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1. Úvod 

Územní studie Všeň – Mokrý U Zelené cesty navazuje na Územní plán sídelního útvaru 

Všeň, který byl schválen Zastupitelstvem obce Všeň dne 19. 9. 2005. Závazná část je uvedena 

ve vyhlášce č. 2/2005. 

Dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění 

pozdějších předpisů vypracoval pořizovatel, Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, 

zadání územní studie (září 2016). 

Podklady: 

- Územní plán sídelního útvaru Všeň schválen 19. 9. 2005; 

- Změna 1A ÚPn SÚ schválena 29. 5. 2006; 

- Změna 1B ÚPn SÚ nebyla vydána, redukce na 1B-a; 

- Změna 1B-a ÚPn SÚ vydána 13. 7. 2012, účinnost 30. 7. 2012; 

- Regulační plán Všeň „Mokrý – U Zelené cesty“, 11/2015. 

Územní studie řeší zastavitelnou plochu jižně od místní části Mokrý. 

 

 

2. Vymezení území a jeho charakteristika 

Řešené území se nachází jižně od místní části Mokrý. 

Je to mírně svažité území s převažujícím sklonem k západu. Jeho současné využití je 

většinou zemědělské, jako orná půda a trvalé travní porosty. Většina pozemků vymezených 

pozemkovými úpravami je výrazně protáhlého tvaru. Na šesti pozemcích jsou již realizovány 

rodinné domy, na některých zahradách ještě doplňkové stavby. 

Dopravní přístupnost plochy je ze čtyř stran. Ze severní strany je přístupná ze silnice 

III/27920 Doubrava - Turnov. Ze západní strany ohraničuje řešené území účelová komunikace 

zpřístupňující zemědělskou farmu a sportovní letiště. Jižní okraj řešeného území zahrnuje 

Zelenou cestu, kterou vymezily komplexní pozemkové úpravy. Východní okraj řešeného území 

přiléhá k místní komunikaci, zpřístupňující rodinné domy na západním okraji sídla Všeň. 

Celková výměra řešeného území je 14,5808 ha. Kromě ploch navržených pro rozvoj 

bydlení zahrnuje rovněž plochy nezbytné pro dopravní a technickou infrastrukturu a její 

napojení na stávající sítě. 
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Pro rozvoj funkce bydlení jsou řešeny tyto pozemky: 

Číslo parcely Výměra parcely (m2) Číslo parcely Výměra parcely (m2) 

2199 0,38 2221 0,28 

2200 0,32 2223 0,22 

2201 0,07 2224 0,31 

2202 0,28 2225 0,57 

2203 0,31 2226 0,29 

2204 0,35 2227 0,28 

2205 0,60 2229 0,27 

2206 0,64 2231 1,56 (část) 

2207 0,34 2232/1 0,15 

2208 0,30 2232/3 0,14 

2209 0,20 2234 0,09 

2210 0,26   

2211 0,34   

2212 0,66   

2213 0,32   

2217 0,34   

2218 0,28   

2219 0,34   

 

Stavby byly realizovány na pozemcích p.č. 2110, 2214, 2215, 2220, 2222, 2232/2, 

2233. 

 

 

3. Vztah k územně plánovací dokumentaci a podkladům 

Plocha řešené územní studií jsou obsaženy v platném Územním plánu sídelního útvaru 

Všeň a Změně č. 1B-a. 

Je zařazena do funkčního využití BV – obytné území venkovského charakteru. 

Zastavitelnost plochy se předpokládá ve dvou etapách. V první etapě je navrženo zastavět 

pás podél silnice III/27920 a ve druhé etapě další prostor až k tzv. Zelené cestě. 

Politika územního rozvoje ČR schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009 

ve znění 1. aktualizace schválené vládou ČR dne 15. 4. 20015 usnesením č. 276/2015 

nezačleňuje správní území obce Všeň do žádné rozvojové ani specifické oblasti. Územím 

neprochází žádná rozvojová osa ani koridor. 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR) byly vydány usnesením 

Zastupitelstva Libereckého kraje dne 13.12.2011. 

Do správního území obce Všeň nezasahuje žádný navrhovaný záměr. 

Územní studie je určena pro stanovení rozvrhu zastavitelných ploch, systému 

dopravní infrastruktury, zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií 

a STL plynovodem. 
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Studie bude po kontrole pořizovatelem, dotčenými orgány a správci sítí zapsána 

do systému ILAS a zveřejněna v mapové aplikaci obce. 

Územně analytické podklady: jsou respektovány dopravní vazby a technická 

infrastruktura (vodovod, dešťová kanalizace, trasy elektrického vedení 35 kV, trafostanice, 

plynovod). 

 

 

4. Limity využití území 

4.1. Ochrana kulturně historických hodnot 

Na pozemcích řešených územní studií se nenachází žádný objekt zapsaný v ústředním 

seznamu kulturních památek.  

