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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY  
 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Pořízení Změny č. 1 Územního plánu (dále ÚP) Svijany schválilo zastupitelstvo obce Svijany usnesením č. 
66/2015 ze dne 21. 7. 2015. Určeným zastupitelem byl zvolen pan místostarosta Ing. Tomáš Stojanovski. Od 11. 
10. 2017 byl určeným zastupitelem schválen starosta Ing. Petr Felkner. 

O pořízení byl požádán Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města. Zpracovatelem byla obcí Svijany vybrána 
firma ŽALUDA, projektová kancelář. 

Pořizovatel vyhotovil Návrh zadání změny č. 1 ÚP Svijany. 

Dne 06. 06. 2016 pořizovatel v souladu s ustanovením §47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu 
Libereckého kraje oznámení o projednávání návrhu zadání a návrh zadání zveřejnil na úřední desce obec 
Svijany a města Turnov. Uplatněno bylo stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska posouzení 
vlivů na životní prostředí (Navržené změny nejsou takového charakteru ani rozsahu, pro které by bylo nutné 
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví), z hlediska vlivu na evropsky významnou 
lokalitu a ptačí oblast (Návrh zadání změny územního plánu nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými 
záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti) a 14 dalších vyjádření. Následně 
pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotil požadavky uplatněné k návrhu zadání a na jejich základě návrh 
upravil. Návrh zadání nevyvolal požadavek na zpracování konceptu ani variantního řešení. Dle § 47 odst. 5 
stavebního zákona zastupitelstvo obce Svijany schválilo Zadání změny č. 1 ÚP Svijany usnesením č. 78/2016 ze 
dne 14. 11. 2016. 

Na základě schváleného zadání a zpracovaných Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s 
rozšířenou působností Turnov byla zpracovatelem vyhotovena dokumentace Návrhu změny č. 1 ÚP Svijany. 
Projednávání návrhu zahájil pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona, kdy oznámil 
termín společného jednání na den 14.07.2017 jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého 
kraje a sousedním obcím a vyzval je uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného 
jednání. Společné jednání se konalo za účasti zpracovatele, který přítomné seznámil s řešením a odpověděl na 
podané dotazy. 

Pořizovatel veřejnou vyhláškou  dne 05. 06. 2017 oznámil projednávání návrhu a možnost uplatnění písemných 
stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení veřejné vyhlášky. V rámci dané lhůty bylo podáno 10 
stanovisek od dotčených orgánů a 0 připomínek. 

Dne 26.9.2017 proběhlo dohodovací řízení s dotčeným orgánem Městský úřad Turnov, odbor životního 
prostředí, ke stanovisku č. j. OŽP/17/1848/KOR ze dne 10. 8. 2017.  

Následně dne 04. 10. 2017 písemností č.j. ORM/17/1930/MUV pořizovatel požádal v souladu s ustanovením § 
50 odst. 7 stavebního zákona Krajský úřad Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu o 
stanovisko k Návrhu změny č. 1 ÚP Svijany z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem  na širší 
územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem. K žádosti byla přiložena všechna stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci společného jednání o 
Návrhu změny č. 1 ÚP Svijany, i se záznamy z dohodovacích jednání, vč. jejich vyhodnocení. Pořizovatel obdržel 
stanovisko č. j. OÚPSŘ178/2016/OÚP KULK 81106/2017 ze dne 03. 11. 2017. 

Dle uplatněných stanovisek dotčených orgánů, výsledku dohodovacích jednání a požadavků od obce Svijany 
(které schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 4/2018 ze dne 30. 1. 2018) v souladu s ustanovením § 51 odst. 
1 stavebního zákona vyhotovil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracovatele k 
úpravě návrhu pro veřejné projednání. 

Veřejné projednání zahájil pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona, kdy oznámil 
termín veřejného projednání na den 24. 05. 2018. Dotčené orgány, Krajský úřad Libereckého kraje a sousední 
obce vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Veřejné projednání se 
konalo za účasti Ing. Víta Holuba, který přítomné seznámil s koncepcí řešení a odpověděl na podané dotazy. 
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Pořizovatel veřejnou vyhláškou dne 13. 04. 2018 oznámil veřejné projednání návrhu a možnost uplatnění 
písemných námitek a připomínek ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V rámci dané lhůty bylo 
podáno 6 stanovisek od dotčených orgánů, 0 připomínek a 1 námitka.  

Pořizovatel vyhotovil návrh rozhodnutí o námitkách ve spolupráci s určeným zastupitelem. Námitce nebylo 
vyhověno, jelikož se nejedná o pozemek ani stavbu, které by byly dotčeny návrhem řešení. Nejedná se tedy o 
námitku. 

Pořizovatel dokončil vyhodnocení stanovisek uplatněných v rámci veřejného projednání a pokyny k úpravě 
návrhu po veřejném projednání ve spolupráci s určeným zastupitelem. Následně pořizovatel předal 
zpracovateli pokyny oficiálně písemností č. j. ORM/1284/18/MUV dne 06. 06. 2018. 

Po obdržení upraveného Návrhu změny č. 1 ÚP Svijany po veřejném projednání pořizovatel vypsal opakované 
veřejné projednání, protože změny v dokumentaci shledal jako podstatné. 

Pořizovatel veřejnou vyhláškou dne 29. 06. 2018 oznámil opakované veřejné projednání návrhu na den 14. 08. 
2018. Dotčené orgány, Krajský úřad Libereckého kraje a sousední obce vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 
7 dnů ode dne veřejného projednání. V rámci dané lhůty byly podány 4 stanoviska od dotčených orgánů, 0 
připomínek a 0 námitek.  

Pořizovatel vyhotovil vyhodnocení stanovisek uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání, kapitoly 
odůvodnění vyhotovované pořizovatelem a pokyny k úpravě návrhu po opakovaném veřejném projednání ve 
spolupráci s určeným zastupitelem. Následně pořizovatel předal zpracovateli pokyny k vyhotovení 
dokumentace k vydání písemností č. j. ORM/18/2162/CIK dne 10. 10. 2018.  

 

2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Změna č. 1 nijak nemění využívání řešeného území z hlediska širších vztahů. Postavení obce v systému osídlení, 
vazby na sousední katastry, funkce nadregionálního i lokálních prvků ÚSES, ani vztahy nadmístní veřejné 
infrastruktury nejsou dotčeny.  

 

3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

3. 1 Vymezení řešeného území 

Řešené území je vymezeno správním územím obce Svijany, které odpovídá katastrálnímu území Svijany. Změna 
č. 1 však fakticky zasahuje pouze do jeho jihovýchodní části, tedy do zastavěného území a jeho bezprostředního 
okolí.  

3. 2 Vymezení zastavěného území 

Změna č. 1 aktualizuje zastavěné území k datu 31. 3. 2017. Aktualizované části hranice zastavěného území jsou 
zakresleny v grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). Zastavěné území je 
aktualizováno v souladu s ust. § 58 stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon. Vychází ze skutečného 
stavu zastavěnosti území, z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí a z dokumentu ÚP 
Svijany, který nabyl účinnosti dne 5. 12. 2012. 

Konkrétní úprava se týká doplnění rozsahu zastavěného území o stavební parcelu č. 126 v k. ú. Svijany.  

3. 3 Odůvodnění stanovené koncepce rozvoje území 

Změna č. 1 nemění a respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
stanovenou Územním plánem Svijany v kapitole 2.  

3. 4 Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Změna č. 1 nemění a respektuje urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Svijany v kapitole 3.  
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Změna č. 1 v rámci urbanistické koncepce doplňuje jednu plochu s rozdílným způsobem využití. Jedná se o 
plochu veřejných prostranství – veřejná zeleň. Důvodem je požadavek obce na získání specifických prostor, 
dočasné deponie materiálu v případě povodňových stavů na řece Jizeře (zastavitelné plochy Z14 a Z17). 
Specifická funkční podskupina v rámci veřejných prostranství – veřejná zeleně byla zvolena z důvodu maximální 
kompatibility s dalším záměrem, který se v daných prostorách nachází, totiž prvky územního systému 
ekologické stability lokálního charakteru (LBK1 a LBC1). 

Změna č. 1 dále zpřesňuje přípustné a podmíněně přípustné využití v plochách Zeleně – soukromé a vyhrazené. 
Jako přípustná je stanovena veškerá technická infrastruktura a to zejména z důvodu podpory správy a rozvoje 
veškerých sítí v řešeném území. Zpřísněná je naopak realizace dopravní infrastruktury. Ta je zúžena pouze na tu 
liniovou a zároveň je ponechána podmínka „pokud se jejich alternativní trasování mimo plochy prokáže jako 
neúměrně finančně náročné“. Snahou je korigovat již tak značně neúnosnou situaci z hlediska průjezdu a 
především parkování těžké nákladní dopravy. 

V návrhu pro společné jednání vymezovala Změna č. 1 zastavitelnou plochu Z13 (Plochy rekreace – plochy 
staveb pro rodinnou rekreaci (RI)), která měla funkčně ujednotit rekreačně využívaných prostor. Na základě 
stanoviska dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny (č. j. OZP/17/1848/KOR) však došlo k jejímu 
vyřazení. 

Změna č. 1 z hlediska plošného uspořádání tak, jak jej ÚP Svijany stanovuje, vymezuje, případně mění, 
zastavitelné plochy následujícím způsobem:  

Změna č. 1 mění následující zastavitelné plochy: 

ozn. 
plocha s 

rozdílným zp. 
využití 

odůvodnění změny zastavitelné plochy, pozn. 

Z1 

Plochy bydlení 
– v rodinných 

domech – 
venkovské 

(BV) 

V této ploše dochází k funkčnímu rozčlenění. Její severovýchodní část je přeřazena z 
ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) do ploch výroby a skladování – 
lehký průmysl (VL2). Důvodem je požadavek zadání Změny č. 1 „rozšíření areálu 
pivovaru, využití pro skladování, manipulaci a pro vybudování příjezdové komunikace“. 
Ohled byl brán rovněž na již realizovanou úpravu rozsahu parcely v katastru 
nemovitostí pro tyto účely i na bezprostřední funkční a prostorovou vazbu na stávající 
areál svijanského pivovaru. Úprava rozsahu parcely 174/11 v k. ú. Svijany byla také 
důvodem změny rozsahu zastavitelné plochy Z1 (z celkové hodnoty 3,79 ha na hodnotu 
3,89 ha). O plochu 0,1 ha byla zmenšena stabilizovaná plocha pro hromadné bydlení 
(viz obrázek). 

 

Toto řešení by mimo jiné mělo zásadně ulevit dopravě v centru obce. V současné době 
totiž míří rozhodující část těžké dopravy po sjezdu z komunikace II/279 do spodní 
(jihovýchodní) části pivovaru a přetěžuje tak důležitou místní komunikaci. Nový vjezd 
by byl řešen objezdem celé obce ze severu po komunikaci III/27917 a vstupem do 
pivovaru mimo urbanizované území obce.  

Přestože regulativy navrhované funkce neumožňují realizaci takových staveb a 
opatření, které by svým negativním vlivem nad přípustnou mez překročily hranice 
rozšiřovaného výrobního areálu, doplňuje Změna č. 1 podmínky pro využití plochy, 
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které dále podpoří řešení takových staveb a opatření, které budou slučitelné s obytnou 
výstavbou: „při realizaci staveb a opatření v části zastavitelné plochy pro výrobu a 
skladování v rámci územního řízení prokázat nepřekročení hygienických limitů vůči 
stávající i potenciální obytné zástavbě v budoucích chráněných venkovních prostorech a 
budoucích chráněných venkovních prostorech staveb“, „založit izolační zeleň oddělující 
části zastavitelné plochy bydlení a výroba a skladování“ a „u ploch s rozdílným využitím, 

s ohledem na negativní ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a po zhodnocení 
zdravotních rizik, nelze souhlasit s umístěním stavby nebo zařízení pro tyto funkční 

plochy bez doložení dodržení hygienických limitů hluku v chráněných prostorech“. 
Poslední podmínka byla doplněna specielně na základě stanoviska dotčeného orgánu 
na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Změna č. 1 v celé zastavitelné ploše Z1 rovněž ponechává stanovenou urbanistickou 
studii. Důvodem je kromě důrazu na dodržení všech hygienických limitů i potřeba 
celistvého urbanistického a architektonického řešení prostor. 

Pro lepší orientaci je rozloha zastavitelné plochy členěna na bydlení a výrobu. 

Z2 

Plochy bydlení 
– v rodinných 

domech – 
venkovské 

(BV) 

Plocha je na své jihovýchodní straně rozšířena o pruh o rozloze 0,15 ha. Důvodem je 
zpřesnění vymezení lokality U Zámku dle územní studie „Zástavba RD v lokalitě U 
Zámku“ zpracované Ing. arch. Věrou Blažkovou a následná úprava parcel v katastru 
nemovitostí.  
S tím souvisí také paralelní posun navazující stabilizované plochy dopravní 
infrastruktury – silniční (DS). 

Z6 

Plochy 
dopravní 

infrastruktury 
– silniční (DS) 

Zastavitelná plocha Z6 je Změnou č. 1 redukována o pozemkové parcely č. 60/17, 
60/18 a 60/19. Jedná se o oplocené parcely soukromých vlastníků, s jejichž využitím 
pro realizaci místní komunikace obec nepočítá. 

Změna č. 1 vymezuje následující zastavitelné plochy: 

ozn. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 

Z14 
Plochy veřejných 

prostranství – 
veřejná zeleň (ZV) 

Zastavitelné plochy Z14 a Z17 byly vymezeny na základě požadavku obce na 
vytvoření specifických prostor (vyvýšená pozice mimo zastavěné území obce a 
mimo vymezené záplavové území) určených jako dočasná deponie materiálu 
v případě povodňových stavů na řece Jizeře. Změna č. 1 proto vymezuje zcela 
novou funkční podskupinu v rámci veřejných prostranství – veřejnou zeleň. 
Důvodem je snaha o maximální kompatibilitu s dalším záměrem, který je v daných 
prostorách dlouhodobě stabilizován, totiž prvky územního systému ekologické 
stability lokálního charakteru (LBK1 a LBC1). Tomu odpovídají i regulativy nové 
funkce. Ty kromě samotné veřejné zeleně umožňují již pouze vodní plochy a 
technickou infrastrukturu veřejného charakteru v přípustném využití a občanské 
vybavení zvyšující využitelnost veřejných prostranství (za podmínky, že bude funkcí 
doplňkovou k hlavnímu využití) v podmínečně přípustném využití. V zastavitelné 
ploše tak lze samozřejmě vést např. vodovodní řad nebo zbudovat drobné 
technické zázemí pro bezproblémovou obsluhu veřejné zeleně, ale nelze již 
realizovat např. ani parkoviště.   

Z15 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 

silniční (DS) 

Zastavitelné plochy Z15 a Z16 vymezuje Změna č. 1 z důvodu zajištění pěšího 
(případně cyklo) propojení obce a hřbitova. V současné době je toto spojení 
realizováno po nevyhovujících zvykových pěšinách částečně po soukromých 
pozemcích nebo po frekventovaných komunikacích bez jakéhokoliv oddělení od 
motorové dopravy.  

