z Příšovic a starostu dočasně postavit mimo službu, bylo již ve výše 
citovaném dopise ze dne 27.9.2012 KÚLK uvedeno, že tato opatření nemají oporu v žádném právním předpise a 
nelze je akceptovat. Podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona je k vydání ÚP příslušné pouze 
zastupitelstvo dané obce. Žádný jiný subjekt nemůže zastupitelstvo v této roli nahradit ani zastoupit. Ministerstvo 
vnitra ČR v dopise č.j. MV-61927-44/OKD-2011 ze dne 25.10.2012 nezjistilo porušení zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a doporučilo, se s podáním v budoucnu obracet přímo na Zastupitelstvo 
obce Svijany. 

Námitky zástupce veřejnosti se vztahují k již dokončeným stavbám a k déle trvajícím problémům v obci 
na úrovni občansko-právních vztahů, které nespadají většinou do působnosti ÚP nebo jejich realizaci regulativy 
ploch ÚP umožňují a z tohoto důvodu jim nebylo vyhověno.  

N2. Námitka byla uplatněna dne 26. 9. 2012 vedena pod č. 2 ev. č. 120526/12 v uvedené lhůtě před 

veřejným projednáním. Vlastník žádá změnu využití plochy na p.p.č. 84/1 (plochy smíšené nezastavěného území) 
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na plochu VL – plochy výrobní a skladové – lehký průmysl. Zároveň žádá o změnu regulace výšky budov na 
výšku stávajících objektů – 25 m. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění: Již před schválením Zadání ÚP Svijany dohodnuto mezi obcí, pořizovatelem a zástupcem 

firmy MLÝN PERNER SVIJANY spol. s r.o., že bude stavba sil řešena jako změna schváleného ÚP Svijany, 
protože by její ponechání v zadání vyvolalo zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP a to by velmi prodloužilo vydání 
ÚP Svijany, neboť se jedná o složitý proces. Z tohoto důvodu byla plocha pro obilní sila, p.p.č. 84/1 k.ú. Svijany z 
Návrhu zadání ÚP Svijany vyjmuta a již nebyla uvedena ve schváleném Zadání ÚP Svijany.  

Z vyjádření OZP/12/2968/KOR ze dne 12.10.2012 MěÚ Turnov, odbor životního prostředí, který je věcně 
a místně příslušný vyplývá, že nesouhlasí s využitím plochy p.p.č. 84/1 k.ú. Svijany pro výrobu a skladování – 
lehký průmysl (VL). Výše uvedený pozemek se nachází ve stanovené aktivní zóně záplavového území řeky 
Jizery. Podle § 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní zóně záplavových území nesmí umísťovat, povolovat ani 
provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí 
opatření na ochranu před povodněmi nebo, která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové 
poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb 
dopravní a technické infrastruktury. To neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení 
odtokových poměrů. Odbor životního prostředí doporučuje plochu (VL) pro poloostrov, p.p.č. 84/1 k.ú. Svijany, 
v areálu MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o. výslovně omezit tak, aby hlavní využití, přípustné využití, 
podmíněně přípustné využití a podmínky prostorového uspořádání nebyly v rozporu s vodním zákonem. Např. 
přípustné využití – nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území. Dále 
nesouhlasí s ohledem na § 3 odst. 1 písmeno b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen zákon) tj. v údolní nivě řeky Jizery a § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny 
před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení 
nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 

KÚLK, odbor životního prostředí a zemědělství ve vyjádření ze dne 16.10.2012 pod č.j. 64820/2012 
konstatoval, že nepožadoval vyhodnocení vlivů ÚP Svijany na životní prostředí vzhledem ke skutečnosti, že 
nebyly ve schváleném Zadání ÚP Svijany vymezeny plochy, jejichž funkční vymezení by umožnilo stavbu 
obilných sil, na p.p.č. 84/1 k.ú. Svijany. Pokud by byla výše uvedená plocha znovu zařazena, požaduje 
zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP dle přílohy ke stavebnímu zákonu (bez vyhodnocení vlivů na soustavu 
Natura 2000). 

Územním plánem bude vymezena plocha výroby VL1, kde bude regulována výška staveb na maximální 
hodnotu 15 m. Jedná se část areálu mlýna Perner - parcelní čísla: 82/5, 100, 82/1, 163, 99, 34/2, 259, 34/1 
(kromě stávající budovy na této parcele) k. ú. Svijany a o část areálu pivovaru Svijany - parcelní čísla 156/1, 298, 
156/2, část 262/1, 157, 75, 170, 263, 149, 158/2, 146, 158/1, 63/1, 63/17, 63/5, 63/9, 63/13, 299 k. ú. Svijany. Ve 
zbylých částech obou areálů bude vymezena plocha výroby VL2 a upravena regulace maximální výšky na 
hodnotu 25 m. 

