
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ   

ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY 

 

 

 
dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

v platném znění a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 
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Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města (dále jen pořizovatel) na základě § 55 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební 

zákon) a § 15, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zpracoval Návrh zprávy o 

uplatňování Územního plánu Svijany (dále jen návrh zprávy). 
 

Obec Svijany má platný územní plán, který vydalo Zastupitelstvo obce Svijany 13. 11. 2012 

usnesením č. 7/2012. Územní plán Svijany nabyl účinnosti dne 5. 12. 2012. Na základě žádostí 

občanů a firem byly zahájeny práce na Změně č. 1 Územního plánu Svijany. Zastupitelstvo 

obce Svijany dne 21.7.2015 usnesením č. 66/2015 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) 

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

pořízení změny Územního plánu ( dále ÚP) Svijany.  
 

Pořizovatel ve spolupráci s obcí Svijany při zpracování návrhu zprávy zohlednil nové 

skutečnosti v území zjištěné při terénním průzkumu, aktuální data z katastru nemovitostí a data 

poskytnutá příslušným stavebním úřadem. Dále byl prověřen soulad s Politikou územního 

rozvoje České republiky 2008 ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), se Zásadami 

územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) a Územně analytickými podklady obce 

s rozšířenou působností Turnov (dále jen ÚAP). 
 

A. Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Svijany včetně vyhodnocení změn 

podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), 

a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území. 
 

Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Svijany 
 

Rozvoj území obce řešil ÚP Svijany vydaný Zastupitelstvem obce Svijany dne 13. 11. 2012 

především navržením ploch pro bydlení, rekreaci, průmyslovou a zemědělskou výrobu. 

Podle předpokládaného vývoje v obci navrhl dostatečný výběr ploch pro bydlení a vymezil 

plochy pro další navazující funkce uspokojující potřeby obyvatel. 
 

Aktuálně se pořizuje Změna č. 1 Územního plánu Svijany, jejíž pořízení schválilo zastupitelstvo 

obce Svijany na svém zasedání dne 21.7.2015 usnesením č. 66/2015. 
 

Demografický vývoj Svijany: (zdroj ČSÚ) 

 

Rok 

 

Živě 

narození 

 

Zemřelí 

 

Přistěhovalí 

 

Vystěhovalí 

 

Přirozený 

přírůstek 

Migrační 

přírůstek 

Celkový 

přírůstek 

Stav 

K 31.12. 

2012 2 3 16 11 -1 5 4 306 

2013 2 3 2 11 -1 -9 -10 296 

2014 2 1 12 6 1 6 7 303 

2015 6 3 11 6 3 5 8 311 
 

Český statistický úřad – počet obyvatel v obcích České republiky k 31.12.2015 

Kód obce: 564443 Svijany – 311 obyvatel 

 

Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch byl ÚP od jeho vydání v roce 2012 

naplňován takto: 

 

Vyhodnocení zastavěného území  
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Na základě informací obce, stavebního úřadu Turnov a Příšovice a pochůzky v terénu 

pořizovatel zjistil, že za dobu platnosti ÚP Svijany byly využity k výstavbě nových rodinných 

domů pozemky v zastavěném území. Výstavba proběhla na pozemkových parcelách číslo (dále 

jen p.p.č.) 44, 66/6, 37/1 v k.ú. Svijany. Celkem byly v obci postaveny 3 RD. Byla zpracována 

Územní studie lokality Z2 pro 16 RD. Rozvoj obce je soustředěn do zastavěného území a 

zastavitelných ploch vymezených ÚP. Nové požadavky na rozšíření ploch pro bydlení nejsou, 

jsou součástí zpracovávané Změny č. 1 ÚP Svijany.  
 