Z16 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 

silniční (DS) 

Z17 
Plochy veřejných 

prostranství – 
veřejná zeleň (ZV) 

Zastavitelné plochy Z14 a Z17 byly vymezeny na základě požadavku obce na 
vytvoření specifických prostor (vyvýšená pozice mimo zastavěné území obce a 
mimo vymezené záplavové území) určených jako dočasná deponie materiálu 
v případě povodňových stavů na řece Jizeře. Změna č. 1 proto vymezuje zcela 
novou funkční podskupinu v rámci veřejných prostranství – veřejnou zeleň. 
Důvodem je snaha o maximální kompatibilitu s dalším záměrem, který je v daných 
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prostorách dlouhodobě stabilizován, totiž prvky územního systému ekologické 
stability lokálního charakteru (LBK1 a LBC1). Tomu odpovídají i regulativy nové 
funkce. Ty kromě samotné veřejné zeleně umožňují již pouze vodní plochy a 
technickou infrastrukturu veřejného charakteru v přípustném využití a občanské 
vybavení zvyšující využitelnost veřejných prostranství (za podmínky, že bude funkcí 
doplňkovou k hlavnímu využití) v podmínečně přípustném využití. V zastavitelné 
ploše tak lze samozřejmě vést např. vodovodní řad nebo zbudovat drobné 
technické zázemí pro bezproblémovou obsluhu veřejné zeleně, ale nelze již 
realizovat např. ani parkoviště.   

3. 5 Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot 

3. 5. 1 Ochrana kulturních hodnot 

Nemovité kulturní památky, archeologické lokality ani další zájmové objekty památkové péče nejsou Změnou č. 
1 dotčeny. 

3. 5. 2 Hospodářské a přírodní hodnoty 

Hospodářské a přírodní hodnoty, jejichž ochrana je stanovena ÚP Svijany, nejsou Změnou č. 1 dotčeny. 

3. 6 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovená Územním plánem Svijany není Změnou č. 1 
měněna. Nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. 

3. 7 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

3. 7. 1 Občanská vybavenost 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti (plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura (OV), plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) a plochy občanského 
vybavení – hřbitovy (OH)), stanovená Územním plánem Svijany, je změnou č. 1 respektována.  

3. 7. 2 Veřejná prostranství 

Celková koncepce veřejných prostranství, stanovená Územním plánem Svijany, není změnou č. 1 měněna. 

Změna č. 1 mění v rámci zastavěného území funkci na pozemkových parcelách č. 322 a 323 a to z ploch bydlení 
– v rodinných domech – venkovské (BV) právě na plochy veřejných prostranství (PV). Opačným směrem jsou 
takto funkčně upraveny okolní pozemkové parcely č. 63/2, 63/5 a část parcely č. 258. Na pozemkových 
parcelách č. 147/3 a částečně rovněž 268 naopak dochází k převedení ploch dopravní infrastruktury na plochy 
bydlení. Důvodem je v obou případech skutečný stav v území.  

Změna č. 1 upravuje regulativ podmíněně přípustného využití týkající se dopravní a technické infrastruktury a 
to směrem k větší jednoznačnosti při rozhodování o umísťování staveb a zařízení. Cílem je jasná veřejná povaha 
daného záměru.  

Změna č. 1 dále vymezuje zcela novou funkční podskupinu v rámci veřejných prostranství – veřejnou zeleň. 
Důvodem je vytvoření specifických prostor (vyvýšená pozice mimo zastavěné území obce a mimo vymezené 
záplavové území) určených jako dočasná deponie materiálu v případě povodňových stavů na řece Jizeře. Aby 
byla zajištěna maximální kompatibilita s dalším záměrem, který je v daných prostorách dlouhodobě 
stabilizován, totiž prvky územního systému ekologické stability lokálního charakteru (LBK1 a LBC1) byla 
vymezena zcela nová funkce právě s důrazem na zeleň, která v plochách samotných veřejných prostranství není 
tak akcentována.  

3. 7. 3 Dopravní infrastruktura 

Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovená Územním plánem 
Svijany měněna.  

Změna č. 1 redukuje zastavitelnou plochu Z6 pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS). Redukce se týká 
pozemkových parcel č. 60/17, 60/18 a 60/19. Jedná se o oplocené parcely soukromých vlastníků, s jejichž 
využitím pro realizaci místní komunikace obec nepočítá. 
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Druhá úprava plochy pro dopravu souvisí se změnou zastavitelné plochy Z2, kde paralelně s rozšířením této 
zastavitelné plochy dochází k posunu navazující stabilizované plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS). 

Dále jsou vymezena nové zastavitelné plochy Z15 a Z16. Změna č. 1 je vymezuje z důvodu zajištění pěšího 
(případně cyklo) propojení obce a hřbitova. V současné době je toto spojení realizováno po nevyhovujících 
zvykových pěšinách částečně po soukromých pozemcích nebo po frekventovaných komunikacích bez 
jakéhokoliv oddělení nemotorové a motorové dopravy. 

Další řešení silniční, železniční, pěší, cyklistické a vodní dopravy a veřejné hromadné dopravy navržené 
Územním plánem Svijany není změnou č. 1 měněno. 

3. 7. 4 Technická infrastruktura 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury stanovená Územním plánem Svijany není 
změnou č. 1 měněna.  

Změna č. 1 respektuje veškeré stávající sítě veřejné infrastruktury včetně jejich ochranných pásem nacházející 
se v řešeném území.  

Řešení zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování 
zemním plynem a odpadového hospodářství a řešení telekomunikací, navržené Územním plánem Svijany, není 
změnou č. 1 měněno. 

3. 8 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Svijany není změnou č. 1 měněna. 

Změna č. 1 aktualizuje podobu záplavového území Q100. Důvodem je podnět ze Zadání reagující na dokument 
„Změna stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jizera v úseku hranice 
Libereckého kraje - ř. km 110,051“. Jedná se o aktualizaci doposud stanoveného záplavového území 
významného vodního toku Jizera. Jako podklad posloužila data z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. 
M. aktualizovaná ke dni 18. 10. 2016.  

3. 9 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Změna č. 1 vymezuje dvě nové veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
Jedná se o zastavitelné plochy Z15 a Z16 pro realizaci pěšího propojení obce a hřbitova. 

3. 10 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 

které lze uplatnit předkupní právo 

Změna č. 1 vymezuje jednu zastavitelnou plochu veřejných prostranství – veřejné zeleně, pro kterou lze 
uplatnit předkupní právo. Jedná se o zastavitelnou plochu Z14. Důvodem je zajištění předkupního práva 
v případě prodeje pozemku p. č. 207/42 soukromým subjektem, kterému tato parcela v současné době patří. 

3. 11 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Plochy a koridory územních rezerv nejsou Změnou č. 1 vymezeny. 

3. 12 Odůvodnění vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 

parcelaci 

Změna č. 1 prodlužuje u všech ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování, lhůtu pro pořízení na šest let od data nabytí účinnosti této Změny. Důvodem je potřeba uchování 
stanovené podmínky pro kvalitní urbanistické řešení prostorově rozsáhlejších ploch. Pakliže by i tak došlo 
k marnému uplynutí lhůty, stanovuje Změna č. 1, že k definovaným podmínkám pro pořízení územní studie 
bude přistupováno jako k závazným požadavkům pro rozhodování v území, resp. v dotčených plochách.  
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3. 13 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území 

Změna č. 1 nestanovuje pořadí změn v území.   

3. 14 Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro 

které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 

autorizovaný architekt 

Změna č. 1 nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.  

 

4 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

4. 1 Vymezení zastavěného území 
Změna č. 1 prověřila potřebu aktualizace vymezení zastavěného území v řešeném území a na základě § 58 
stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon aktualizovala zastavěné území k datu 31. 3. 2017. Tato hranice 
zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 

4. 2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 

Změna č. 1 nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu pro bydlení. Jedinými nově vymezenými zastavitelnými 
plochami jsou zastavitelné plochy Z14 a Z17 pro veřejnou zeleň a Z15 a Z16 pro dopravní infrastrukturu.  

 

5 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

5. 1 Zemědělský půdní fond 

Koncepce nakládání se ZPF stanovená Územním plánem Svijany není Změnou č. 1 měněna. Změna č. 1 
vymezuje čtyři nové zastavitelné plochy (z nichž dvě jsou stavbami veřejně prospěšnými a zbylé dvě veřejnými 
prostranstvími) a na základě nových údajů v katastrální mapě zpřesňuje vymezení stávající zastavitelné plochy 
(viz tabulku níže).  

Tab.: Přehled odnětí půdního fondu  

ozn. lokalita 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

výměra 
celkem 

(ha) 

ZPF -  kultura (ha) 
třídy ochrany 

ZPF (ha) 

zahrada orná TTP I. 

Z2 1 
Plochy bydlení – v 
rodinných domech 
– venkovské (BV) 

0,15 0,14 0 0 0,14 

Z17 2 Plochy veřejných 
prostranství – 

veřejná zeleň (ZV) 

0,30 0 0,30 0 0,30 

Z14 3 1,17 0 0 1,17 1,17 

Z15 4 Plochy dopravní 
infrastruktury – 

silniční (DS) 

0,13 0 0,13 0 0,13 

Z16 5 0,26 0,16 0 0,04 0,20 

celkem 2,01 0,30 0,43 1,57 1,94 

Důsledky navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 

ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a společného metodického doporučení 



Změna č. 1 ÚP Svijany  textová část – odůvodnění 

Žaluda, projektová kancelář  8 
 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu.  

5. 2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Změna č. 1 vymezuje část zastavitelné plochy Z16, která vyžaduje zábor pozemků k plnění funkce lesa. 

Tab.: Přehled záboru pozemků k plnění funkce lesa 

ozn. lokalita plocha s rozdílným způsobem využití výměra celkem (ha) zábor PUPFL (ha) 

Z16 L1 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 

(DS) 
0,26 0,04 

6 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 3 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

A) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády České 
republiky č. 276 dne 15. 04. 2015 (dále jen APÚR ČR). Řešené území se nenachází v rozvojové oblasti či 
specifické oblasti vymezené APÚR ČR.  

Obec Svijany leží na rozvojové ose OS3 Praha – Liberec – hranice ČR/Německo, Polsko (Görlitz/Zgorzelec), jež je 
vymezena v území ovlivněném silnicemi R10 (nové označení D10) a R35 (nové označení I/35) při spolupůsobení 
center Mladá Boleslav a Turnov.  

Řešeného území se z APÚR ČR dále dotýká koridor dopravní infrastruktury ŽD8 hranice Polsko/ČR-Liberec-
Mladá Boleslav-Praha, který má za úkol vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti spojení Praha- Liberec-hranice 
ČR/Polsko. 

Změna č. 1 Územního plánu (ÚP) Svijany řeší pouze drobné úpravy stávající dokumentace, které nejsou s 
prioritami uvedenými v APÚR ČR v rozporu. Vyhodnocení priorit uvedené v PÚR ČR v dokumentaci změny č. 1 
ÚP Svijany je dostatečné. 

Pro území řešené Změnou č. 1 ÚP Svijany byla vydána nadřazená územně plánovací dokumentace – Zásady 
územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK) usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. 466/11/ZK ze 
dne 13. 12. 2011. 

Dle ZÚR LK jsou Svijany součástí rozvojové oblasti nadmístního významu ROB3 Turnov s vazbami na rozvojové 
osy I. řádu republikového významu a rozvojové osy III. řádu – nadmístního významu, řešeného území se týká: 
ROS1 Praha – hranice kraje – Turnov – Liberec – Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou  - hranice ČR/ 
Německo, Polsko. 

Obce Svijany se týkají následující koridory: 

Železniční doprava: 

D26 úsek hranice LK – Turnov – Liberec (koridor pro umístění železniční trati mezinárodního významu; 
modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění). 

Protipovodňová ochrana území 

Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření. Koridor pro umístění 
staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi. Na území obce Svijany se nachází koridor pro 
umístění VPS a VPO pro snižování ohrožení území povodněmi P05_1 Jizera, Svijany – Rakousy. 

Ochrana přírody a krajiny 

ZÚR LK vymezily cílové charakteristiky krajiny, upřesnily územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje. 

Biokoridor K31V,N – biokoridor nadregionálního významu, vodní, nivní je již zpřesněn ve stávajícím ÚP Svijany. 
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Součástí ZÚR LK je koncepce rozvoje území kraje vyjádřená mimo jiné stanovením priorit územního plánování 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (dále také jen ÚRÚ), které zohledňují priority obsažené v PÚR ČR, 
popřípadě dochází k jejich případným doplněním pro případné řešení specifických problémů kraje. 

Koridory vyplývající pro řešené území ze ZÚR LK byly zpřesněny ve stávající dokumentaci ÚP Svijany. Soulad se 
ZÚR LK byl posouzen již v platném ÚP Svijany. 

Změna č. 1 ÚP Svijany řeší pouze drobné úpravy stávající dokumentace, které nejsou se ZÚR LK v rozporu. 

B) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování je zpracováno v textové části odůvodnění v kapitole 10 
VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ. 

C) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Návrh Změny č. 1 ÚP Svijany byl zpracován v souladu s postupem a náležitostmi danými zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

D) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Vyhodnocení souladu dle zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánu je zpracováno v textové 
části odůvodnění v kapitole 12 VYHODNOCENÍ SOULASU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANVOISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM 
ŘEŠENÍ ROZPORŮ. 

 

7 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 
JEJICH VYMEZENÍ 

Změna č. 1 nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje 
Libereckého kraje. 

8 SOULAD ZMĚNY Č. 1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

8. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s Politikou územního rozvoje 

Změna č. 1 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále též jen 
„PÚR ČR“), schválené vládou ČR dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276. Řešené území spadá do rozvojové osy 
„OS3 Rozvojová osa Praha – Liberec – hranice ČR/Německo, Polsko (– Görlitz/ Zgorzelec)“ a do koridoru 
konvenční železniční dopravy „ŽD8 Hranice Polsko/ČR–Liberec–Mladá Boleslav–Praha“. 

Změna č. 1 respektuje obecné zásady stanovené PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Stejně tak je 
respektován koridor modernizace stávající železniční trati vymezený již v ÚP Svijany.  

8. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s územně plánovací dokumentací kraje 

Změna č. 1 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, které byly vydány zastupitelstvem 
kraje v prosinci 2011. 
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Změna č. 1 se svou povahou nijak neodchyluje od souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
tak, jak ji vyhodnotil již ÚP Svijany.   

9 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Změna č. 1 je vypracována na základě „Zadání Změny č. 1 Územního plánu Svijany“ (dále též jen „Zadání Změny 
č. 1“), zpracovaného oprávněnou osobou pořizovatele, jímž je Městský úřad Turnov, ve spolupráci s určeným 
zastupitelem. Důvodem pořízení bylo celkem šest požadavků na změn v území. Jednotlivé požadavky ze 
schváleného Zadání Změny č. 1 byly zapracovány následujícím způsobem: 

1) Prověřit p. p. č. 174/11 k. ú. Svijany – severní část pozemku plochy BV (bydlení v rodinných domech - 
venkovské), jižní část pozemku plochy BH (bydlení v bytových domech), – změnit na plochu VL2 (výroba a 
skladování – lehký průmysl) z důvodu rozšíření areálu pivovaru, využití pro skladování, manipulaci a pro 
vybudování příjezdové komunikace, počítá se s vybudováním ochranné zeleně, popř. dalších protihlukových 
opatření z důvodu blízkosti bytových domů  

Je zohledněno v textové i grafické části Změny č. 1. Změna č. 1 člení zastavitelnou plochu Z1. Její 
severovýchodní část je přeřazena z ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) do ploch 
výroby a skladování – lehký průmysl (VL2). Ohled byl kromě požadavku v zadání brán rovněž na již 
realizovanou úpravu parcel v katastru nemovitostí pro tyto účely i bezprostřední vazbu na stávající 
areál svijanského pivovaru.  