N3. Námitka byla uplatněna dne 27.9.2012, vedena pod č. 3 v uvedené lhůtě před veřejným 

projednáním. V námitce vlastník požaduje, aby u p.p.č. 149/1 a 149/2 v k.ú. Svijany v Návrhu ÚP Svijany je 
označena jako plocha ZS – zeleň soukromá a vyhrazená byla označena jako VL – výroby a skladování – lehký 
průmysl. Důvodem je technologické rozšíření a vylepšení technologie ČOV. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění: MěÚ, odbor životního prostředí ve svém vyjádření OZP/12/2968/KOR ze dne 12.10.2012 

odůvodnil své nesouhlasné stanovisko se změnou plochy zeleň – soukromá a vyhražená na plochy (VL) z důvodu 
ochrany dřevin rostoucí mimo les na předmětných pozemcích. Dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny 
chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle 
zvláštních předpisů. Každá zeleň má kromě svých základních funkcí také vliv na čistotu ovzduší a mikroklima, 
neboť snižuje prašnost a zvyšuje vlhkost vzduchu. Zeleň na předmětných pozemcích má funkci izolační, protože 
odděluje areál výrobního podniku od obytné zástavby. Po dohodovacím jednání bylo dohodnuto, že zůstane 
zachován 10 m široký pás zeleně s ponecháním plochy zeleň – soukromá a vyhrazená na oddělení plochy 
Pivovaru Svijany od stávající bytové zástavby (BV) a ve zbývající části se výše uvedené plochy zeleně – 
soukromá a vyhražená změní na plochy výroby a skladování (VL). 

N4. Námitka byla uplatněna dne 27.9. 2012, vedena pod č. 3 v uvedené lhůtě před veřejným 

projednáním. V námitce vlastník požaduje u p.p.č. 174/4 a celý areál Pivovaru Svijany v k. ú. Svijany, který je 
označen jako plocha VL – výroby a skladování – lehký průmysl změnit podmínku prostorového uspořádání z max. 
15 m na výšku objektů na max. 20 a u technických objektů na max. 25 m. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění: Územním plánem bude vymezena plocha výroby VL1, kde bude regulována výška staveb 

na maximální hodnotu 15 m. Jedná se o část areálu mlýna Perner – p.p.č.: 82/5, 100, 82/1, 163, 99, 34/2, 259, 
34/1 (kromě stávající budovy na této parcele) k.ú. Svijany a o část areálu pivovaru Svijany – p.p.č. 156/1, 298, 
156/2, část 262/1, 157, 75, 170, 263, 149, 158/2, 146, 158/1, 63/1, 63/17, 63/5, 63/9, 63/13, 299 k.ú. Svijany. Ve 
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zbylých částech obou areálů bude vymezena plocha výroby VL2 a upravena regulace maximální výšky na 
hodnotu 25 m. 

N5. Námitka byla uplatněna dne 27.9.2012, vedena pod č. 5 v uvedené lhůtě před veřejným 

projednáním. Vlastník požaduje, aby pozemky p.č. 207/30, 207/31, 207/32, 207/34 v k.ú. Svijany, které jsou 
zařazeny v ploše přírodní byly zařazeny do plochy technické infrastruktury. Na pozemku je situován vrt podzemní 
vody a vodárenský objekt pro zásobování vodou Pivovaru a dalších subjektů. Z důvodu provozu vrtu je nutné 
realizovat objekty technické a dopravní infrastruktury. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: MěÚ, odbor životního prostředí ve svém vyjádření OZP/12/2968/KOR ze dne 12.10.2012 

nesouhlasí se zařazením výše uvedených pozemků do ploch technické infrastruktury, protože jsou součástí 
lokálního biocentra, které je součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Jde o vytvoření sítě 
zahrnující vzájemně propojené vybrané plochy, kde takové ekosystémy udržující rovnováhu krajiny. Biocentrum 
je biotop, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě 
blízkého ekosystému. Z ustanovení § 4 odst. 1 zákona vyplývá, že ochrana systému ekologické stability je 
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na 
kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.  Odbor životního prostředí i po dohodovacím jednání trvá na 
nesouhlasu se změnou výše uvedených ploch přírodních na plochy technické infrastruktury, protože jsou součástí 
lokálního biocentra, které je součástí územního systému ekologické stability (ÚSES).  