Vyhodnocení zastavitelných ploch  
 

V uplynulém období nebyly realizovány žádné nové rodinné domy na zastavitelných plochách 

ani veřejně prospěšné stavby, ani veřejně prospěšná opatření vymezená ÚP, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 

Zastavitelné plochy: 

 

Označení plochy  Výměra (ha) Využití plochy  Vyhodnocení 

využití 

Z1 3,79 Plochy bydlení - prověření studií 0  

Z2 1,82 Plochy bydlení - prověření studií 0  

Z4 0,09 Plocha pro cyklostezky a infobod 0  

Z5 1,40 Plochy bydlení - prověření studií 0  

Z6 0,15 Plocha pro místní komunikaci 0  

Z7 0,76 Plocha výroby a skladování 0  

Z8 0,35 Plocha výroby a skladování 0 % 

Z9 0,32 Plochy bydlení 0 % 

Z10 0,90 Plochy bydlení 0 % 

Z11 0,34 Plochy bydlení 0 % 

Z12 0,10 Plocha pro místní komunikaci 0 % 
 
 

Plochy přetavby: 

 

Označení plochy Výměra (ha) Využití plochy Vyhodnocení 

využití 

P1 0,86 Plochy bydlení - prověření studií 0 % 

  

Veřejně prospěšné stavby: 

 

D – dopravní infrastruktura 

D26   –  koridor modernizace stávající železniční trati (ZK1) 

WD1 – místní komunikace (Z6) 

WD2 – místní komunikace (Z12) 
 

Veřejně prospěšná opatření: 

 

 K31 – regionální biokoridor (K31,V, N) 

 P05_1- koridor protipovodňových opatření 

 

Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP Svijany vydán (§ 5 odst. 6 

stavebního zákona) 
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Dle zjištění pořizovatele nedošlo ke změně podmínek, na základě kterých byl ÚP Svijany 

vydán. 

 

Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území 
 

Během sledovaného období nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 

Rozvoj obce neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území. 

 

B. Problémy k řešení v Územním plánu Svijany vyplývající z Územně analytických 

podkladů Obce s rozšířenou působností Turnov. 

 

Územně analytické podklady Obce s rozšířenou působností Turnov byly pořízeny v souladu s 

§ 25 – 29 stavebního zákona. ÚAP, respektive jejich část podklad pro rozbor udržitelného 

rozvoje území, jsou průběžně aktualizovány. K 31. 12. 2014 byla provedena 3. aktualizace ÚAP 

ORP Turnov, ze které vyplývá k řešení v ÚP:  

 Lokalizace protipovodňových opatření v krajině, obnova nebo budování nových 

drobných nádrží k zadržování vody v území a omezování rozsahu povodní – 

posilování retenční a akumulační kapacity území revitalizací vodních toků 

 Provést aktualizaci stávajících prvků ÚSES v podrobnosti ÚPD – redukce nebo 

rozšíření nebo posunutí s ohledem na vlastnické vztahy a morfologii terénu. 

Ochrana přírodních, urbanistických a kulturních hodnot musí být zajišťována v 

rámci aktualizace územního plánu obce, v rámci regulačních plánů a během 

stavebního a územního řízení 

 Při vymezování a zpřesňování koridorů pro rozvoj dopravní a technické 

infrastruktury minimalizovat zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD 

 Návrh ÚSES zasahuje do plynového koridoru VTL 

 Nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domů 
 

Vyhodnocení problémů: 

 V platné ÚP jsou obsažena protipovodňová opatření 

 Prvky ÚSES jsou řešené v platné ÚP, zásah do plynového koridoru VTL se řeší v 

rámci Změny č. 1 ÚP Svijany  

 V platném ÚP jsou vymezeny koridory pro rozvoj dopravní a technické 

infrastruktury  

 Nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domů v rámci Změny č. 1 ÚP Svijany 

 

C. Vyhodnocení souladu Územního plánu Svijany s Politikou územního rozvoje ČR a 

Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. 