Přestože regulativy navrhované funkce neumožňují realizaci takových staveb a opatření, které by svým 
negativním vlivem nad přípustnou mez překročily hranice rozšiřovaného výrobního areálu, doplňuje 
Změna č. 1 dvě podmínky pro využití plochy, které dále podpoří řešení takových staveb a opatření, 
které budou slučitelné s obytnou výstavbou: „při realizaci staveb a opatření v části zastavitelné plochy 
pro výrobu a skladování v rámci územního řízení prokázat nepřekročení hygienických limitů vůči 
stávající i potenciální obytné zástavbě v budoucích chráněných venkovních prostorech a budoucích 
chráněných venkovních prostorech staveb a založit izolační zeleň oddělující části zastavitelné plochy 
bydlení a výroba a skladování“. 

Změna č. 1 v celé zastavitelné ploše Z1 rovněž ponechává stanovenou urbanistickou studii. Důvodem 
je kromě důrazu na dodržení všech hygienických limitů i potřeba celistvého urbanistického a 
architektonického řešení prostor. 

Pro lepší orientaci je rozloha celé zastavitelné plochy členěna na část určenou pro bydlení a část 
určenou pro výrobu.  

2) Prověřit východní část p. p. č 60/17 a p. p. č. 60/18, 60/19 k. ú. Svijany – plocha DS (dopravní infrastruktura – 
silniční), součástí lokality Z6 – změnit na plochu ZS (zeleň - soukromá a vyhrazená) vlastníci pozemků mají 
dotčené pozemky oploceny až k východní hranici a domnívají se, že pro potřeby komunikace postačí šíře 
pozemku p. č. 60/8 k. ú. Svijany. Lokality se nachází v záplavovém území významného vodního toku Jizera při 
průtoku Q100 a zároveň v aktivní zóně záplavového území. Hranice záplavového území je třeba zapracovat do 
výkresové části územně plánovací dokumentace a informaci o něm uvést v textové části ÚP. 

Je zohledněno v textové i grafické části Změny č. 1. Zastavitelná plocha Z6 je Změnou č. 1 redukována 
o pozemkové parcely č. 60/17, 60/18 a 60/19. Jedná se o oplocené parcely soukromých vlastníků, 
s jejichž využitím pro realizaci místní komunikace obec nepočítá. 

Změna č. 1 aktualizuje podobu záplavového území Q100. Jako podklad posloužila data z Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. M. aktualizovaná ke dni 18. 10. 2016. 

3) Prověřit p. p. č. 227/11 k. ú. Svijany – plocha VF (výroba a skladování – fotovoltaická elektrárna) – změnit na 
plochu BV (bydlení v rodinných domech – venkovské) z důvodu výstavby rodinného domu (nebo prověřit 
podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání plochy VF (výroba a skladování – fotovoltaická 
elektrárna), „Podmíněně přípustné využití – dopsat: - bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz 
areálu (služební byty, bydlení majitelů a správců“). Uvedený pozemek je situovaný v blízkosti stávající dálnice 
D10, v území které je vystaveno zvýšené hlukové a imisní expozici. Zemědělská půda na této lokalitě je zahrnuta 
do I. třídy ochrany. Projektant musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to ve 
srovnání s jiným možným řešením. Orgán ochrany ZPF upozorňuje na skutečnost, že plocha VF – fotovoltaické 
elektrárny je dočasně odňatá ze ZPF na dobu trvání cca 30 let s tím, že plocha bude následně rekultivována a 
vrácena do ZPF. 
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Není zohledněno v textové ani grafické části Změny č. 1. Pro vymezení nové zastavitelné plochy pro 
bydlení nelze prokázat nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy (viz ustanovení § 55, odst. 4 
Stavebního zákona). Parcela 227/11 navíc dle databáze katastru nemovitostí spadá do nejpřísnější, 
tedy I., třídy ochrany ZPF. Plocha pro fotovoltaickou elektrárnu je dočasně odejmutá ze ZPF na dobu 
trvání cca 30 let s tím, že plocha bude následně rekultivována a vrácena do ZPF. 

4) Prověřit části p. p. č 227/12 až p. p. č. 227/16 k. ú. Svijany – plocha NSzp (plochy smíšené nezastavitelného 
území), součástí lokality Z2 – změnit na plochu BV  (bydlení v rodinných domech - venkovské) z důvodů zpřesnění 
vymezení lokality Z2 – U Zámku dle zpracované územní studie. 

Je zohledněno v textové i grafické části Změny č. 1. Zastavitelná plocha Z1 je na své jihovýchodní 
straně rozšířena o pás (rozloha 0,15 ha). Důvodem je zpřesnění vymezení lokality U Zámku dle územní 
studie „Zástavba RD v lokalitě U Zámku“ zpracované Ing. arch. Věrou Blažkovou a následná úprava 
parcel v katastru nemovitostí. S tím souvisí také paralelní posun navazující stabilizované plochy 
dopravní infrastruktury – silniční (DS). 

5) Prověřit podmínky funkčního využití lokality Z1, - plochy BV (bydlení v rodinných domech – venkovské), 
především podmínku na zpracování územní studie. 

Není zohledněno v textové ani grafické části Změny č. 1. Pro zastavitelnou plochu Z1 byla ponechána 
jako podmínka pro rozhodování územní studie v celém jejím rozsahu stanoveném v ÚP Svijany. 
Důvodem je kromě důrazu na dodržení všech hygienických limitů i potřeba celistvého urbanistického a 
architektonického řešení rozsáhlých prostor. 

6) Prověřit aktualizované hranice záplavového území dle zpracovaného návrhu „Změna stanovení záplavového 
území a vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jizera v úseku hranice Libereckého kraje - ř.km 
110,051“. Jedná se o aktualizaci doposud stanoveného záplavového území a aktivní zóny významného vodního 
toku Jizera. Návrh na stanovení záplavového území a aktivní zóny předložil Povodí Labe, státní podnik 

Je zohledněno v textové i grafické části Změny č. 1. Změna č. 1 aktualizuje podobu záplavového území 
Q100. Jako podklad posloužila data z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. aktualizovaná 
ke dni 18. 10. 2016.  

10 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Pro Změnu č. 1 vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování: 

10. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s cíli územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. 

Změna č. 1 zásadně nemnění koncepci rozvoje jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje. Významnější 
podporu lze shledat v oblasti hospodářství a to vymezením části zastavitelné plochy Z1 pro lehkou 
výrobu a skladování. 

(2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. 

Změna č. 1 dosahuje souladu s cílem (2) respektováním obsahového rámce a metodického postupu 
prací stanovených legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Zásadním 
předpokladem pro dosažení souladu s cílem (2) je splnění požadavků vyplývajících ze zadání Změny č. 1 
schválené zastupitelstvem obce. Vyhodnocení splnění zadání je uvedeno v samostatné části 
odůvodnění. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů a rozumného využití 
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společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou dohodou 
účastníků procesu pořizování změny č. 1 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, 
veřejnosti, atd.).  

 (4)  Územní plánování ve veřejném zájmu 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 stanovuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území 
formou závazných úkolů. Základním členěním řešeného území na zastavěné území, zastavitelné plochy 
a nezastavěné území územní plán stimuluje využívání již urbanizovaných ploch a vytváří podmínky pro 
ochranu krajiny. Hospodárné, dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným způsobem 
využití je zajištěno stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání. Zastavitelné plochy 
jsou vymezeny na základě potenciálu rozvoje, vyhodnocení jejich potřeby je součástí odůvodnění 
územního plánu. 

Změna č. 1 respektuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území, 
stanovenou Územním plánem Svijany. Dále respektuje stanovené podmínky plošného a prostorového 
uspořádání, které zajišťují hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným 
způsobem využití. Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby, které by omezily či 
narušily přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území nebo které by znemožnily jejich ochranu.  

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které 
s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud 
je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Požadavky na prověření ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, ve kterých je 
vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona, nebyly součástí zadání změny č. 1. Změna č. 1 nemění podmínky využití ploch 
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území stanovených Územním plánem Svijany. 

10. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

ÚP na základě informací uvedených v nadřazených územně plánovacích dokumentacích, dat 
poskytnutých pořizovatelem Změny č. 1 a platným ÚP Svijany respektuje a nijak zásadně nemění 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
území 

Změna č. 1 navazuje na koncepci rozvoje území obce včetně urbanistické koncepce stanovené 
územním plánem Svijany. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území respektuje stávající 
uspořádání sídla a zachování identity a rovnoměrného rozvoje jednotlivých místních částí. 

c)  prověřovat a posuzovat 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 

Změna č. 1 prověřila potřebu změn v území zejména s ohledem na dlouhodobý dynamický rozvoj obce 
Svijany, polohu a význam obce v rámci sídelní struktury a její strategické cíle. Rozhodujícím podkladem 
bylo zadání Změny č. 1.  
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d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 

Územní plán Svijany v mezích stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy 
definuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území. Územní plán 
specifikuje charakter a strukturu území a stanovuje zásady pro umísťování, uspořádání a řešení staveb.  

Změna č. 1 respektuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území 
vyplývající z Územního plánu Svijany. 

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

Změna č. 1 nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci).  

g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

Změna č. 1 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené v územním 
plánu Svijany. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou Územním plánem Svijany 
vytvořeny zejména v rámci koncepce rozvoje. Je deklarována snaha umožnit širší využívání území a 
pružně reagovat na hospodářské a společenské změny. Např. ekonomické aktivity jsou umožněny v 
rámci přípustného a podmíněně přípustného využití ve většině ploch v rámci urbanizovaného území.  
Změna č. 1 respektuje tuto koncepci rozvoje území stanovenou Územním plánem Svijany.  

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

Změna č. 1 respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury vytvořené Územním plánem 
Svijany zohledněním zastavěného území a vymezením zastavitelných ploch včetně stanovení 
odpovídajících podmínek pro jejich využití.  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 
na změny v území 

Změna č. 1 respektuje urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Svijany, která klade důraz 
na lokalizaci zastavitelných ploch ve vazbě na infrastrukturní kostru města i jednotlivých sídel, jejich 
návaznost na zastavěné území a komunikační systém.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Požadavky civilní ochrany jsou v Územním plánu zohledněny. Řešeny jsou zejména oblasti týkající se 
ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, evakuace obyvatelstva a jeho přechodného 
ubytování, skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, záchranné, likvidační a 
obnovovací práce a nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.  

Změnou č. 1 se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovené Územním 
plánem Svijany. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Změna č. 1 nijak nemění možnosti rekultivačních zásahů, které přispějí k opětovnému využití 
nevyužívaných ploch.  

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů 
na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby umožňující umisťovat záměry 
vyvolávající negativní vlivy na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Viz bod m).  

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. 1 vymezeny. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče 
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Při zpracování změny č. 1 byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších 
technických, přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické 
podklady zpracované na úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti.  

 

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

Změna č. 1 je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Vyhláškou č. 500/2006 Sb. a Vyhláškou č. 
501/2006 Sb. Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci a průběhu jejího pořizování. 

 

12 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

12. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů, v platném znění, uplatněné k 
návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Svijany, byly zapracovány. 

Při zpracování Změny č. 1 ÚP Svijany bylo postupováno v součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné 
zájmy podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 257/2001 Sb., 114/1992 Sb., 20/1987 Sb., 289/1995 
Sb., 13/1997 Sb., 334/1992 Sb., 258/2000 Sb. a další vždy v platném znění). 

Změna č. 1 ÚP Svijany je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.  

12. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 
ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném znění), 

uplatněné v zákonem stanovené lhůtě dle §50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

(ÚP) Svijany pro společné jednání, byly projednány a po dohodě zapracovány do dokumentace 

návrhu Změny č. 1 ÚP Svijany pro veřejné projednání. 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

Stanovisko značky OÚPSŘ 178/2016/OÚP, KULK 50492/2017 doručené dne 1.8.2017, vedené pod ev. 

č. 45737/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Koordinované stanovisko zahrnující stanoviska na ochranu 

dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě: 

 

1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších změn a doplnění: 

Dotčeným orgánem je Městský úřad Turnov (dále jen MěÚ 

Turnov), vzhledem k tomu nemá k Návrhu Změny č. 1 ÚP 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 
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Svijany žádné připomínky 

2) Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

Příslušným orgánem je dle § 48 odst. 2 písm. B) lesního 

zákona MěÚ Turnov. 

3) Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů: 

Krajský úřad nemá z hlediska posuzování vlivů na životní 
prostředí k návrhu Změny č. 1 ÚP Svijany připomínky.  
Odůvodnění: 

K návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Svijany nebyl uplatněn 

požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Vliv 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen. 

Současně krajský úřad upozorňuje, že tímto stanoviskem 

není dotčena povinnost případného posouzení záměrů, jež 

jsou předmětem územního plánu, v režimu posuzování 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto záměry 

budou naplňovat ustanovení některého z bodů přílohy č. 1 

tohoto zákona. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí 

je pak jedním z podkladů v následných řízeních dle 

zvláštních právních předpisů. 

4) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů: 

KÚLK, odbor životního prostředí a zemědělství uplatňuje ve 

stanovisku ze dne 31.7.2017 následující připomínky: 

a) Z1 – požaduje doplnit výměru funkčního vymezení 

v zastavitelné ploše 

Odůvodnění: v kapitole 3.3 (srovnávací text – str. 13) 

v tabulce č. 1 – seznam zastavitelných ploch  - je současně 

zmíněno vymezení pro plochy bydlení v rodinných domech 

– venkovské (BV) a plochy výroby a skladování – lehký 

průmysl (VL2), pro které je uvedena společná výměra a 

není tudíž zřejmé, jaká plocha bude využívána pro 

zmiňovaná funkční využití – bydlení versus výroba. 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavku bylo vyhověno. Stanovisko 

vyvolalo změnu dokumentace. 
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b) požaduje odstranit nesoulad ve vymezení zastavěného 

území na p.p.č. 186/19 v k.ú. Svijany. 

Odůvodnění: v platném ÚP je zájmová lokalita zařazena do 

funkčního využití – zeleň – soukromá a vyhrazená – ZS. 

Orgán ochrany ZPF požaduje doložit dokumenty k využití 

p.p.č. 186/19 v k.ú. Svijany, které by povolovaly jiné využití 

než zemědělské. Dle ohledání na místě neshledal orgán 

ochrany ZPF opodstatnění zařazení předmětné lokality do 

plochy stavové RI. 

c) Z2 – plocha pro bydlení – v rodinných domech – 

venkovské (BV). Orgán ochrany ZPF požaduje plochu 

dohodnout.  

Odůvodnění:  Z textu odůvodnění Změny vyplývá, že se 

jedná o navýšení záboru zemědělské půdy o 0,14 ha. Toto 

navýšení je dle textu způsobeno zpřesněním vymezení 

lokality a následnou úpravou parcel v katastru nemovitostí. 

Návrh  na rozšíření zastavitelné plochy pro bydlení v rámci 

uvedené plochy Z2, není v souladu se zájmy ochrany 

zemědělského půdního fondu, a to především dle zásad 

ochrany ZPF uvedených v § 4 zákona o ochraně ZPF  a dále 

dle článku II. metodického pokynu Ministerstva životního 

prostředí ČR č.j. OOLP/1067/96. Podle metodického 

pokynu má orgán ochrany ZPF při posuzování územně 

plánovací dokumentace hodnotit mimo jiné i dosavadní 

využití nezemědělských ploch, využití nezastavěných a 

nedostatečně využitých ploch v doposud platné 

dokumentaci ÚP. Ze zprávy o uplatňování ÚP Svijany, 

kterou orgán ochrany ZPF posuzoval v lednu 2017, 

vyplynulo, že je v obci navržen dostatečný rozsah ploch pro 

bydlení a byly vymezeny plochy pro další navazující 

změnové funkce uspokojující potřeby obyvatel. Dle 

vyhodnocení byly v obci Svijany za dobu platnosti (ÚP 

schválen 13.11.2012) postaveny 4 rodinné domy a to 

v zastavěném území obce. Na zastavitelných plochách 

nebyly realizovány žádné stavby. Požadavky na nové 

zastavitelné plochy nebyly uplatněny z důvodu 

dostatečného množství návrhových ploch, které ještě 

využity nejsou. Přesto předložený návrh Změny č. 1 ÚP 

nové zábory ZPF navrhuje bez dostatečné kompenzace za 

plochy dlouhodobě nevyužité. Návrhem je dotčen 

zemědělský pozemek p.č. 227/2 v k.ú. Svijany (dle KN 

 

Uvedená plocha byla vypuštěna ze 

stavových ploch rekreace (RI).  Pouze 

st. 126 v k.ú. Svijany byla zařazena ve 

stavové ploše rekreace (RI). 

