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ZÁVAZNÁ ČÁST - REGULATIVY 

Základní regulativy 

 V návrhu těchto regulativů je územním plánem sídelního útvaru Všeň stanovena 
urbanistická koncepce prostorového uspořádání (s určením využití ploch, limity využití 
území, zásady uspořádání dopravy, občanského a technického vybavení) 

 

v návrhovém období k roku 2015 

Lhůta aktualizace se navrhuje čtyři roky. 

 

1. Zastavitelné území 

Tvoří jej plochy zastavěné a plochy územním plánem určené k zastavění. 

 

Hranice současně zastavěného území 

Stanovení hranice současně zastavěného území je dáno § 4 a § 9 odst. 2 písm. A) 
bodu 4 zákona č. 344/1992 Sb. Je obalovou křivkou ploch, které leží uvnitř intravilánu, 
stanoveného k 1. 9. 1966 (je zakreslen v mapách evidence nemovitostí) a ploch, které jsou 
zastavěné nebo k nezemědělským účelům využívané. 

Hranice zastavitelného území zahrnuje hranici současně zastavěného území 
a rozšiřuje o obalovou křivku ploch návrhem územního plánu určených k zástavbě nebo 
nezemědělskému využití. Tuto hranici schvaluje v rámci návrhu územního plánu 
zastupitelstvo obce. 

 

2. Neurbanizované území 

Jsou to ostatní plochy mimo zastavitelné území. Dominantní funkcí je zvyšovat 
ekologickou stabilitu krajiny. 

Jako závazná část územního plánu je zkoordinováno řešení krajiny se závazným 
řešením Územního systému ekologické stability, obsaženým v komplexních pozemkových 
úpravách. 

 

3. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav 

Veřejně prospěšné stavby jsou kromě popisu v průvodní zprávě znázorněny 
v samostatném výkresu (bez řešení vlastnických vztahů). 
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Závazné části územního plánu sídelního útvaru 

Funkční uspořádání: 

V návrhovém období budou preferovány tyto funkce: 
- obytná; 
- obslužná; 
- rekreační; 
- výrobní. 

 

4. Uspořádání obce – územní rozvoj 

Územní rozvoj sídla zajišťovat následovně: 

 

Bydlení 

1. Zachovat dobrý stavební fond obce a u nevyhovujících objektů rekonstrukcemi 
a postupnými přestavbami zlepšovat standard bydlení a architektonický výraz objektů. 

2. Plochy pro novou bytovou výstavbu čerpat postupně dle možnosti napojení 
na komunikační systém a infrastrukturu. 

3. Nové domy realizovat v rodinných domech izolovaných, dvojdomcích, skupinových 
a řadových. Podíl řadové zástavby může být ve skupině max 25 %. V okrajových 
částech sídla nesmí být tyto formy realizovány. 

4. Zástavbu historického jádra nenarušovat stavbami velkého objemu, netradičními 
stavebními materiály, netradičním architektonickým výrazem staveb a jejich střech, 
velkými prosklenými okny obrácenými do veřejného prostranství, lodžiemi nebo balkony. 

5. Při povolování nových staveb i při změnách dokončených staveb prosazovat vysokou 
náročnost na architektonické řešení objektů, hmotové řešení, tvary střech, použité 
materiály i barevnost. 

 
Občanská vybavenost 

1. Za nedílnou součást navrhovaného komplexního rozvoje obce považovat výstavbu 
občanské vybavenosti neobchodního a obchodního charakteru, situovanou na plochách: 

a) obytné zóny; 

b) občanské vybavenosti. 

 
Rekreace a cestovní ruch 

1. Podporovat v území formy rekreace šetrně využívající krajinu např. rekreační a léčebné 
pobyty, turistika pěší, cyklo, sportování na místních hřištích. 

2. Rozvoj území zaměřit na posílení funkce obslužné pro projíždějící návštěvníky. 
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Výroba, výrobní služby, sklady 

1. Nepovolovat v řešeném území činnosti, které by svým vlivem negativně ovlivňovaly 
okolí. 

 
Doprava 

1. Základním přepravním systémem řešeného území je a výhledově zůstane silniční 
doprava, doplněná nemotorovou formou každodenní a rekreační pěší a cyklistické 
dopravy, pro sportovní účely letecká doprava.  