V blízkosti území řešeného studií, na pozemku p.č. 2196 je umístěn litinový kříž na 

kamenném podstavci obklopený skupinou lip. 

Architektonickou hodnotou území je průhled východní směrem na panorama sídla 

Všeň s dominantou kostelem sv. Filipa a Jakuba. 

Celé území České republiky je možno považovat za území s archeologickými 

památkami. U konkrétních akcí je nutné záměr zemních prací oznámit již v době přípravy 

stavby (stavební povolení) a případně strpět záchranný archeologický průzkum. 

 

4.2. Ochrana přírodních hodnot 

Územní plán Všeň vymezuje prvky územního systému ekologické stability. Do plochy 

řešené územní studií zasahuje na západě lokální biokoridor LBK 9 – 12, který v jižním směru 

navazuje na lokální biocentrum LBC 12 zahrnující nivu rybníka a lokální biokoridor LBK 12 – 

14 Všeňského potoka. Severním směrem pak lokální biokoridor LBK 9 – 12 navazuje na lokální 

biokoridor LBK 9 – 18 Modřišického potoka. Lokální biokoridor LBK 9 – 12 je již na celé parcele 

p.č. 2158 založen provedenou výsadbou. 

 

4.3. Ochranná pásma a limity využití území 

Celé území řešené územní studií je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod Severočeská křída (CHOPAV). 

Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury: 

- silnice III. třídy – 15 m od osy přilehlého dopravního pásu mimo souvisle zastavěné 

území; 

- vodovodní řad – 1,5 m od vnějšího okraje potrubí na každou stranu; 

- elektrické vedení nadzemní 35 kV – 10 m od krajního vodiče na každou stranu; 

- trafostanice VN/NN – 20 m; 

- plynovod STL – 1 m od vnějšího okraje potrubí na každou stranu. 
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5. Regulace využití území 

Vychází z podmínek využití ploch stanovených platným územním plánem. 

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 max. 20 lůžky v rámci stavby pro bydlení; 

- odstavná stání sloužící potřebě funkčního využití; 

- nezbytné plochy technického vybavení; 

- zeleň plošná, liniová 

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 nebo doplňujícím objektu. 

Doplňující ustanovení: 

- chov domácího zvířectva musí splňovat hygienické požadavky. 

 

Na pozemních je možno dále realizovat: 

- stavby pro podnikatelskou činnost, které nebudou svými vlivy narušovat obytnou funkci 

lokality, o jednom nadzemním podlaží a podkroví; 

- stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

nepodsklepené jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, 

neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů; 

- stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 

a do 5 m výšky; 

- zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 a do 5 m výšky; 

- přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě a jiné veřejně 

přístupné přístřešky do 40 m2 a do 4 m výšky; 

- bazén do 40 m2 zastavěné plochy. 
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Výšková regulace zástavby a koeficient zastavění pozemků 

Označení Funkce Podlažnost 
Koeficient 

zastavění (%)*) 

BV obytné území venkovského 

charakteru 

1 nadzemní podlaží a podkroví 40 

*) koeficient zastavění zahrnuje součet zastavěných i zpevněných ploch. 

 

Podmínky pro následné řešení ploch 

- velikosti pozemků je možno měnit při dodržení požadavků daných stavebním zákonem 

a jeho vyhláškami; minimální velikost pozemku nově oddělovaného pro izolované rodinné 

domy musí být 800 m2; 

- vzdálenost mezi okrajem uličního prostoru a průčelím rodinného domu musí být min. 5 m; 

podél silnice III/27920 min. 10 m, s výjimkou pozemku č. 2199; 

- vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší, 

než 7 m, pokud nejsou na protilehlých stěnách situována okna z obytných místností, lze 

vzdálenost staveb snížit na 4 m; 

- vzdálenost rodinných domů, vytvářejících mezi sebou volný prostor nesmí být 

od společných hranic pozemků menší než 3,5 m; 

- umístění staveb ve vymezené zastavitelné ploše nesmí narušit urbanistické hodnoty sídla 

Všeň; 

- minimální plocha zeleně na rostlém terénu musí činit min. 40 % pozemku. 

 

Požadavky na architektonické řešení staveb 

- střecha se doporučuje sedlová, polovalbová, valbová o sklonu cca 30 – 45 stupňů; 

základním typem střechy je sedlová střecha; je možno připustit též sklon střechy 15 – 20 

stupňů; 

- střešní krytina může být tašková nebo z nových materiálů v barvě červené, červenohnědé, 

hnědé, šedé, černé. Zelená a modrá barva je nepřípustná. Krytina nesmí mít zrcadlový 

efekt; 

- omítky by měly být hladké, bílé nebo světlých pastelových barev. Výrazné syté barvy jsou 

nevhodné; 

- okna jsou vhodná obdélníkového tvaru s převažujícím rozměrem výšky nad šířkou; 

- pro oplocení se doporučuje užívat jednotně dřevo, výška plotu max. 150 cm. Do oplocení 

se doporučuje začlenit prostor pro popelnici. Plot z ocelového drátu je možno použít 

k oddělení pohledově neexponovaných prostorů. 