Stanovisko vyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

 

 

Plocha byla vymezena na základě 

požadavku vlastníka uvedeného 

pozemku - obce. Plocha navazuje na 

zastavěné území a je dobře dopravně 

dostupná. Již 22. 2. 2011 bylo vydané 

územní rozhodnutí o dělení pozemků 

a o umístění stavby, bohužel nebylo 

zahrnuto do nového ÚP. Zpráva o 

uplatňování ÚP Svijany byla 

zpracovávána až po rozpracování prací 

na Změně č. 1 ÚP Svijany, z tohoto 

důvodu ze zprávy vyplynulo, že je 

v obci navržen dostatečný rozsah 

ploch pro bydlení, protože požadavky 

již řešila výše uvedená změna. Po 

projednání bylo dohodnuto, že 

uvedená plocha bude zachována.  
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veden pod druhem pozemku zahrada, dle ÚP – funkční 

využití NSzp – plochy smíšené nezastavěného území – 

zemědělské, přírodní). Pozemku byla dle vyhlášky č. 

48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, stanovena I. třída 

ochrany.  

d) Z13 – plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou 

rekreaci (RI) na výměře 0,89 ha. Orgán ochrany ZPF 

požaduje plochu z dokumentace ÚP vypustit.  

Odůvodnění: Plocha rekreace je navržena ve volné krajině 

mimo zastavěné území obce. Návrhem je dotčena 

zemědělská půda s BPEJ 50910, 51110, které je stanovena 

I. třída ochrany dle vyhlášky 48/2011 Sb., o stanovení tříd 

ochrany, stanovena I. třída ochrany. Dle § 4 odst. 3 zákona 

o ochraně ZPF lze zemědělskou půdu I. a II. třídy, odejmout 

pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 

převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského 

půdního fondu. Toto ustanovení se nepoužije při 

posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné 

územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně 

plánovací činnosti nedojde ke změně jejího využití. 

V daném případě se jedná o nový návrh a veřejný zájem u 

navrhované plochy prokázán nebyl.  

e) požaduje prověřit a případně aktualizovat údaje BPEJ 

Odůvodnění: Orgán ochrany ZPF při kontrole údajů 

v kapitole 5.1 Zemědělský půdní fond – tabulka- Přehled 

odnětí půdního fondu a grafického znázornění – výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu zjistil jiné hodnoty 

BPEJ, než které jsou uvedeny např. ve vyhodnocení 

zemědělské půdy u návrhové plochy Z13. Tato půda je dle 

KN zahrnuta do BPEJ 50910 a 51110. Těmto půdám je 

vyhláškou o stanovení tříd ochrany stanovena I. třída 

ochrany. Dále grafické znázornění tříd ochrany ZPF 

v posuzované dokumentaci je odlišné od znázornění tříd 

ochrany ve vrstvě, kterou orgán ochrany ZPF čerpá z ÚAP 

Libereckého kraje, která je spravována odborem územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu. Na základě 

tohoto zjištění je požadováno prověření BPEJ v posuzované 

dokumentaci Změny č. 1 UP Svijany.   

 

 

 

 

 

 

Po dohodovacím jednání ze dne 

7.9.2017 byla plocha Z13 vypuštěna, 

z důvodu  nesouhlasu KÚLK, odboru 

životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavku bylo vyhověno. Stanovisko 

vyvolalo změnu dokumentace. 
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5) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:  

KÚ LK, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy, 

orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1, písm. e) 

zákona č. 201/2012 Sb., uplatňuje ve smyslu ustanovení § 

11 odst. 2, písm. a)zákona o ochraně ovzduší, následující 

stanovisko: 

Z hlediska ochrany ovzduší není k předloženému Návrhu 

Změny č. 1 ÚP Svijany připomínek. Odůvodnění: 

Předmětný Návrh Změny č. 1 ÚP Svijany nenavrhuje žádné 

funkční využití, které by bylo v přímém rozporu se zájmy 

chráněnými zákonem o ochraně ovzduší a předpisy 

vydanými k jeho provedení.  

6) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů:  

KÚ LK, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 

příslušný vodoprávní úřad dle § 107 odst. 1 písm. A) zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k vydání 

stanoviska z hlediska dotčených zájmů vodním zákonem 

v kompetenci krajského úřadu, nemá k návrhu změny č.1 

ÚP Svijany žádné připomínky. 

7) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů:  

KÚ LK, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen 

krajský úřad) jako příslušný orgán ochrany přírody, dle § 77 

a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon), k vydání stanoviska dotčených zájmů ochrany 

přírody a krajiny v kompetenci krajského úřadu, nemá k 

Návrh Změny č. 1 ÚP Svijany žádné připomínky. 

Odůvodnění: Krajský úřad posoudil předložený návrh 

změny územního plánu a sděluje, že nemá v rámci svých 

zákonných kompetencí k navrhovaným změnám územního 

plánu žádných připomínek. Dále krajský úřad upozorňuje, 

že podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona je příslušným 

orgánem k vydání stanoviska z hlediska dalších zájmů 

ochrany přírody a krajiny MěÚ Turnov. 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace 

 

 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace 
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8) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů:  

KÚ LK, odbor dopravy dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 

souhlasí s Návrhem Změny č. 1 ÚP Svijany. 

9) zákona č. 224/2015  Sb., o prevenci závažných havárií, 

ve znění pozdějších předpisů:  

Ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 

závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů (dále 

zákon), se Návrh Změny č. 1 ÚP Svijany nedotýká zájmů 

chráněných tímto zákonem.  

Odůvodnění: Předložený návrh územního plánu 

nenavrhuje žádné funkční využití podléhající posouzení dle 

tohoto zákona. 

10) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen stavební zákon) 

KÚ LK, odbor územního plánování a stavebního řádu, 

upozorňuje, že stanovisko z hledisek zajištění koordinace 

využití území s ohledem na širší územní vztahy, souladu 

s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem dle § 50 odst. 7 stavebního 

zákona ve lhůtě 30 dnů poté, co od pořizovatele obdrží 

kopie stanovisek, připomínek a výsledků konzultací 

k návrhu předmětné dokumentace. 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace 

 

 

 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Liberec, Husova 64, 460 31 Liberec 1 

Stanovisko značky KHSLB 12232/2017 doručené dne 7.8.2017 a vedené pod ev. č. 46801/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

S návrhem změny č. 1 Územního plánu Svijany souhlasí. 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokum. 
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/26, P.O. Box 16, 460 01 

Liberec 1 

Stanovisko značky SBS 18939/2017 doručené dne 13.6.2017 a vedené pod ev. č. 36565/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Nemá námitky k návrhu změny č.1 ÚP Svijany  Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 3 

Stanovisko značky 38412/ENV/17, 492/540/17 spis zn. 62/542/17 doručené dne 13.6.2017  vedené 

pod ev. č. 36492/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Nemá připomínky Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů Tychonova 1, 

Praha 6, 160 01  

Stanovisko značky 5636/63419/2017-8201-OÚZ-PCE doručené dne 28.6.2017 a vedené pod ev. č. 

39909/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

K Návrhu změny č. 1 ÚP Svijany nemáme připomínek. Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu  

Městský úřad Turnov – odbor školství, kultury a sportu, Skálova 72, 511 01 Turnov 

Stanovisko značky ŠKO/17/1674/RAJ doručené dne 3.8.2017, vedené pod ev. č. 46221/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Oddělení památkové péče vydává stanovisko, že z hlediska 

veřejných zájmů státní památkové péče lze Návrh Změny č. 

1 ÚP Svijany akceptovat. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 



Změna č. 1 ÚP Svijany  textová část – odůvodnění 

Žaluda, projektová kancelář  21 
 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Liberec, Barvířská 10/29, 460 10 Liberec III 

Stanovisko značky HSLI-1974-3/KŘ-P-PRE-2017 doručené dne 1.8.2017, vedené pod ev. č. 45747/17-

MUTU. 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Souhlasné koordinované závazné stanovisko.  

Odůvodnění: Posouzená dokumentace specifikovaná 

v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené 

ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 

458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím a 

zdrojům požární vody, jakožto veřejně prospěšným 

stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 

vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Stanovisko značky MPO 36630/2017 doručené dne 31.7.2017, vedené pod ev. č. 45642/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Na území obce nejsou výhradní ložiska nebo prognózní 

zdroje vyhrazených nerostů, s Návrh Změny č. 1 ÚP Svijany 

souhlasíme. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 
Městský úřad Turnov - odbor životního prostředí 

Městský úřad Turnov – odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

Stanovisko značky OZP/17/1848/KOR doručené dne 11.8.2017 a vedené pod ev. č. 48011/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Odpadové hospodářství neuplatňuje připomínky. 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 
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Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) stanovisko 

uplatňuje KÚLK. 

Ochrana přírody a krajiny vydává následující stanovisko: 

Z1 – plochy pro bydlení, orgán ochrany přírody a krajiny 

souhlasí za předpokladu, že v rámci regulativů pro nově 

vymezenou plochu VL2 bude stanovena povinnost založení 

izolační zeleně oddělující plochu výroby a skladování od 

ploch pro bydlení. 

Odůvodnění: izolační zeleň zlepšuje mikroklima prostředí 

(snižuje prašnost a hluk z ploch určených pro výrobu) a 

z hlediska krajinného rázu (§12 zákona o ochraně přírody a 

krajiny) pomáhá k citlivějšímu zapojení ploch výroby do 

obrazu sídla. 

 

Z13 – plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou 

rekreaci (RI) na výměře 0,89 ha. Orgán ochrany přírody a 

krajiny nesouhlasí s vymezením nové zastavitelné plochy 

z důvodu ochrany krajinného rázu místa. 

Odůvodnění: Dle Preventivního hodnocení krajinného rázu 

správního území ORP Turnov (mimo území CHKO Český ráj) 

zpracovaného v říjnu 2011 náleží nově vymezená plocha 

Z13 včetně obce Svijany k oblasti krajinného rázu A. 

Mnichovohradišťská kotlina. Tato oblast krajinného rázu 

nepatří do pohledově exponovaného území vzhledem 

k rovinatému charakteru reliéfu a pohledovým bariérám 

tvořeným doprovodnou vegetací vodních toků, včetně 

rychlostní silnice R10 Praha – Liberec včetně doprovodné 

vegetace.  

Návrhová plocha Z13 leží v 3. zóně ochrany krajinného 

rázu, pohledová exponovanost lokality je nízká. Obec 

Svijany má výrazný podíl vegetačních prvků v uličním 

parteru, ve vegetaci sídla dominují geograficky původní 

nebo tradiční kulturní druhy. Sídlo se nachází na terénním 

hřbetu, návrhová plocha Z13 leží v méně pohledově 

exponované části obce. Půdorysným typem sídla je 

okrouhlice s částečně dochovanou urbanistickou 

strukturou. Převažuje zástavba s velkým podílem přestaveb 

a novostaveb. Jedná se o sídlo s výraznou vedutou, kulturní 

dominantou je zámek, dalšími výraznými dominantami jsou 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

Po dohodovacím jednání ze dne 

26.9.2017 bylo požadavku vyhověno. 

Stanovisko vyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

Po dohodovacím jednání  ze dne 

26.9.2017 byla plocha Z13 vypuštěna 

na základě odůvodněného požadavku 

orgánu ochrany přírody a krajiny.  
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objekty pivovaru a mlýna. Ve vedutě sídla se projevují 

zejména technické prvky – Svijanský pivovar, mlýn Perner, 

fotovoltaická elektrárna v kontrastu s objektem 

Svijanského zámku.  

Návrhová plocha Z13 nemá návaznost na zastavěné území 

obce a rozšiřuje zástavbu do volné krajiny. Dále tato plocha 

není v souladu s dochovanou urbanistickou strukturou 

obce. Plocha je v současné době nevyužívaná, pouze část 

pozemku p.č. 186/26 je užívaná jako zahrada a je zde 

umístěn přístřešek. Zbylá část plochy není udržovaná, 

nachází se zde zbytky starého ovocného sadu. Užívané 

rekreační objekty zde nejsou. Nelze se tedy ztotožnit 

s tvrzením navrhovatele změny, že se jedná o potvrzení 

dlouhodobě rekreačně využívaných prostor a funkčnímu 

ujednocení plochy. Současné využití plochy plně odpovídá 

platnému územnímu plánu – Zeleň – soukromá a 

vyhrazená – ZS.  

Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že v těsném 

sousedství návrhové plochy Z13 se nachází přírodní 

rezervace Bažantnice (včetně ochranného pásma). 

V předložené dokumentaci nebyl vyhodnocen vliv nově 

navržené zastavitelné plochy na tuto přírodní rezervaci, 

příp. nebylo doloženo vyjádření příslušného orgánu 

ochrany přírody. 

V souvislosti s nově vymezenou zastavitelnou plochou Z13 

NESOUHLASÍ orgán ochrany přírody s rozšířením 

zastavěného území o pozemkovou parcelu č. 186/19 v k.ú. 

Svijany. Návrh nevychází ze skutečného stavu území. Orgán 

ochrany přírody se domnívá, že zastavěné území na 

pozemku p.č. 186/19 bylo vymezeno pouze účelově, aby 

bylo možné vymezit a odůvodnit novou zastavitelnou 

plochu Z13. 

Orgán ochrany přírody SOUHLASÍ pouze se zařazením 

stavební parcely č. 126 do zastavěného území obce. 

K ostatním částem Návrhu Změny č. 1 ÚP Svijany nejsou ze 

strany orgánu ochrany přírody připomínky. 

Ochrana ovzduší: 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ust. § 

11 odst. 2 písm. a) uplatňuje stanovisko k výše uvedenému 

Krajský úřad Libereckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 
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Vodoprávní úřad: 

K návrhu nemáme připomínek.  

 

Státní správa lesů: 

Souhlasíme s návrhem 1. změny ÚP Svijany v rámci 

oznámení o společném jednání. (je vhodné uvést 

přehledný seznam ploch, kde budou i parcelní čísla 

dotčených pozemků) 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu 

dokumentace. 

 

 

Požadavky ostatních orgánů a organizací 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 

Stanovisko značky 16786-ŘSD-11110-2017 doručené dne 4.8.2017 a vedené pod ev. č. 46597/17-

MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Správním územím obce Svijany prochází dálnice D10.  K 
Návrhu Změny č. 1 ÚP Svijany neuplatňují žádné 
připomínky, jen upozorňují na překlep v grafické části – 
koordinačním výkresu, kde je dálnice D10 označována 
jako R10.  

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Grafická část byla upravena. Stanovisko 

vyvolalo změnu dokumentace. 