2. Základním komunikačním skeletem jsou silnice II. a III. třídy č.  2798, 27920, 27921, 
27924, na který navazuje síť místních komunikací, funkčně rozlišených jako sběrné, 
obslužné a zklidněné. 

3. Doplňující je síť stávajících, obnovených a nově navrhovaných účelových komunikací - 
hospodářských (polních) cest, sledovaných v prostorově a funkčně provázaném systému 
dle návrhu komplexních pozemkových úprav.  

4. Pro zlepšení provozních podmínek a zkvalitnění obytné funkce jádrového prostoru 
Všeně je v návrhu sledováno odvedení průjezdné dopravy ve směru Všeň - Borčice do 
nové trasy silnice III/27921 se západním obchvatem sídla a s napojením silnice III/27924 
do této stopy západně od okrajové části zástavby.  

5. Hlavními napojovacími komunikacemi řešeného území na rychlostní silnici R10 - směr 
Praha je doporučená silnice III/27924 v návaznosti na II/610 - MÚK Březina, výhledově 
na rychlostní silnici R35 je sledovaná silnice III/27920 směr Mašov.  

6. S ohledem na posílení rekreační funkce prostoru Příšovice - řeka Jizera - Všeň, 
Ploukonice je komunikační spojení Všeň - Příšovice sledováno především pro místní 
dopravu a lokální přepravní vztahy.  

7. Veřejná obsluha řešeného území bude i výhledově zajišťována výhradně autobusovou 
dopravou.  

8. Doprava v klidu vázaná na potřeby trvale žijících obyvatel je a výhledově zůstane 
v zásadních objemech zajišťována na vlastních pozemcích nebo jako součást stavby. 
Pro krátkodobé parkování a stání osobních vozidel je navrhována dispoziční 
a architektonická úprava vybraných ploch a prostranství a úprava dílčích úseků 
přidružených pásů podél veřejných komunikací. 

9. Pro rozvoj turistiky v širším prostoru CHKO Český ráj je navržená rozvinutá síť 
cyklistických tras, navazující v širším prostoru na systém "Turnovských cyklotras".  

 

Vodní hospodářství 

1. Postupně provést výměnu zbývající části PE výtlaku DN 110 od vrtu V-1 k vodojemu 
Všeň za PVC. 

2. Nové řady vodovodní sítě dimenzovat v minimální světlosti DN 90 a při výměnách 
dodržet dosavadní profil, případně dimenzovat o stupeň výše. 
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3. Vytýčit hranici II. OP zdroje V-1 na katastrálním území Přepeře tabulkami v souladu 
s vodoprávním rozhodnutím. 

4. Zadat zpracování dokumentace o stávající kanalizaci obce s udáním směrového vedení 
stok, dimenze a technického stavu. Dokumentace v závěrech doporučí event. 
rekonstrukce a změny profilů. 

5. Na základě dokumentace ad 4) a schváleného ÚPn SÚ zadat vypracování dokumentu, 
který bude řešit splaškovou kanalizaci (př. Generální plán) s optimálním odváděním 
a zneškodňováním splaškových vod, buď v lokálních ČOV, centrální ČOV, či 
přečerpáváním na ČOV Turnov podle koncepce PRVKÚC. 

6. Až do schválení definitivního řešení splaškové kanalizace respektovat všechny tzv. 
navržené plochy pro ČOV a čerpací stanice, které uvádí ÚPn SÚ. 

7. Dokončit, resp. provést úpravy hrází u rybníků pronajatých ČRS a vyčistit druhý rybník 
ČRS a Markův rybník. 

8. Postupně opravit nátrže v úpravách Jizery, Žehrovky a na dalších tocích a vyčistit 
zejména zakryté úseky Modřišického potoka v Mokrém a Všeňského potoka 
v Ploukonicích. (I úseky nad a pod zakrytím). 

 

Energetika a spoje 

1. Respektovat trasy elektrického vedení a trafostanic vč. jejich napojení a ochranných 
pásem. 

2. Respektovat trasy STL plynovodu a jejich ochranná pásma. Rozšiřovat plynofikaci obce. 

 

Životní prostředí 
Ochrana ovzduší 

1. Rozšiřovat plynofikaci obce, která přispěje ke snížení emisí a imisí. 

 

Hygienicky problematické výroby, ochranná pásma 

1. Do území neumisťovat výrobní činnosti, které by svým vlivem negativně ovlivnily okolí. 
Negativní vlivy musí být omezeny na hranici pozemku. 