 N6. Námitka byla uplatněna dne 27.9.2012, vedena pod č. 6 v uvedené lhůtě před veřejným 

projednáním. Vlastník požaduje, aby pozemek p.č. 209/18 v k.ú. Svijany, který je zařazen v ploše smíšené 
nezastavěného území – zemědělské, přírodní byly zařazeny do plochy zahrada. Dále nesouhlasí 
s návrhem umístění biokoridoru na výše uvedeném pozemku. Pozemek koupili za účelem vytvoření zahrady a 
umístění zahradního altánu a oplocení. Pokud nebude možné pozemek oplotit, bude investice zmařena a tím 
omezeno vlastnické právo. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění:  

MěÚ, odbor životního prostředí ve svém vyjádření OZP/12/2968/KOR ze dne 12.10.2012 nesouhlasí se 
změnou výše uvedeného pozemku z plochy zeleň – soukromá a vyhražená na plochu zahrady a se zrušením 
biokoridoru na předmětném pozemku z důvodu zachování prvku územního systému ekologické stability (ÚSES). 
V územních systémech ekologické stability jde o vytvoření sítě zahrnující vzájemně propojené plochy, kde se 
takové ekosystémy udržující rovnováhu krajiny nacházejí. Biokoridor dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 395/1992 
Sb., v platném znění, je biokoridor území, které zajišťuje migraci organismů mezi biocentry a tím vytváří 
z oddělených biocenter síť. Biocentra spolu s biokoridory tvoří územní systém ekologické stability. Umísťování 
staveb v prvcích ÚSES je nepřípustné. Z ustanovení § 4 odst. 1 zákona vyplývá, že ochrana systému ekologické 
stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným 
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Odbor životního prostředí i po dohodovacím jednání 
trvá na nesouhlasu se změnou výše uvedené plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní na 
plochu plochy zahrady, protože je součástí územního systému ekologické stability (ÚSES).ude doplněno 
pořizovatelem na základě výsledků projednání. 

 
 

11 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 
V rámci veřejného projednání Návrhu Územního plánu (ÚP) Svijany byla podána připomínka a je 

uložena na Městském úřadu v Turnově, odboru rozvoje.  

P1. Připomínka byla uplatněna dne 27.9.2012, vedena pod č. 7 v uvedené lhůtě před veřejným 

projednáním. Vlastník upozorňuje, že na pozemku p.č. 174/4 v k.ú. Svijany a v celém areálu Pivovaru, je 
zaznamenána plynová regulační stanice, která byla zrušena. 

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje. 

Odůvodnění: Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování a jako 

pořizovatel vyhodnotil připomínku jako opodstatněnou, protože plynová redukční stanice byla již zrušena a 
z tohoto důvodu bude dokumentace opravena dle skutečnosti. 
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12 SEZNAM ZKRATEK 
 
BJ  bytová jednotka 
BPEJ  bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

CHKO   chráněná krajinná oblast 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

k. ú.  katastrální území 

LK  Liberecký kraj 

LVS  lesní vegetační stupeň 

MÚK  mimoúrovňová křižovatka 

NTL  nízkotlak 

NUTS Nomenclature des Unites Territoriales Statistique (nomenklatura územních 
statistických jednotek) 

ORP  obec s rozšířenou působností 

PLO  přírodní lesní oblast 

PRVK  plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

PUPFL  pozemek určený k plnění funkce lesa 

PÚR  Politika územního rozvoje 

STL  středotlak 

TTP  trvalý travní porost 

ÚAN  území s archeologickými nálezy 

ÚAP  územně analytické podklady 

ÚP  územní plán 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 

VN  vysoké napětí 

VPO  veřejně prospěšné opatření 

VPS  veřejně prospěšná stavba 

VTL  vysokotlak 

VVN  velmi vysoké napětí 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR  zásady územního rozvoje 
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Poučení 

Podle § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitce nelze odvolat ani podat rozklad. 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti ÚP Svijany vydanému formou patření obecné povahy 

podat opravný prostředek. 

ÚP dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

o oznámení vydání ÚP Svijany.  

Dokumentace ÚP Svijany, je dle § 165 odst. 1 stavebního zákona opatřena záznamem o účinnosti a 

uložena na Obecním úřadě v Svijany, Městském úřadě Turnov - odboru rozvoje města, Stavebním úřadě v 

Příšovicích a na Krajském úřadě Libereckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu. Dále je ÚP 

Svijany přístupný na internetové stránce města Turnova http://www.turnov.cz/ . 
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