 

Požadavky obce 

Zastupitelstvo obce Svijany žádá o dodatečné zapracování požadavků: 

Požadavek Vyhodnocení požadavku 
1. vymezit části pozemku p. č. 147/3 a p. č. 268 
jako plochu pro bydlení  
Odůvodnění: 
- zohlednění skutečného stavu v území 
- potřeba směny pozemku z důvodu budování 
infrastruktury v rámci projektu Greenway Jizera 

Pořizovatel souhlasí se zapracováním. 
Požadavek vyvolal změnu dokumentace. 
 

2. vymezit pozemky p. č. 190/4, 207/43, 228/4 a 
278/3 jako plochy pro dopravní infrastrukturu 
silniční (pro veřejně prospěšné stavby) a 
pozemek p. č. 209/17 jako plochu pro zeleň (viz 
obrázek č. 2 a 3) 
Odůvodnění: 

Pořizovatel po dohodě s určeným zastupi-telem 
rozhodl o zapracování p.p.č. 190/4, 207/43, 
287, 207/42, 209/17 jako plochu ZV - veřejná 
prostranství - veřejná zeleň. Pozemky p.č. 
228/4, 278/2, 278/3 jako plochy  DS - dopravní 
infrastruktury – silniční. Pozemek p.č. 227/6 
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- důvodem je bezplatný převod od Státního 
pozemkového úřadu a následné využití parcel 
pro záměry obce (veřejné shromaždiště, 
parkoviště, chodník,…viz níže)   
3. v návaznosti na předchozí požadavek č. 2 
prověřit rovněž zařazení pozemků p. č. 207/42 a 
287 do ploch dopravní infrastruktury silniční (a 
rovněž do ploch pro veřejně prospěšné stavby) 
a upravit vymezení prvků ÚSES LBK1 a LBC2 
Odůvodnění: 
- důvodem je sjednocení ploch DS do jednoho 
funkčního celku pro potřeby veřejného 
shromaždiště a parkoviště a zároveň potřeba 
zachování potenciální funkčnosti lokálních 
prvků ÚSES. 
4.v návaznosti na požadavek č. 2 vymezit na 
částech pozemků p. č. 227/6, 228/1, 278/2, 
225/1 a 245/1 plochy dopravní infrastruktury (a 
rovněž plochy pro veřejně prospěšné stavby)  
Odůvodnění: 
- důvodem je potřeba zkvalitnění pěšího spojení 
obce zejména se hřbitovem    

zůstane v ploše NSzp - plochy smíšeného 
nezastavitelného území. Trasa chodníku bude 
vést po pozemcích p.č. 228/5, 228/1, 225/1, 
245/1.  Požadavek vyvolal změnu dokumentace. 
 

 5. změnit funkční využití zastavitelné plochy 
Z10 z bydlení na výrobu Odůvodnění: 
- důvodem je návaznost na území sousední 
obce Příšovice a její platný Územní plán, který 
ve vazbě na tuto zastavitelnou plochu vymezuje 
plochy výroby 

Pořizovatel souhlasí se zapracováním změny 
plochy Z10. Požadavek vyvolal změnu 
dokumentace. 
 

 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 
1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném znění), 

uplatněné v zákonem stanovené lhůtě dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, k návrhu Změny č. 1 ÚP 

Svijany pro veřejné projednání, byly projednány a po dohodě zapracovány do dokumentace Změny č. 

1 ÚP Svijany pro opakované veřejné projednání. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 

Liberec 1.  

Stanovisko značky SBS 12087/2018 doručené dne 23.04.2018 a vedené pod ev. č. 26033/18-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Souhlasné stanovisko  Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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Městský úřad Turnov 

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov. 

Stanovisko značky OZP/18/1321/KOR doručené dne 23. 05. 2018 a vedené pod ev. č. 32301/18-

MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Odpadové hospodářství: 

Neuplatňujeme připomínky. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

/ZPF/: 

Stanovisko uplatňuje k územním plánům 

Krajský úřad Libereckého kraje. 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ochrana přírody a krajiny: 

Neuplatňuje žádné připomínky 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ochrana ovzduší: 

Stanovisko uplatňuje Krajský úřad 

Libereckého kraje. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Vodoprávní úřad: 

Nemá připomínky  

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Státní správa lesů: 

Nemá námitky 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec.  

Stanovisko značky HSLI-1026-2/KŘ-P-OOB-2018 doručené dne 19.04.2018 a vedené pod ev. č. 

25285/18-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Souhlasné stanovisko Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř.64, 460 31 Liberec.  

Stanovisko značky KHSLB 07853/2018 doručené dne 29.05.2018 a vedené pod ev. č. 33939/18-MUTU 
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Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

souhlasí Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec1, PO BOX 16, 460 01 Liberec  

Stanovisko značky č. j. OÚPSŘ 178/2016/OÚP, KULK 45408/2018 doručené dne 30.05.2018 a vedené 

pod ev. č. 34279/18-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

A) Koordinované stanovisko KÚ LK jako 
dotčeného orgánu k upravenému a 
posouzenému Návrhu změny č. 1 ÚP 
Svijany zahrnující stanoviska na ochranu 
dotčených veřejných zájmů, které hájí na 
základě: 

 

2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších 
změn a doplnění: 
nemá žádné připomínky 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

3) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, v platném, znění 

         nemá žádné připomínky 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

4) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů: 

nesouhlasí  s upraveným a posouzeným 
Návrhem změny č. 1 ÚP Svijany a požaduje z 
grafické části hlavního a koordinačního 
výkresu odstranit legendu RI u p.p.č. 186/19, 
186/4, 186/25, 186/26 v k.ú. Svijany. Dle 
platného ÚP jsou uvedené pozemky zařazeny 
pod funkční využití ZS - zeleň soukromá a 
vyhrazená. 
Požaduje odstranit rozpor ve výměrách 

uváděných u zastavitelné plochy Zl. Plocha 

schválená k nezemědělskému využití je v 

platném ÚP uváděna pro plochu o výměře 

3,79 ha. Posuzovaná dokumentace obsahuje 

informaci o výměře 3,89 ha. Z dokumentace 

není zřejmé, z čeho tento rozdíl vyplývá. 

 

 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí plocha Z10 

byla vrácena do ploch bydlení, bylo vyhověno 

požadavkům orgánu ZPF.  

Stanovisko vyvolalo změnu dokumentace. 
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5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů: 

Za předpokladu ponechání plochy Z10 (VL2) v 

územním plánu krajský úřad uplatňuje 

požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí. 

 

 

 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí plocha Z10 

byla vrácena do ploch bydlení a tedy nebude 

potřeba zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí. 

Stanovisko vyvolalo změnu dokumentace. 

6) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 

nemá připomínky 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

7) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů: 

        není příslušným orgánem 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

8) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií, ve znění pozdějších 
předpisů: 

Upravený a posouzený Návrh změny č. 1 

ÚP Svijany se nedotýká zájmů chráněných 

tímto zákonem.  

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

9) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že 
předmětný Upravený a posouzený Návrh 
1. změny ÚP Svijany neobsahuje žádné 
skutečnosti či údaje, které by byly v 
rozporu se zájmy chráněnými zákonem o 
ochraně ovzduší a předpisy vydanými k 
jeho provedení. Změna č. 1 aktualizuje 
zastavěné území. V případě plochy Z10. 
která je plochou určenou pro výrobu a 
skladování - lehký průmysl, orgán 
ochrany ovzduší upozorňuje na nutnost 
obezřetné volby výroby z důvodu 
blízkosti obytné zástavby. Vzdálenost 
mezi Z10 a obytnou zástavbou není 
dostačující pro vyloučení emisí, případně 
zápachu z event. provozu na dané ploše. 
Doporučujeme zvážit možnost realizace 
pásu izolační zeleně mezi bytovou 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí, plocha Z10 

byla vrácena do ploch bydlení. 

Stanovisko vyvolalo změnu dokumentace. 
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zástavbou a plochou Z10. Orgán ochrany 
ovzduší neuplatňuje k Upravenému a 
posouzenému Návrhu 1. změny ÚP 
Svijany jiné připomínky. 

10) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů: 

souhlasí s upraveným a posouzeným Návrhem 

změny č. 1 ÚP Svijany.  

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

B) Stanovisko KÚ LK jako nadřízeného 
orgánu k Návrhu změny č. 1 ÚP Svijany 

 
KÚ LK jako nadřízený orgán vydal souhlasné 
stanovisko dle ustanovení § 50 odst. 7 
stavebního zákona dne 3. listopadu 2017 pod 
sp. Zn. OÚPSŘ 178/2016/OÚP. 
Řešením Změny č. 1 ÚP Svijany mimo jiné 
dochází ke změně funkčního využití plochy 
Z10, která se nachází na hranici s obcí 
Příšovice. Stávající ÚP Svijany zde vymezil 
návrhové plochy s funkčním využitím bydlení 
v rodinných domech - venkovské (BV). Návrh 
Změny ě. 1 ÚP Svijany v předmětné ploše 
navrhuje změnu funkčního využití na plochy 
určené pro výrobu a skladování - lehký 
průmysl (VL2). Návrhová plocha VL2 svojí jižní 
části přímo navazuje na návrhovou plochu VS-
5, která je v ÚP Příšovice určena pro plochy 
výroby a skladování-plochy smíšené výroby a 
služeb. Severní část plochy Z10 navazuje na 
návrhovou plochu DŽ-70 (ÚP Příšovice), která 
zpřesňuje koridor mezinárodního významu 
železničního spojení Praha-Mladá Boleslav-
Turnov-Liberec-Frýdlant-Černousy/Zawidów 
(PL) a to v úseku hranice LK - Turnov - Liberec 
(D26) ze ZÚR LK. Změna funkčního využití 
plochy Z10 není v rozporu s navazující funkční 
plochou na území sousední obce. 
Provedené úpravy dokumentace k veřejnému 

projednání nejsou v rozporu s nadmístními 

souvislostmi vyplývající z nadřazených 

dokumentací. 

 

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí, plocha Z10 

byla vrácena do ploch bydlení. 

Stanovisko vyvolalo změnu dokumentace. 

 

Oprávněný investor 

GasNet, s.r.o. 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.  

Stanovisko značky 5001720536 doručené dne 11.05.2018 a vedené pod ev. č. 30690/18-MUTU 



Změna č. 1 ÚP Svijany  textová část – odůvodnění 

Žaluda, projektová kancelář  30 
 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

souhlasí Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI OPAKOVANÉHO  VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném znění), 

uplatněné v zákonem stanovené lhůtě dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, k návrhu Změny č. 1 ÚP 

Svijany pro opakované veřejné projednání, byly projednány a po dohodě zapracovány do 

dokumentace Změny č. 1 ÚP Svijany. 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř.64, 460 31 Liberec.  

Stanovisko značky KHSLB 14175/2018 doručené dne 20.08.2018 a vedené pod ev. č. 49381/18-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Souhlasí při splnění následující podmínky:  

Pro plochu Z1 – VL2 (plochy výroby  a 

skladování – lehký průmysl) uvést „ U ploch 

s rozdílným využitím, s ohledem na negativní 

ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a po 

zhodnocení zdravotních rizik, nelze souhlasit 

s umístěním stavby nebo zařízení pro tyto 

funkční plochy bez doložení dodržení 

hygienických limitů hluku v chráněných 

prostorech“. 

Pokyn zpracovateli o uvedení podmínky do 

dokumentace v požadovaném znění. 

 

Ostatní stanoviska dotčených orgánů k Návrhu změny č. 1 ÚP Svijany k opakovanému veřejnému 

projednání byla souhlasná a bez připomínek. 

Rozpory ve smyslu ustanovení §4 odst. 8 stavebního zákona, v platném znění a ustanovení § 136 
odst. 6 Sb., správního řádu, v platném znění, nebyly řešeny. 

 

13 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad k 
posuzování vlivu na ŽP ve smyslu § 10i zákona odst. 1) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí zákona, v platném znění, ve stanovisku č. j. KULK 51175/2016 ze dne 15. 6. 2016, neuplatnil 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
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Dále konstatoval, že návrh zadání Změny č. 1 ÚP nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry 
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. V řešeném území ani v jeho blízkosti se 
nenachází žádné ptačí oblasti ani evropsky významná lokalita.  

Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území v rámci Změny č. 1 zpracováno. 

 

14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje k Návrhu zadání změny č. 1 Územního 
plánu Svijany požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyloučil možný 
významný vliv na evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o 
ochraně přírody a krajiny.  

 

15 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ 
POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno.  

Zpracování Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Svijany na udržitelný rozvoj území nebylo ve 
schváleném Zadání změny č. 1 ÚP Svijany požadováno.  

 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

V rámci veřejného projednání Návrhu změny č. 1 ÚP Svijany byla podána námitka, která je uložena na 
Městském úřadu v Turnově, odboru rozvoje města. Dle vyhodnocení pořizovatele se nejedná o námitku. 

Námitka č.1 (N1) 

Námitka byla uplatněna dne 25.05.2018 pod č. evidenčním33098/18-MUTU   

Dotčený pozemek: p.p.č. 207/31 k.ú. Svijany. 

Vlastník požaduje převést pozemek p.č. 207/31 k.ú. Svijany, který je veden v ÚP Svijany jako „plochy přírodní 
(NP)“ do plochy „bydlení v rodinných domech – venkovské – BV“.  

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje.  

Pozemek p.č. 207/31 k.ú. Svijany zůstane vymezen jako „plocha přírodní (NP)“. 

Odůvodnění: Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky, přičemž vycházel z 
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona „Námitky proti návrhu územního plánu mohou podávat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.“ Na základě 
posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání není námitkou dle stavebního zákona, i když ji podal vlastník 
pozemku, který v rámci podání namítá skutečnost, jak bylo s pozemkem v Územním plánu Svijany naloženo, ale 
tohoto pozemku se Návrh změny č. 1 Územním plánu Svijany nedotýká. 

V rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu změny č. 1 ÚP Svijany nebyla podána žádná námitka. 

 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

V rámci společného jednání, veřejného projednání ani v rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu 
změny č. 1 ÚP Svijany nebyla podána žádná připomínka. 
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PŘÍLOHA Č. 1 - SROVNÁVACÍ TEXT 

Srovnávací text: 

 původní text 
 vypuštěný text 

nový text 

 

1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
 Zastavěné území je v územním plánu vymezeno k datu 31. 12. 2011. Hranice zastavěného území je 
zakreslena v grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres).  
Změna č. 1 vymezuje zastavěné území k datu 31. 3. 2017. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické 
části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 
 

2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
 

2.1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím je správní území obce Svijany, tvořené katastrálním územím Svijany (ORP Turnov, 
okres Liberec, Liberecký kraj). 

2.2 Koncepce rozvoje území obce 
 Prioritami koncepce rozvoje území obce jsou:  

 uchování a rozvoj sídla jako samostatné územně správní jednotky; 

 stabilizace urbanizovaných ploch a vytvoření nových ploch pro bydlení; 

 posílení vazeb na blízká ekonomická a správní centra – Turnov, Liberec, Mladá Boleslav i Praha, 
zejména v oblastech vyšších služeb, občanské vybavenosti, ekonomických aktivit a nabídky pracovních 
příležitostí; 

 respektování a ochrana urbanistických, civilizačních a přírodních hodnot a zdrojů; 

 doplnění chybějících a kvalitativní rozvoj stávajících systémů technické infrastruktury; 

 vytvoření podmínek pro rozvoj ekonomických aktivit především nevýrobního charakteru v plochách 
bydlení; 

 respektování zemědělského charakteru krajiny;  

 ochrana a obnova krajinných prvků; 

 posílení ekologicko-stabilizační a estetické funkce krajiny; 

2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu kulturně-historických, přírodních a civilizačních hodnot. Je 
respektováno základní urbanistické členění území, zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vazbě na zastavěné 
území. Volná krajina je chráněna před nekoordinovanou zástavbou. V zastavěném území jsou vytvořeny 
podmínky zejména pro intenzifikaci jeho využití a obnovu, popř. údržbu stávající zástavby. 