 

Odpadové hospodářství 

1. Rozšiřovat systém třídění odpadů s cílem snižovat množství ukládané na skládku. 

 

Ochrana ZPF 

1. Navrhovanou výstavbu provádět postupně, zachovávat celistvost zemědělských ploch. 
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Ochrana přírody a krajiny, ÚSES 

1. Chránit památný strom dub letní v Ploukonicích. 

2. Založit a respektovat prvky územního systému ekologické stability: 
• nadregionální biokoridor K 31 (osa nivní, osa vodní); 
• lokální biokoridor LBK 9-12; 
• lokální biokoridor LBK 9-18; 
• lokální biokoridor LBK 12-14; 
• lokální biokoridor LBK 12-14-16; 
• lokální biokoridor LBK 13-14-15; 
• lokální biokoridor LBK 15-19; 
• lokální biokoridor LBK 19-20; 
• lokální biocentrum LBC 7; 
• lokální biocentrum LBC 8a; 
• lokální biocentrum LBC 8b; 
• lokální biocentrum LBC 9; 
• lokální biocentrum LBC 12; 
• lokální biocentrum LBC 13; 
• lokální biocentrum LBC 16; 
• lokální biocentrum LBC 20; 
• interakční prvky IP 4, IP 6, IP 11, IP 12, IP 17. 

3. Vyhlásit významné krajinné prvky. 

− Ploukonický les; 

− Stará Voda. 

 

5. Zásady funkčního využití území 

Polyfunkční plochy 

BV - obytné území venkovského charakteru 

Území s obytnou funkcí a užitkovým využitím zahrad, chovem drobného hospodářského 
zvířectva. 

Přípustné jsou: 
- rodinné domy, zemědělské usedlosti; 
- rekreační bydlení v chalupách; 
- objekty občanské vybavenosti nerušící bydlení; 
- malá ubytovací zařízení s max. 20 lůžky v rámci stavby pro bydlení; 
- odstavná stání sloužící potřebě funkčního využití; 
- nezbytné plochy technického vybavení; 
- zeleň plošná, liniová. 
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Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním 

provozem nebo svými negativními vlivy narušují funkce obytné zóny; 
- garáže nutno umisťovat v hlavním objektu. 

Doplňující ustanovení: 
- chov domácího zvířectva musí splňovat hygienické požadavky. 
 

OV - občanská vybavenost a služby 

Dominantní funkce: občanská vybavenost a služby 

Přípustné jsou: 
- objekty občanské vybavenosti, zejména maloobchodní zařízení, veřejné 

stravování, administrativa a správa, ubytování a služby, stavby pro školství, 
zdravotnictví a sociální péči; 

- odstavná stání a parkoviště sloužící funkční potřebě území; 
- nezbytné plochy technického vybavení; 
- příslušné komunikace vozidlové, pěší; 
- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné jsou: 
- byty pro dozorčí personál a majitele zařízení. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním 

provozem nebo svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 

 

OS – smíšené území občanské vybavenosti a nerušící výroby a skladů 

Přípustné jsou: 
- objekty občanské vybavenosti a služeb; 
- objekty skladů; 
- ubytovací zařízení do 45 lůžek; 
- objekty výrobní bez rušivých vlivů na okolí; 
- parkovací a odstavná stání; 
- nezbytné plochy technického vybavení; 
- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné: 
- byty pro dozorčí personál a majitele zařízení. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním 

provozem nebo svými negativními vlivy narušují funkce obytné zóny. 
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BR – smíšené území bydlení a rekreace 

Přípustné jsou: 
- zemědělské usedlosti s chovem zvířectva; 
- ubytovací zařízení; 
- stravovací zařízení; 
- sportovní a rekreační plochy; 
- plochy technického vybavení; 
- komunikace vozidlové, pěší; 
- odstavné a parkovací plochy, garáže; 
- zeleň plošná, liniová. 