 

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 

 

Politiku územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále PÚR ČR) schválila 

vláda ČR dne 15. dubna 2015 svým usnesením č. 276. Požadavky plynoucí z PÚR ČR pro obec 

Svijany: V souladu s charakterem území zohlednit při stanovování podmínek pro změny 

v území republikové priority územního plánování vyjádřené v PÚR ČR. 

Řešené území obce Svijany není v PÚR ČR zařazeno do žádné rozvojové oblasti nebo 

specifické oblasti. Územím obce Svijany prochází  rozvojová osa OS3. Rozvojová osa Praha – 
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Liberec-hranice ČR/Německo, Polsko (Görlitz/Zgorzelec). Důvody vymezení: Území 

ovlivněné silnicemi R10 (D10) a R35 (I/35) při spolupůsobení center Mladá Boleslav a Turnov. 

Na území obce zasahuje koridor konveční železniční dopravy ŽB8  Praha - Mladá Boleslav – 

Liberec – hranice ČR/Polsko. Důvodem vymezení je vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti 

na trati Praha - Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko.  Úkol pro územní plánování je 

vymezit koridor železničního spojení Praha - Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko.  

Jiné plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury republikového nebo mezinárodního 

významu nejsou na správním území obce Svijany vymezeny.  
 

Soulad se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje 

 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) byly vydány 13. 12. 2011 

Zastupitelstvem Libereckého kraje a jsou závaznou nadřazenou územně plánovací dokumentací 

a je nutno připravované záměry zohlednit. V současnosti probíhá proces pořízení Aktualizace 

č. 1 ZÚR LK. Řešeným územím obce prochází rozvojová osa I. řádu - republikového významu  

ROS1 Praha - Turnov – Liberec – Hrádek nad Nisou založená na existujícím silničním 

propojení D10 Praha – Turnov a na železničním spojení Praha Turnov  - Liberec. 

Územím obce prochází koridor mezinárodního významu – železniční spojení Praha – Mladá 

Boleslav – Turnov –Liberec Frýdlant – Černousy/Zawidów (PL) D26.  

V ÚP Svijany jsou zohledněny zásady územního rozvoje vymezené pro celé území Libereckého 

kraje zabývající se zejména upřesněním podmínek ochrany a rozvoje hodnot území a 

vymezením cílových charakteristik krajiny a z nich vyplývající úkoly pro územní plánování. 
 

D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 

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

Vymezené zastavitelné plochy nelze využít pouze v případech, kdy už k využití došlo v souladu 

s územním plánem. Požadavky na nové zastavitelné plochy nebyly uplatněny z důvodu 

dostatečného množství návrhových ploch, které ještě využity nejsou. 
 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny. 

 

Změna ÚP Svijany není požadována. 
 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

 

Změna ÚP Svijany není požadována, protože v současné době probíhá pořizování Změny č. 1 

ÚP Svijany nezávisle na Zprávě o uplatňování Územního plánu Svijany. 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu Změny Územního plánu Svijany, je-li 

zpracování variant vyžadováno. 

 

Změna ÚP Svijany není požadována. 
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H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 

písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního 

plánu.  

 

Pořízení nového územního plánu není požadováno. 

 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 

zjištěny. 

  

Nebylo zjištěno. 

 

J. Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. 

 

Z platného ÚP Svijany nevyplývají požadavky na aktualizaci ZÚR LK – návrh se nepodává. 

 

E. Závěr 

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Svijany byl ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 

stavebního zákona a dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona projednán s dotčenými 

orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a s veřejností. Zpráva, doplněná a upravená na 

základě uplatněných připomínek, vyjádření a podnětů je předložena Zastupitelstvu obce 

Svijany ke schválení.  
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Seznam použitých zkratek 

 

ZÚR LK                                 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

ČSÚ Český statistický úřad 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR 2008 

RD rodinný dům 

stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění  

ÚAP ORP územně analytické podklady obce s rozšířenou působností 

ÚP územní plán 

ÚSES územní systém ekologické stability 

vyhláška 500/2006 Sb.,  vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, v platném znění 