Územním plánem je stanovena ochrana následujících hodnot: 

2.3.1 Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní 

 Kromě kulturních památek, které jsou zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek 
ČR, a území s archeologickými nálezy je územním plánem stanovena ochrana následujících hodnot: 

 stávající historicky utvářená urbanistická struktura jádrových částí sídel Svijany, Podolí; 

 veřejná prostranství, která jsou územním plánem vymezena jako nezastavitelná; 

 objekty v památkovém zájmu (památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek ČR); 

 zemědělská krajina s výraznými prvky antropogenní činnosti;  

 Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: 
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- respektovat urbanistickou strukturu a prostorové uspořádání jádrových částí Svijan a 
Podolí; 

- podpořit a zdůraznit dominantní pozici zámeckého areálu; 

- chránit veřejná prostranství před zastavěním; 

- respektovat kompoziční vztahy panoramatu obce, zejména pohledově exponovaný jižní svah 
údolí řeky Jizery; 

- v kontextu chránit nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek a ostatní historicky a architektonicky významné stavby, zejména mosty 
na silnici II/610, vojenský hřbitov padlých v bitvě r. 1866, kříž u křižovatky silnice II/279, aj. 

2.3.2 Přírodní hodnoty 

Kromě chráněných území přírody, dle zvláštních předpisů (významné krajinné prvky dané ze zákona), 
jsou územním plánem vytvořeny podmínky pro ochranu následujících přírodních hodnot: 

 prvky územního systému ekologické stability všech kategorií včetně interakčních prvků; 

 zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany; 

 významnější plochy zeleně – krajinné formace, břehové porosty, remízy, meze, solitérní stromy i 
skupinové porosty ve volné krajině; 

 CHOPAV Severočeská křída 

  plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako plochy přírodní - NP a plochy 
smíšené nezastavěného území – NSzp. 

Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: 

- realizovat opatření zvyšujících funkčnost skladebných prvků ÚSES všech kategorií; 

- podpořit zakládání a obnovu interakčních prvků, zejména formou doprovodných liniových 
výsadeb, skupinových porostů a solitérních stromů; 

- zvyšovat podíl extenzivních forem hospodaření na zemědělské půdě; 

- realizovat ochranná, ekologicko-stabilizační a protierozní opatření na plochách NP a NS 
zvyšující retenční schopnost krajiny. 

2.3.3 Hodnoty civilizační a technické 

V řešeném území je nutné v souladu se stanovenými prioritami koncepce chránit a rozvíjet následující 
civilizační a technické hodnoty: 

 systémy technické a dopravní infrastruktury jako základní hodnoty nezbytné pro trvalé bydlení; 

 cestní síť v krajině; 

 plochy a zařízení občanského vybavení s významem míst kulturního a společenského dění v obci; 

 stabilizované plochy výroby s potenciálem obnovy a rozvoje ekonomických aktivit; 

 vodohospodářské stavby a opatření v krajině (jezy, úpravy vodních toků, opevnění břehů); 

 technická zařízení realizovaná za účelem zvýšení úrodnosti zemědělských pozemků – meliorace, 
závlahové systémy. 

Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: 

- rozvoj soustředit v dosahu provozovaných systémů dopravní a technické infrastruktury a tím 
zajistit jejich účelné využívání; 

- stávající systémy rozvíjet s cílem maximální efektivity a spolehlivosti; 

- umožnit obnovu cest v krajině; 

- chránit stabilizované plochy občanského vybavení ve struktuře obce a dále podporovat 
přirozenou integraci objektů a zařízení občanského vybavení v plochách bydlení; 

- umožnit intenzifikaci využití ve stabilizovaných plochách výroby s podmínkou prokázání 
vzájemné slučitelnosti s ostatními funkcemi v urbanizovaném území; 

- zachovat funkčnost stávajících odvodňovacích a závlahových systémů. 
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3 URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ URBANISTICKÁ 
KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

3.1 Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce určuje rozvoj obce a vytváří podmínky pro: 

- zachování významu obce ve struktuře osídlení; 

- nárůst počtu obyvatel do roku 2025 na hodnotu 400 – 450; 

- stabilizaci a případný rozvoj výrobních kapacit v rámci stávajících výrobních areálů; 

- intenzifikaci využití stávající veřejné infrastruktury; 

- postupnou integraci vzájemně se nerušících funkcí. 

3.2 Plošné uspořádání 

Základní koncepci plošného uspořádání území obce tvoří historicky vytvořené celky: 

- kompaktní stabilizované sídlo; 

- zemědělsky využívaná krajina 

Pro tyto celky jsou stanoveny následující charakteristiky a zásady rozvoje: 

1) kompaktní stabilizované sídlo – jednoznačně vymezeno na jihu řekou Jizerou, na jihovýchodě 

administrativní hranicí obce, na severu silnicemi II/279 a III/27917. Charakteristické je historické 
prolínání jednotlivých funkcí a postupné zahušťování. 

Při rozhodování o změnách v území: 

- umožnit přirozenou intenzifikaci zastavěného území; 

- vytvářet podmínky pro různé formy bydlení; 

- podporovat integraci vzájemně se nerušících funkcí, zejména sociálních; 

- v plochách výroby a skladování umožnit zvýšení kapacit jednotlivých provozů za podmínky, 
že nedojde ke zhoršení kvality prostředí v obci; 

- zajistit odpovídající rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury; 

- v rámci technických opatření řešit problematiku zatížení území negativními vlivy z dopravy 
na silnici R10 D10 a železniční trati 070; 

2) zemědělsky využívaná krajina – zahrnuje severní část území, je zemědělsky intenzivně 

využívaná, výrazně zde převažují zemědělské pozemky s fragmenty ekologicky stabilnějších ploch. 

Při rozhodování o změnách v území: 

- systematicky uvažovat o možnosti výhledového přemístění výrobních areálů z jádrové části 
obce do prostoru MÚK Příšovice; 

- chránit ekologicky stabilnější části krajiny; 

Další zásady jsou definovány v kapitole 5.1 Koncepce uspořádání krajiny, opatření v krajině. 

V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž 
hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: 

 BH – Plochy bydlení – v bytových domech 

 BV – Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské   

 RI – Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

 OV – Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

 OM – Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 

 OH – Plochy občanského vybavení – hřbitovy 

 DS – Plochy dopravní infrastruktury – silniční 

 DZ – Plochy dopravní infrastruktury – železniční 

 TI – Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě   

 VL1 – Plochy výroby a skladování – lehký průmysl  
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 VL2 – Plochy výroby a skladování – lehký průmysl  

 VF – Plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna 

 PV – Plochy veřejných prostranství 

 ZV – Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

 ZS – Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená 

3.3 Vymezení zastavitelných ploch 

V zastavitelných plochách budou respektovány limity využití území vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů a rozhodnutí.  

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. V územním plánu 
Svijan jsou vymezeny následující zastavitelné plochy (viz tab. č. 1). 

Tabulka č. 1: Seznam zastavitelných ploch 

ozn. funkční využití podmínky využití plochy/pozn. 
rozloha 

(ha) 

Z1 

Plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV) 

Plochy výroby a skladování – 
lehký průmysl (VL2) 

- prověření územní studií jako podmínka pro 
rozhodování 

- při realizaci staveb a opatření v části zastavitelné 
plochy pro výrobu a skladování v rámci územního řízení 
prokázat nepřekročení hygienických limitů vůči stávající 
i potenciální obytné zástavbě v budoucích chráněných 

venkovních prostorech a budoucích chráněných 
venkovních prostorech staveb 

- založit izolační zeleň oddělující části zastavitelné 
plochy bydlení a výroba a skladování 

- u ploch s rozdílným využitím, s ohledem na negativní 
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a po 
zhodnocení zdravotních rizik, nelze souhlasit 

s umístěním stavby nebo zařízení pro tyto funkční 
plochy bez doložení dodržení hygienických limitů hluku 

v chráněných prostorech  

3,79 

BV: 3,03 

VL2: 0,86 

Z2 
Plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV) 

- prověření územní studií jako podmínka pro 
rozhodování 

1,821,97 

Z4 
Plochy dopravní infrastruktury – 

silniční (DS) 
- plocha pro úsek cyklostezky a infobod 0,09 

Z5 
Plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV)   

- prověření územní studií jako podmínka pro 
rozhodování 

- při umísťování staveb bydlení v rámci územního řízení 
měřením hluku prokázat nepřekročení hygienických 

limitů hluku z provozu na komunikaci R10 D10 
v budoucích chráněných venkovních prostorech a  

budoucích chráněných venkovních prostorech staveb  

1,40 

Z6 
Plochy dopravní infrastruktury – 

silniční (DS) 
- plocha pro místní komunikaci 0,150,11 

Z7 
Plochy výroby a skladování – 

lehký průmysl (VL2) 
- 0,76 

Z8 
Plochy výroby a skladování – 

lehký průmysl (VL2) 
- 0,35 

Z9 
Plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV) 

- při umísťování staveb bydlení v rámci územního řízení 
prokázat měřením hluku nepřekročení hygienických 

limitů hluku z provozu železnice v budoucích 
chráněných venkovních prostorech a budoucích 

chráněných venkovních prostorech staveb 

0,32 

Z10 
Plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV)   

-  v části plochy zasahující do koridoru ZK1 respektovat 
podmínky využití stanovené v koridoru ZK1 

- při umísťování staveb bydlení v rámci územního řízení 
měřením hluku prokázat nepřekročení hygienických 

limitů hluku z provozu železnice v budoucích 
chráněných venkovních prostorech a budoucích 

chráněných venkovních prostorech staveb 

0,90 
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Z 11 
Plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV)   

- stavby a zařízení realizovat pouze mimo aktivní zónu 
záplavového území 

0,34 

Z 12 
Plochy dopravní infrastruktury – 

silniční (DS) 
- plocha pro místní komunikaci 0,1 

Z 14 
Plochy veřejných prostranství – 

veřejná zeleň (ZV) 
-  1,17 

Z 15 
Plochy dopravní infrastruktury – 

silniční (DS) 
- plochu využít pro realizaci chodníku  0,13 

Z 16 
Plochy dopravní infrastruktury – 

silniční (DS) 
- plochu využít pro realizaci chodníku  0,26 

Z 17 
Plochy veřejných prostranství – 

veřejná zeleň (ZV) 
- 0,30 

3.4 Vymezení ploch přestavby  

V územním plánu je vymezena následující plocha přestavby (viz tab. č. 2): 

Tabulka č. 2: Seznam ploch přestavby 

ozn. funkční zařazení podmínky využití plochy/pozn. 

P1 
Plochy bydlení – v rodinných domech – 

venkovské (BV) 
- prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování 

 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
 

4.1 Občanské vybavení 

Koncepce uspořádání občanského vybavení specifikuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití:  

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury je nezbytné ve struktuře obce chránit a přednostně 
využívat pro veřejné účely. Případné komerční využívání těchto ploch musí být v souladu s veřejným zájmem a 
v návaznosti na něj (např. související a doplňkové služby, apod.).  

Stavby a zařízení občanského vybavení – veřejné infrastruktury mohou být součástí ploch bydlení a i 
v tomto případě je nutná jejich ochrana. 

Pro rozhodování v území jsou stanoveny následující zásady: 

- podporovat rozvoj základní úrovně občanského vybavení veřejného charakteru, zejména 
v jádrové části obce; 

- umožnit bydlení v plochách občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) v souladu 
s jejich přípustným a podmíněně přípustným využitím. 

- umožnit umísťování staveb a zařízení občanského vybavení – veřejné infrastruktury 
v ostatních plochách, zejména v plochách bydlení v souladu s jejich přípustným a 
podmíněně přípustným využitím; 

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 

 Plochy občanského vybavení – komerčních zařízení lze využívat pro účely občanského vybavení 
veřejného charakteru.  

Stavby a zařízení občanského vybavení – komerčních zařízení (OM)  

Plochy občanského vybavení komerčního charakteru mohou být v rámci přípustného a podmíněně 
přípustného využití součástí ploch bydlení a  výroby a skladování. 

Pro rozhodování v území jsou stanoveny následující zásady: 

- podporovat rozvoj občanského vybavení – komerčních zařízení, zejména v jádrové části 
obce; 

- umožnit umísťování staveb a zařízení občanského vybavení – komerčních zařízení 
v ostatních plochách, zejména v plochách bydlení, výroby a skladování v souladu s jejich 
přípustným a podmíněně přípustným využitím; 
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- stavby a zařízení občanského vybavení – komerčních zařízení umísťovat v návaznosti na 
veřejné komunikace; 

- jako nedílnou součást ploch občanského vybavení – komerčních zařízení vymezovat 
kapacitně odpovídající parkovací plochy; 

Občanské vybavení – hřbitovy (OH) 

Respektovat plochy hřbitovů jako významné složky sídelní zeleně a ekologicky stabilnější fragmenty 
území.  

Posilovat kulturně historický význam vojenského hřbitova z bitvy v roce 1866. 

4.2 Veřejná prostranství 

Územní plán vymezuje následující plochy veřejných prostranství: 

Veřejná prostranství (PV) 

Jako veřejná prostranství jsou územním plánem vymezeny prostorotvorné a komunikační plochy 
v zastavěném území. Do této plochy s rozdílným způsobem využití jsou zahrnuty rovněž související úseky 
místních komunikací a veřejně přístupná zeleň.  

V rámci veřejných prostranství je nutná ochrana stávajících ploch zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je 
nutná zejména podpora jejich obytných funkcí. Zvláštní důraz je nutno klást na úpravy veřejných prostranství 
zejména v urbanisticky hodnotných lokalitách. 

Obecné podmínky pro veřejná prostranství: 

Veřejná prostranství jsou nezastavitelná. 

V rámci zastavitelných ploch pro bydlení budou v územních studiích a navazujících dokumentacích 
navrhovány dostatečné plochy veřejných prostranství. 

Veřejná prostranství jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, zejména BV, BH, OV, 
OM, OH, DS. Tyto plochy slouží obecnému užívání bez ohledu na jejich vlastnictví. 

Veřejná prostranství – Veřejná zeleň (ZV) 

Jako veřejná prostranství – veřejná zeleň jsou územním plánem vymezeny dvě zastavitelné plochy 
severozápadně od sídla a to pro specifické účely deponie materiálu při povodňových stavech.  

Obecné podmínky pro veřejná prostranství – veřejnou zeleň: 

Veřejná prostranství – veřejná zeleň jsou nezastavitelná. 

4.3 Dopravní infrastruktura 

4.3.1 Doprava silniční 

V řešeném území je vymezen stabilizovaný systém silnic I., II. a III. třídy doplněný místními a účelovými 
komunikacemi. 

Pro navrženou místní komunikaci je vymezena zastavitelná plocha Z6 a pro realizaci chodníků 
zastavitelné plochy Z15 a Z16 (viz tab. č. 1). 

Pro jednotlivé nově navržené rozvojové lokality budou vybudovány, resp. prodlouženy místní 
komunikace napojené na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem 
zástavby zejména u rozsáhlejších rozvojových lokalit.  

Umístění komunikací v rámci jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby bude předmětem 
řešení navazujících stupňů projektových prací. 

Doprava v klidu 

Plochy pro parkování a odstavování vozidel jsou součástí ploch dopravní infrastruktury (DS). 

V zastavitelných plochách budou v rámci územních studií prověřeny kapacity a v případě potřeby 
vymezeny plochy pro parkování a odstavování vozidel.  