Doplňující ustanovení: 
- chov domácího zvířectva musí splňovat hygienické požadavky. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 

 

RZ – území rekreační zástavby 

Přípustné jsou: 
- objekty pro individuální rekreaci; 
- rekreační pobytové a sportovní plochy; 
- plochy technického vybavení; 
- komunikace vozidlové, pěší; 
- odstavné a parkovací plochy, garáže; 
- zeleň liniová, plošná. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 

 

SV - sportovní vybavenost 

Přípustné jsou: 
- sportovní hřiště a plochy pro sport a rekreaci; 
- zařízení zabezpečující provoz a potřeby území; 
- zařízení pro stravování a občerstvení související s funkcí plochy; 
- parkovací a odstavné plochy; 
- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné: 
- byty pro dozorčí personál a majitele zařízení. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 
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NV - výrobní plochy, sklady 

Přípustné jsou: 
- výrobní provozy, sklady, služby; 
- komunikace pro vozidla, pěší, cyklistické; 
- odstavné plochy a parkovací plochy, čerpací stanice pohonných hmot; 
- technické vybavení; 
- zeleň plošná, liniová, ochranná. 

Nepřípustné jsou: 
- byty a ubytovací zařízení. 

Doplňující ustanovení:  
- ochranné pásmo výrobních provozů nesmí překročit hranici funkčního využití. 

 

HS – hospodářský dvůr, agrofarma 

Přípustné jsou: 
- stavby pro ustájení hospodářského zvířectva, sklady; 
- odstavné a parkovací plochy; 
- technické vybavení; 
- zeleň plošná, liniová; 
- agrofarma: trvalé bydlení a ubytování hostů 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 

Doplňující ustanovení:  
- ochranné pásmo stájí a skladů nesmí překročit hranici funkčního vybavení; 
- agrofarma: ubytovací kapacity a hospodářské stavby musí splňovat hygienické 

normy. 

 

Monofunkční plochy: 
ZÚV – zemědělská farma 

Přípustné jsou: 
- stavby pro ustájení hospodářského zvířectva, sklady; 
- dílny opravny strojů a garáže; 
- odstavné a parkovací plochy; 
- technické vybavení; 
- zeleň plošná, liniová. 

Doplňující ustanovení:  
- nevyužité stavby mohou být adaptovány pro výrobní a skladové objekty při 

dodržení hygienických předpisů. 

Nepřípustné jsou: 
- stavby pro bydlení a ubytování. 
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DP – dopravní plochy, letiště 
- určeno pro komunikace vozidlové, cyklistické a pěší, parkoviště a letiště; 
- jiná než hlavní funkce není přípustná. 

 
TV – technická vybavenost 

- jiná než hlavní funkce není přípustná. 

 

SZ – sady a zahrady 

VZ – zeleň parková a veřejná, hřbitov 

IZ – izolační zeleň 

 
Neurbanizované území 
Dominantní funkce: zvyšovat ekologickou stabilitu, příznivě působit na okolní méně 

ekologické části krajiny, uchovávat druhové a genové bohatství. 

Krajinná zeleň i existující liniová zeleň musí být chráněna. 

Nepřípustné je umisťování staveb kromě nezbytných liniových a plošných staveb 
dopravních a technické vybavenosti. 
 
LE lesní porosty 
OP orná půda 
LP louky a pastviny 
VO vodní toky a plochy 
 
 
Limity využití území 

Pro řešení funkčního využití území platí tyto limity a ochranná pásma: 

Vodní hospodářství 

 celé území je součástí Chráněného území přirozené akumulace vod Severočeská křída 
(CHOPAV); 

 vyhlášené záplavové území Q100 řeky Jizery; 

 záplavové území toku Žehrovky (nutno vyhlásit); 

 ochranné pásmo 1 a 2 stupně vrtu V1 Přepeře; 

 ochranné pásmo vrtu ČHMÚ – VP 642 poloměr 500 m; 

 ochranné pásmo vrtu ČHMÚ – VP 636 nutno vyhlásit; 

 manipulační pruh kolem vodních toků Jizery a Žehrovky (6 m oboustranně od břehové 
čáry) a 3 m pruh kolem ostatních toků; 

 ochranné pásmo I. a II. stupně kolem vrtu V1 na katastrálním území Přepeře; 
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 ochranné pásmo kolem liniových i ostatních prvků vodohospodářské infrastruktury podle 
platných předpisů a ČSN; 

 ochranné pásmo navržené v max. bezpečné velikosti o poloměru 80 m kolem čistírny 
odpadních vod pod sídlem Mokrý. 