Parkovací plochy lze realizovat v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím v ostatních 
plochách s rozdílným způsobem využití. 

4.3.2 Doprava železniční 

V rámci koncepce železniční dopravy je v územním plánu vymezen koridor modernizace stávající 
železniční trati – ZK1. 
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Podmínky využití v koridoru ZK1 

Pro části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridoru ZK1 platí kromě podmínek využití 
stanovených pro tyto plochy následující podmínky využití: 

hlavní využití: 

- pozemky drážní dopravy, včetně pozemků a staveb souvisejících 

přípustné využití: 

- pozemky staveb a zařízení související s drážním provozem (nádražní, provozní a správní budovy, zastávky, 
nástupiště, nákladové stavby a prostory, depa apod.) včetně služeb pro cestující 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- protihluková opatření 
- protierozní a protipovodňová opatření 
- nezbytné asanační úpravy 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro komerční využití (služby, sklady, obchodní zařízení) za podmínky, že nebude narušeno 
hlavní a přípustné využití 

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi) za 
podmínky, že nebude narušeno hlavní a přípustné využití 

nepřípustné využití: 

- jakékoliv využití, které by podstatným způsobem omezilo umístění navrhované dopravní stavby 

Omezení stanovená v koridoru pozbývají platnosti realizací  

4.3.3 Cyklistická doprava 

Územní plán respektuje stávající síť cyklotras.  

Pro úsek cyklostezky je vymezena zastavitelná plocha Z4 (viz tab. č. 1). 

4.4 Technická infrastruktura 

4.4.1 Koncepce zásobování vodou  

Zásobování pitnou vodou 

Koncepce zásobování pitnou vodou se v návrhovém období nemění. Lze konstatovat, že současný 
systém vodárenských zařízení včetně vodovodní sítě je schopen zajistit bezproblémové zásobování vodou 
obyvatelstva, vybavenosti a výroby i v návrhovém období.  

Rozvody vody v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny přednostně v rámci 
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury, v maximální míře budou vodovodní řady zokruhovány. 

Zásobování požární vodou 

Skupinový vodovod Čtveřín slouží rovněž jako požární vodovod, dimenze hlavních řadů zajišťuje pro 
běžnou zástavbu dodávku požární vody v potřebném množství i tlaku. 

V koncových úsecích vodovodní sítě menších profilů nebo u atypických požadavků na potřebu požární 
vody je nutno situaci posoudit individuálně a případně řešit dodávku požární vody i jiným způsobem ( vodoteč, 
požární nádrž apod.).  

K zásahům proti požáru lze využít vodní tok (řeku Jizeru) v zastavěném území, u kterého bude nutné 
zřídit vyhovující odběrné objekty.  

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

V době výpadku dodávky pitné vody bude zásobování zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/ob/den cisternami. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno vodou balenou. 

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

4.4.2 Kanalizace 

Návrh koncepce kanalizace 

Územní plán vytváří podmínky pro dokončení nové oddílné kanalizace pro obec Svijany vyústěné na 
modernizovanou ČOV v areálu pivovaru. 
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Srážkové vody budou z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovány přímo 
na pozemcích (akumulací – zálivkou, vsakováním).  

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.  

Zákres kanalizačních řadů v grafické části dokumentace je s ohledem na měřítko výkresů pouze 
schematický bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V navazujících stupních PD tak nejsou vyloučeny 
změny tras jednotlivých řadů a umístění objektů na kanalizační síti.  

4.4.3 Zásobování elektrickou energií  

Koncepce zásobování obce elektrickou energií je vyhovující a zůstane i nadále nezměněna. 

Navrhovaná opatření 

Požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se v případě potřeby 
přezbrojí a osadí většími transformátory, příp. výstavbou nových trafostanic s primární přípojkou. 

V případě vzniku většího odběru pro lokality bytových a rodinných domů většího rozsahu a plochy 
občanské vybavenosti budou realizovány samostatné trafostanice. 

V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešena přezbrojením, příp. výstavbou nové 
trafostanice s primární přípojkou. 

Primární rozvod 

Primární rozvodný systém zůstane zachován.  

Sekundární rozvod 

Nová zástavba bude připojována kabelovým sekundárním vedením. Stávající nadzemní rozvodná síť 
bude podle možností a požadavků na výkon postupně kabelizována. 

4.4.4 Telekomunikace, radiokomunikace 

Není navrhována změna koncepce. 

4.4.5 Zásobování plynem 

Nedochází ke změně koncepce zásobování plynem. V rozvojových lokalitách se počítá s napojením na 
stávající, resp. nově vybudované plynovodní řady. 

Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a případně navržena jejich úprava či 
náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě, výměna některých úseků plynovodu apod.).  

4.4.6 Nakládání s odpady 

Koncepce v oblasti odstraňování TKO je vyhovující. V návrhovém období je uvažováno se zachováním 
stávajícího způsobu likvidace odpadů. V řešeném území nejsou navrhovány nové plochy pro skládkování. 

Shromažďovací plochy pro tříděný odpad je možno umísťovat v rámci jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití jako zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území. 
 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

NEROSTŮ A PODOBNĚ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V 
KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO 

SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, 

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 
 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny, opatření v krajině 

Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu zohledňuje její historické a současné funkce a charakter 
a stanovuje následující priority: 

- zachovat výrazně dominující zemědělskou funkci; 
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- chránit ekologicky stabilnější fragmenty krajiny; 

- podporovat změnu orné půdy na stabilnější kultury; 

- zachovat (a dále postupně zvyšovat) fyzickou i biologickou prostupnost krajiny; 

- systematicky uvažovat o možnosti výhledového přemístění výrobních areálů z jádrové části obce do 
prostoru MÚK Příšovice; 

- neumisťovat v nezastavěném území fotovoltaická zařízení a větrné elektrárny. 

V území dominuje zemědělská funkce, lokálně doplněná funkcí přírodní. Tomu odpovídá i vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území s minimem změn. 

Územní plán preferuje zachování a ochranu zemědělských a přírodních funkcí území a situuje veškeré 
zastavitelné plochy do nejméně konfliktních poloh, mimo vymezené prvky systému ekologické stability a další 
ekologicky stabilní části území. 

V krajině nevznikají nová sídla ani samoty, zemědělský charakter krajiny je zachován. Celková koncepce 
upřednostňuje rozvíjení zástavby v přímé vazbě na zastavěné území na úkor zemědělsky využívaných ploch, 
s jednoznačně vyjádřenou prioritou ochrany volné krajiny. 

V rámci pozemkových úprav lze mimo zastavěné území a zastavitelné plochy měnit využití bez nutnosti 
změny územního plánu po projednání dle platných právních předpisů vzájemně mezi následujícími druhy 
pozemků: zemědělský půdní fond, vodní plocha, pozemek určený k plnění funkce lesa.  

 Nezastavěné území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, 
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: 

 W – Plochy vodní a vodohospodářské  

 NZ – Plochy zemědělské 

 NL – Plochy lesní 

 NP – Plochy přírodní  

 NSs – Plochy smíšené nezastavěného území  – sportovní  

 NSzp – Plochy smíšené nezastavěného území  – zemědělské, přírodní 

V krajině budou uplatňovány další obecné zásady: 

 příklon k extenzívnímu hospodaření na méně kvalitních zemědělských pozemcích; 

 ochrana a postupná obnova solitérních stromů v krajině jako tradičních orientačních bodů, zviditelnění 
hranic pozemků, výsadba k objektům apod. s využitím dlouhověkých dřevin (lípa, klen, buk, dub); 

 doplnění mimolesní zeleně v podobě liniové zeleně podél polních cest a vodotečí či remízů (interakční 
prvky), ozelenění druhově původními dřevinami; 

 podpora ekologicko-stabilizačních funkcí krajiny; 

 revitalizace vodních toků; 

 obnova v minulosti zaniklé diferenciace kultur 

Protipovodňová opatření 

Část řešeného území je ohrožena povodňovou aktivitou řeky Jizery. V plochách zasahujících 
do rizikových území budou dodržovány následující zásady: 

- chránit plochy přirozených rozlivů vodních toků; 
- na vodních tocích podporovat ochranná a stabilizační opatření; 
- umísťovat stavby ve stanoveném záplavovém území Q100

 
pouze ve zvlášť odůvodněných případech. 

Při realizaci výstavby budou přijata taková opatření, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného 

území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů. 

Územní plán vymezuje koridor protipovodňových opatření (viz tab. č. 3). 

Tabulka č. 3: Protipovodňová opatření v řešeném území 

 název podmínky využití 

KPO1 
Koridor 

protipovodňových 
opatření 

v rozsahu koridoru je možné provádět údržbu koryt vodotečí a realizovat stavby 
a opatření nezbytná pro snížení rizika povodně, zejména protipovodňové 

hráze, propusti, vodní skoky, stavidla, plochy řízených rozlivů, poldry, vodní 
plochy, apod. 

Pro části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridorů protipovodňových opatření platí 

kromě podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky využití: 
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hlavní využití: 

- protipovodňové stavby a opatření 

přípustné využití: 

- prvky ÚSES, interakční prvky 
- plošná, skupinová, liniová a solitérní zeleň 
- protierozní opatření, zejména travnaté údolnice, zasakovací travnaté pásy, meze, příkopy, apod. 
- plochy ochranné a izolační zeleně 
- revitalizace vodních toků, meandry, tůně, mokřady 
- ekostabilizační prvky v krajině 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud podstatným způsobem neomezí umístění navrhovaných 
opatření 

nepřípustné využití: 

- jakékoliv využití, které by podstatným způsobem omezilo umístění navrhovaných opatření 

Za účelem zdržení vody v krajině budou na ohrožených a problematických pozemcích uplatňovány 
následující zásady: 

- organizace půdního fondu a vhodné způsoby obhospodařování; 
- změny rostlinného pokryvu; 
- tvorba protierozních a vegetačních pásů; 
- stavebně technická opatření, apod. 

Prostupnost krajiny: 

Prostupnost krajiny pro člověka zajišťuje systém místních a účelových komunikací, veřejných 
prostranství a vybraných úseků silnic III. třídy. 

Z hlediska biologické prostupnosti mají význam prvky ÚSES, vodní toky, plochy zahrad a sadů, 
extenzivní formy ZPF a ostatní plochy zeleně. 

Opatření navržená územním plánem: 

- ÚSES; 

- zastavitelná plocha Z4 pro úsek cyklostezky; 

- zastavitelná plocha Z6 pro místní komunikaci; 

- zastavitelná plocha Z12 pro místní komunikaci. 

Další zásady pro zachování prostupnosti krajiny: 

Při realizaci nových staveb, zvláště liniového charakteru a při zástavbě rozsáhlejších ploch bydlení je 
nutné zajistit prostupnost krajiny respektováním vymezených prvků ÚSES, významných pěších a cyklistických 
propojení. 

Podporovat obnovu části původních mimosídelních komunikací – převážně jde o obnovu zaniklých 
zemědělských (polních) cest. Význam dalších funkcí mimosídelních cest, zejména dopravní, rekreační, estetický, 
ochranný protierozní, atp. musí být promítnut do jejich technického řešení. 

 Biologickou prostupnost krajiny je nutné zajistit ochranou a péčí o prvky územního systému ekologické 
stability. Ve vodních tocích budou odstraňovány nebo migračně zprůchodňovány překážky bránící migraci 
vodních živočichů.  

5.2 Návrh systému ekologické stability 

 Územní plán vymezuje s upřesněním skladebné prvky ÚSES nadregionálního a lokálního významu – 
plochy biocenter a trasy biokoridorů. V řešeném území se jedná o následující prvky: 

 prvky nadregionálního významu: 

nadregionální biokoridor K 31 V,N  

 prvky lokálního významu: 

lokální biocentra LBC 1, 2, 3, 4 

lokální biokoridory LBK 1, 2, 4 

Dále budou v území respektovány ostatní prvky krajinné zeleně v podobě liniových a bodových porostů – 
drobné vodní toky, meze, solitérní stromy, remízy apod.  
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Pro plochy biocenter a biokoridorů obecně platí následující zásady: 

na lesních plochách 

 podporovat přirozenou obnovu porostů 

 nesnižovat koeficient ekologické stability 

 podporovat zachování původních dřevin a obnovu druhové skladby 

 podporovat vertikální rozmanitost 

na nelesních plochách 

 podporovat břehové výsadby podél vodních toků a mimosídelních cest 

 respektovat přirozenou skladbu dřevin v plochách břehových porostů 

 podporovat přirozený vodní režim a vznik revitalizačních prvků na vodních tocích (meandry, tůně, poldry 
apod.) 

 neumisťovat nové stavby v plochách biokoridorů 

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.  

 
 

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 

POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 
RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ 

POZEMKŮ V PLOCHÁCH)STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU 

VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, 

VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, 
ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 

STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 
ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ 
ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A 

INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 
 

Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílnými způsoby využití: 

Bydlení hromadné – BH 

hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech a přímo související stavby, zařízení a činnosti 

přípustné využití: 

- bydlení v bytových i rodinných domech 
- občanská vybavenost pro obsluhu řešeného území 
- veřejná prostranství, veřejná a soukromá zeleň 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 
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podmíněně přípustné využití: 

- služby (výrobní a nevýrobní) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvýší 
dopravní zátěž v území 

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 
zařízení staveb 

- další stavby a zařízení, za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 
slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

nepřípustné využití: 

- jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- max. podlažnost: 3 nadzemní podlaží 

Bydlení v rodinných domech – venkovské - BV 

hlavní využití: 

- bydlení a související funkce (služby a nerušící výrobní činnosti), které jsou slučitelné s bydlením ve 
venkovském prostoru 

přípustné využití: 

- stavby pro bydlení typu rodinného domu s užitkovými zahradami a případným chovem  drobných 
hospodářských zvířat 

- rodinná rekreace 
- občanská vybavenost pro obsluhu řešeného území  
- veřejná prostranství, veřejná a soukromá zeleň 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 

podmíněně přípustné využití: 

- služby (výrobní a nevýrobní) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvýší 
dopravní zátěž v území 

- stavby pro maloobchodní prodej a služby za podmínky rozsahu do 1000 m
2
 prodejní plochy 

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 
zařízení staveb 

- další stavby a zařízení, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

nepřípustné využití: 

- jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví 

Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

hlavní využití: 

- individuální a rodinná rekreace 

přípustné využití: 

- individuální pobytová rekreace (zahrádkářské chatky, altány, přístřeší) 
- izolační a doprovodná zeleň, veřejná zeleň 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 
- veřejná prostranství 

podmíněně přípustné využití: 

- občanské vybavení, které není součástí veřejné infrastruktury za podmínky, že bude funkcí doplňkovou 
k využití hlavnímu 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- max. podlažnost: 1 nadzemní podlaží + podkroví; max. zastavěná plocha: 60 m
2
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Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

hlavní využití: 

- občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury 

přípustné využití: 

- stavby a zařízení sloužící např. pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 

- stavby a zařízení sportovní jako součást areálů občanského vybavení 
- veřejná prostranství, veřejná, vyhrazená a ochranná zeleň 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty 
- stavby občanského vybavení, které není součástí veřejné infrastruktury za podmínky, že bude funkcí 

doplňkovou k využití hlavnímu 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 

zařízení staveb 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví 

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 

hlavní využití: 

- občanské vybavení komerčního charakteru místního a nadmístního významu 

přípustné využití: 

- stavby a zařízení občanské vybavenosti komerčního charakteru – zejména pro ubytování, stravování, 
maloobchodní prodej a služby 

- stavby a zařízení občanské vybavenosti, která je součástí veřejné infrastruktury 
- veřejná prostranství, veřejná, vyhrazená a ochranná zeleň 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty 
- stavby a zařízení pro skladování a drobnou výrobu za podmínky, že nebudou narušovat kvalitu prostředí 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 

zařízení staveb 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví 

Občanské vybavení – hřbitovy (OH) 

hlavní využití: 

- hřbitovy a veřejná pohřebiště 

přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro pohřbívání a související stavby a zařízení provozního vybavení 
- stavby pro občanské vybavení a služby související s využitím hlavním 
- veřejná prostranství 
- zeleň veřejná a vyhrazená 
- stavby a zařízení dopravního a technického vybavení pro obsluhu řešeného území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 
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Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

hlavní využití: 

- plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství 

přípustné využití: 

- liniové stavby dopravy silniční (dálnice, silnice I., II. a III. třídy, místní, účelové a obslužné komunikace) 
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- odstavné a parkovací plochy 
- terminály hromadné dopravy včetně služeb pro cestující 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot včetně služeb pro motoristy 
- izolační a ochranná zeleň 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 
- veřejná prostranství 

podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Dopravní infrastruktura – železniční (DZ) 

hlavní využití: 

- plochy drážní dopravy včetně souvisejících staveb  

přípustné využití: 

- liniové drážní stavby a zařízení, plochy zeleně 
- pozemky staveb a zařízení související s drážním provozem (nádražní, provozní a správní budovy, zastávky, 

nástupiště, nákladové stavby a prostory, depa apod.) včetně služeb pro cestující 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro komerční využití (služby, sklady, obchodní zařízení) za podmínky, že nebude narušeno 
hlavní a přípustné využití 

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi) za 
podmínky, že nebude narušeno hlavní a přípustné využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI)   

hlavní využití: 

- areály, objekty a zařízení technické infrastruktury 

přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro zásobování vodou 
- stavby a zařízení pro zásobování energiemi 
- stavby a zařízení pro zásobování teplem a plynem 
- stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace 
- stavby a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly 
- dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- plochy zeleně 

podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

nepřípustné využití:  

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Výroba a skladování – lehký průmysl (VL1)  

hlavní využití: 

- průmyslová výroba a skladování, kde negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu 

přípustné využití: 
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- stavby lehké průmyslové výroby, výrobních služeb a řemeslné výroby 
- stavby pro skladování 
- stavby zemědělské výroby rostlinné 
- stavby pro krátkodobé skladování odpadů (sběrné dvory) 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 
- plochy zeleně a vodní plochy 

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 
zařízení staveb 

podmíněně přípustné využití: 

- bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební byty, bydlení majitelů a správců) 
- stavby občanské vybavenosti komerčního charakteru (mimo objektů občanské vybavenosti pro rekreační 

ubytování, pro sport a kulturu) za podmínky, že nebudou omezovat hlavní využití  

nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, zejména základních kovů, chemických látek nebo pryžových a 
plastových výrobků, jejichž provoz by svými negativními vlivy dále zhoršil stávající zatížení území.  

podmínky prostorového uspořádání: 

- max. výška objektů 15 m 

Výroba a skladování – lehký průmysl (VL2)  

hlavní využití: 

- průmyslová výroba a skladování, kde negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu 

přípustné využití: 

- stavby lehké průmyslové výroby, výrobních služeb a řemeslné výroby 
- stavby pro skladování 
- stavby zemědělské výroby rostlinné 
- stavby pro krátkodobé skladování odpadů (sběrné dvory) 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 
- plochy zeleně a vodní plochy 

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 
zařízení staveb 

podmíněně přípustné využití: 

- bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební byty, bydlení majitelů a správců) 
- stavby občanské vybavenosti komerčního charakteru (mimo objektů občanské vybavenosti pro rekreační 

ubytování, pro sport a kulturu) za podmínky, že nebudou omezovat hlavní využití  

nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, zejména základních kovů, chemických látek nebo pryžových a 
plastových výrobků, jejichž provoz by svými negativními vlivy dále zhoršil stávající zatížení území.  

podmínky prostorového uspořádání: 

- max. výška objektů 25 m 

Výroba a skladování – fotovoltaická elektrárna (VF)  

hlavní využití: 

- elektrárna s výrobou energie ve fotovoltaických panelech 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 
- plochy zeleně a vodní plochy 
- oplocení 

podmíněně přípustné využití: 

- podmíněně přípustné využití není stanoveno 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití 

 



Změna č. 1 ÚP Svijany  textová část – odůvodnění 

Žaluda, projektová kancelář  48 
 

podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny 

Veřejná prostranství (PV) 

hlavní využití: 

- prostory veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a obytnou funkci 

přípustné využití: 

- prostory veřejně přístupné 
- veřejná, vyhrazená a ochranná zeleň  
- dopravní a technická infrastruktura s charakterem odpovídajícím účelu veřejných prostranství veřejného 

charakteru 

podmíněně přípustné využití: 

- občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které zvyšuje využitelnost těchto ploch pro 
obyvatele (např. informační zařízení, občerstvení s venkovním zařízením, dětská hřiště, veřejná WC, vodní 
prvky a doprovodný mobiliář) 

- parkoviště, pokud nejsou v rozporu s hlavním využitím 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- doplňkové stavby a zařízení musí důsledně respektovat charakter veřejného prostranství, do něhož jsou 
vsazovány, zejména pokud se jedná o hlavní veřejná prostranství (návesní prostory, ulice, apod.) 

Veřejná prostranství – Veřejná zeleň (ZV) 

hlavní využití: 

- prostory veřejné zeleně přístupné bez omezení  

přípustné využití: 

- vodní plochy 
- technická infrastruktura veřejného charakteru 

podmíněně přípustné využití: 

- občanské vybavení zvyšující využitelnost veřejných prostranství za podmínky, že bude funkcí doplňkovou 
k hlavnímu využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- doplňkové stavby a zařízení do 30 m
2
, které budou respektovat charakter veřejného prostranství, do něhož 

jsou vsazovány 

Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS) 

hlavní využití: 

- užitkové zahrady a sady 

přípustné využití: 

- travnaté plochy, louky, pastviny 
- objekty a zařízení bez podsklepení, zvyšující využitelnost těchto ploch (zahradní domky, bazény apod.)  
- vodní plochy a toky 
- technická infrastruktura  

podmíněné využití: 

- liniové stavby technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území, pokud se jejich alternativní 
trasování mimo plochy prokáže jako neúměrně finančně náročné 

nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
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podmínky prostorového uspořádání: 

- objekty do 30 m
2
 zastavěné plochy, maximální výška objektu: 5 m  

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

hlavní využití: 

- řeky, potoky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkci 
vodohospodářskou, ekologicko stabilizační, rekreační, estetickou či hospodářskou  

přípustné využití: 

- vodní toky a plochy včetně břehové zeleně 
- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímací objekty, výpusti, hráze, čepy, 

kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.) 
- chov ryb a vodních živočichů 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro chov ryb za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území 
- likvidace vyčištěných vod z domovních čistíren za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v 

území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Plochy zemědělské (NZ) 

hlavní využití:  

- pozemky zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy; převážně se jedná o 
ornou půdu, louky a pastviny; zahrnuty jsou také drobné plochy krajinné zeleně 

přípustné využití:  

- zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků 
- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a zahrad 
- stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování 

zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod.)  
- dopravní plochy nezbytné pro obhospodařování pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny 
- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízy, meze, stromořadí apod.) 
- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry, 

průlehy, příkopy) 
- stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury 
- vodní plochy a toky 

podmíněně přípustné využití: 

- zalesnění, revitalizace vodotečí, vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování za podmínky, že 
zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území 

- oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území 
- výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný ráz území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Plochy lesní - NL 

hlavní využití: 

- les se zastoupením produkčních i mimoprodukčních funkcí - rekreačních, ekologických, přírodních a 
krajinotvorných 

přípustné využití: 

- plochy PUPFL 
- stavby a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a strží, 

odvodnění lesní půdy) 
- malé vodní plochy a toky 
- cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách 
- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených 

k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů 
- stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně 
- dočasné využití pro hromadnou rekreaci v přírodě 
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podmíněně přípustné využití:  

- výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný ráz území 
- oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Plochy přírodní (NP) 

hlavní využití: 

- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti ZPF, jež souhrnně vytvářejí plochy původních, 
přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a genového bohatství 
spontánních druhů 

- plochy územních systémů ekologické stability 

přípustné využití: 

- pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření včetně zalesnění 
- pozemky ZPF - určené pro extenzivní hospodaření způsobem šetrným k přírodním ekosystémům 
- zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části 

krajiny 
- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a 

přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny 
- stávající pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků 
- turistika po vyznačených cestách, naučné stezky 
- vodní toky a vodní plochy udržované v přírodě blízkém stavu 

podmíněně přípustné využití: 

- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by neúměrně zvýšilo náklady na 
jejich realizaci a za podmínky, že nebudou zásadně narušovat přírodní funkci plochy 

- dočasné využití pro hromadnou rekreaci v přírodě za podmínky, že nebude zásadně narušena přírodní 
funkce plochy 

- dočasné oplocení pozemků za podmínky zachování prostupnosti území  
- oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní - NSs 

hlavní využití: 

- veškerá nekrytá zařízení pro sport a rekreaci s převahou úpravy pozemku 
- přírodní hřiště, cvičné louky, jezdecké plochy a stezky, pobytové louky 

přípustné využití:  

- drobné objekty související s hlavní sportovně rekreační funkcí – přístřešky, odpočívadla, rozhledny, nekrytá 
hlediště , letní kino, mobilní objekty občerstvení, ohniště 

- technické vybavení nutné pro provoz areálů (osvětlení atd.) 
- výstavba liniových inženýrských sítí pokud by jejich trasování mimo plochu neúměrně zvýšilo náklady na 

jejich realizaci 

podmíněné využití: 

- terénní úpravy většího rozsahu pokud nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury určené výhradně pro obsluhu plochy 

nepřípustné využití: 

- nepřípustné je jiné využití, než se uvádí jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné 

Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní (NSzp) 

hlavní využití: 

- plochy převážně krajinné zeleně zajišťující ve vyváženém poměru mimoprodukční a produkční funkce - 
trvalou existenci přírodě blízkých nebo pozměněných ekosystémů a zemědělsky obhospodařovaných ploch 
s vyváženým poměrem přírodních a kulturních prvků 
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přípustné využití:  

- zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části 
krajiny 

- pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodním 
skutečnostem bez zvyšování intenzity využití) 

- stávající pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, 
pro zajištění průchodnosti krajiny 

- vodní toky a vodní plochy 
- stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (revitalizační opatření na vodních 

tocích, zasakovací pásy, poldry, travnaté průlehy) 
- oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely 

podmíněně přípustné využití: 

- výstavba liniových inženýrských sítí pokud by jejich trasování mimo plochu neúměrně zvýšilo náklady na 
jejich realizaci 

- zalesnění za podmínky, že nepřekročí výměru 1000 m
2
 

- výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný ráz území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 
 
 

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 

BEZPEČNOSTI STÁTU, PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva 

k pozemkům vyvlastnit. 

Tabulka č. 4: Seznam veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

Ozn.  dotčené parcely dle k. n. k. ú. popis 
možnost 

uplatnění práva 
ve prospěch: 

WD1 60/8, 56 

Svijany 

místní komunikace (Z6) Obec Svijany 

WD2 152/1, 150/3 místní komunikace (Z12) Obec Svijany 

WD3 245/1, 278/3 pěší propojení (Z15) Obec Svijany 

WD4 228/1, 228/4, 228/5, 278/2, 225/1 pěší propojení (Z16) Obec Svijany 

D26 

290/4, 80/2, 80/1, 79, 288/3, 62/3, 62/1, 
297/2, 75, 288/2, 241, 242/1, 242/4, 242/6, 
251/4, 251/1, 248/9, 249/10, 252/2, 259/6, 

297/1, 255/12, 254/1, 275/2, 255, 253 

koridor modernizace 
stávající železniční trati 

(ZK1) 
Česká republika 

K31 
V,N 

179, 177/4, 143, 290/11, 291/1, 290/3, 
290/2, 190, 290/4 

nadregionální biokoridor 
(K31 V,N) 

Česká republika 

P05_1 
179, 177/4, 143, 290/11, 291/1, 290/3, 

290/2, 190, 290/4 
koridor protipovodňových 

opatření (KPO1) 
Česká republika 

 

8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVOVYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S 

UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A 
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 
Pro veřejně prospěšné stavby a opatření WD1, WD2, D26, PO5_1, uvedené v předchozí kapitole, lze 

rovněž uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního zákona. 

Tabulka č. 5: Seznam veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 



Změna č. 1 ÚP Svijany  textová část – odůvodnění 

Žaluda, projektová kancelář  52 
 

Ozn.  dotčené parcely dle k. n. k. ú. popis 
možnost 

uplatnění práva 
ve prospěch: 

WD1 60/8, 56 

 
Svijany 
 
 

místní komunikace (Z6) Obec Svijany 

WD2 152/1, 150/3 místní komunikace (Z12) Obec Svijany 

D26 

290/4, 80/2, 80/1, 79, 288/3, 62/3, 62/1, 
297/2, 75, 288/2, 241, 242/1, 242/4, 242/6, 
251/4, 251/1, 248/9, 249/10, 252/2, 259/6, 

297/1, 255/12, 254/1, 275/2, 255, 253 

koridor modernizace 
stávající železniční trati 

(ZK1) 
Česká republika 

P05_1 
179, 177/4, 143, 290/11, 291/1, 290/3, 

290/2, 190, 290/4 
koridor protipovodňových 

opatření (KPO1) 
Česká republika 

PP1 207/42 veřejné prostranství (Z14) Obec Svijany 

 

9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 
Územní plán nevymezuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 
 

9 10   VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
 

Územním plánem je vymezena plocha územní rezervy R1 a stanoveny podmínky jejího využití.  

Tabulka č. 6: Seznam ploch územních rezerv 

Název k. ú. Funkční využití Podmínky využití ploch územních rezerv 

R1 Svijany 

BH – plochy 
bydlení – 

v bytových 
domech 

nepřípustné využití: 

realizace jakýchkoliv staveb (včetně staveb dočasných), zařízení, 
opatření a úprav krajiny (zejm. zalesnění, výstavba vodních ploch apod.), 

jejichž realizace by výrazně znesnadnila nebo podstatným způsobem 
zvýšila náklady na případné budoucí využití plochy územních rezerv 

 

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ  

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O 
TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 
Územním plánem jsou navrženy následující plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o 

změnách jejich využití zpracování územní studie (viz tab. č. 7): 

Tabulka č. 7: Seznam ploch, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 
zpracování územní studie 

Ozn. 
plochy 

Zadání Podmínky pro pořízení územní studie 
Lhůta             

(v měsících) 

Z1 
Z2 
Z5 

Prověřit architektonické a urbanistické působení ploch ve vztahu k okolní 
zástavbě, prověřit základní dopravní vazby, prověřit umístění jednotlivých objektů 

a stanovit optimální velikost parcel, řešit možnosti napojení na sítě technické 
infrastruktury. Vzhledem k rozsahu lokalit klást důraz na vymezení ploch veřejných 

prostranství.  

72 

Lhůta pro pořízení studie se stanovuje na 6 let od účinnosti opatření obecné povahy, jímž se územní 
plán vydává data nabytí účinnosti Změny č. 1. Stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění povinností stanovených 
stavebním zákonem – schválení a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 

V případě marného uplynutí lhůty pro pořízení územní studie bude k výše definovaným podmínkám pro 
pořízení územní studie přistupováno jako k závazným požadavkům pro rozhodování v území, resp. v dotčených 
plochách.  

 