 

Ochrana kulturních památek 

Objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek:  
Všeň 
• areál kostela sv. Filipa a Jakuba; 
• usedlost čp. 14  - obytný dvůr; 

- špýchar; 
- chlévy; 
- stodola; 
- brána. 

• chalupa čp. 16; 
• sloup se sochou Panny Marie. 

Mokrý 
• brána u čp. 12. 

Celé území je místem archeologických památek. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

 východní a jižní část katastrálního území je součástí Chráněné krajinné oblasti Český 
ráj; 

 ochranné pásmo lesa 50 m (od okraje); 

 navržené významné krajinné prvky Ploukonický les a Stará voda; 

 navržené prvky územního systému ekologické stability jsou nezastavitelné. 

 

Ochranná pásma dopravy a inženýrských sítí 

 ochranné pásmo silnice III. třídy – 15 m od osy na každou stranu; 

 ochranná pásma elektrických zařízení: 

 Dle zákona 
č. 458/2000 Sb. 

Dle zákona 
č. 222/1994 Sb. 

Dle zákona 
č. 79/1957 Sb. 

Venkovní vedení do 35 kV 7 7 10 
Kabelové podzemní vedení 1 1 1 
TS stožárová 7 20 30 
TS kompaktní a zděná 2 - - 

 

 ochranná pásma plynovodů stl 1 m na každou stranu od okraje; 

 ochranná pásma spojových kabelů 1 m na každou stranu od osy. 



11 

Veřejně prospěšné stavby a plochy 

Doprava 

D1 Přeložka silnice III/27921 v trase západního obchvatu Všeně s přestavbou obou 
koncových napojovacích bodů jako kolmé stykové křižovatky a úpravou křižovatky se 
silnicí III/27924 - průsečná křižovatka 

D2 Silnice III/27920 - prostorová úprava trasy v přilehlém úseku k navrhované stykové 
křižovatce s přeložkou silnice III/27921 (zajištění rozhledových poměrů) 

D3 Silnice III/27920 - úprava směrového oblouku silnice v západní zastavěné části 
Ploukonic 

D4 Silnice III/27920 - úprava směrového oblouku silnice jihozápadně od Ploukonic 

D5 Propojovací úsek vedlejší hospodářské cesty V3 – novostavba (Poznámka: 
identifikace hospodářských cest respektuje označení dle návrhu komplexních 
pozemkových úprav) 

D6  Propojovací úsek vedlejší hospodářské cesty V5 – novostavba 

D7 Vedlejší hospodářská cesta V16 - novostavba 

D8 Vedlejší hospodářská cesta V7 - novostavba 

D9 Propojovací úsek vedlejší hospodářské cesty V10 – novostavba 

D10 Koncové propojovací úseky vedlejší hospodářské cesty V12 – novostavby 

D11 Vedlejší hospodářská cesta V15 - novostavba 

D12 Propojovací úsek hlavní hospodářské cesty H5 – novostavba 

D13 Vedlejší hospodářská cesta V2 - novostavba 
 

Vodní hospodářství 

V1 Vodovodní řady – rozšíření do navrhovaných ploch 

V2 Kanalizační řady splaškové kanalizace v sídle Všeň 

V3 Kanalizační řady splaškové kanalizace v sídle Mokrý 

V4 Kanalizační řady splaškové kanalizace v sídle Ploukonice 

V5 Čistírna odpadních vod na č. parc. 691/1 Mokrý 

V6 Čistírna odpadních vod na č. parc. 416 Všeň 

V7 Čistírna odpadních vod  a čerpací stanice na  č. parc. 757/1 Všeň 

V8 Dílčí čistírna odpadních vod a čerpací stanice splaškových vod v Ploukonicích 

V9 Dešťová kanalizace Všeň 

V10 Dešťová kanalizace Mokrý 

V11 Dešťová kanalizace Ploukonice 
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Energetika 

E1 rozšíření plynovodu stl do ploch navržené zástavby 

 

Asanace, asanační úpravy 

Asanace ani asanační úpravy nejsou navrhovány. 
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