 

Nepřípustná řešení 

- modrá a zelená barva krytiny. 
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Technické požadavky 

- přípojky na veřejné sítě budou řešeny individuálně ve spolupráci se správci sítí 

a stavebním úřadem; 

- vytápění – počítá se s připojením na STL plynovod, jinak je přípustné individuální topení; 

- žádoucí je využití netradičních a obnovitelných zdrojů (solární panely, tepelná čerpadla 

apod.). 

 

 

6. Urbanistická koncepce 

Základní údaje 

Plocha řešeného území: 14,5808 ha 

Plochy pro bydlení: 12,3394 ha 

Plochy pro dopravu: 0,8929 ha 

Plochy pro ÚSES: 0,4175 ha 

Plochy pro veřejná prostranství, zeleň: 1,2375 ha 

Počet navržených rodinných domů: 52 

Počet stávajících rodinných domů: 6 

Předpokládaný počet obyvatel 58 x 4: 232 

 

Urbanistická koncepce zachovává hranice pozemků jednotlivých vlastníků. Převážná 

většina pozemků je výrazně protáhlého tvaru. Pro možnost jejich následného dělení byly 

v původním dopravním řešením navrženy místní komunikace zklidněné - obytné ulice (viz kap. 

14 Odůvodnění výběru výsledného návrhu – postup prací). Projednáváním koncepce řešení 

s vlastníky pozemků byl pro tyto komunikace odmítnut potřebný zábor pozemků. Výsledkem 

je pouze minimální potřebné rozšíření komunikací, vymezených komplexními pozemkovými 

úpravami – Zelená cesta, komunikace na p.č. 2230. Nové místní komunikace obslužné (MK-

funkční třída C) jsou navrženy pouze pro zpřístupnění pozemků p.č. 2224 – 2229 a části p.č. 

2231. 

Zástavba na jednotlivých pozemcích musí dodržet odstupy staveb dané zákonem č. 

138/2006 Sb. a jeho vyhláškami. Stavby na pozemku p.č. 2201 musí být navrženy tak, aby 

bylo možno uplatnit možnost snížení odstupové vzdálenosti od okraje pozemku. Zástavbu 

pozemku p.č. 2199 je možno realizovat dle připravené dokumentace (koncová poloha 

pozemku, návaznost zeleně). Závazná stavební čára pro pozemky při silnici III/27920 je 

stanovena 10 m od okraje silnice – důvodem je ochrana funkce bydlení před negativními vlivy 

hluku z dopravy. 

 



 7 

7. Doprava 

7.1. Základní koncepce návrhu dopravní infrastruktury 

Dopravní řešení lokality Všeň – Mokrý je výsledkem postupného vývoje variant 

urbanistického a dopravního uspořádání lokality včetně parcelace, požadované a postupně 

dohadované s jednotlivými vlastníky pozemků dané lokality. Výsledné dopravní řešení tak 

představuje návrh, založený na minimalizaci nároků na zábory pozemků pro veřejné 

komunikace a veřejná prostranství.  

 

Základní principy zpřístupnění a obsluhy lokality 

 Plocha pro bydlení v lokalitě Všeň – Mokrý bude zpřístupněna a obsluhována výhradně 

automobilovou, pěší a cyklistickou dopravou. 

 Navrhovaný komunikační systém je řešen jako obvodový, kromě silnice III/27920, 

s navazujícími dvoupruhovými obslužnými komunikacemi a s uplatněním režimu 

omezení rychlosti - tzv. Zóna 30. 

 Zpřístupnění lokality od silnice III/27920  Doubrava – Turnov je navrhováno ze dvou 

křižovatkových uzlů (východ, západ) s využitím navazujících stávajících komunikací, 

navržených k částečné úpravě, rozšíření a propojení přes tzv. „zelenou cestu“.   

 Pro vnitřní zpřístupnění jihovýchodní části lokality jsou navrženy dvě koncové 

navazující obslužné komunikace s koncovými obratišti a s uplatněním režimu omezení 

rychlosti - tzv. Zóna 30.  

 Pozemky, které se přimykají k silnici III/27920 budou přímo napojeny ze silnice III. třídy.  

 Pro pěší zpřístupnění centra sídla a návaznosti na zastávky autobusové dopravy bude 

využívána navrhovaná a stávající komunikační síť, pro vybrané pozemky pak stávající 

účelová komunikace, která navazuje na silnici III/27920 v blízkosti autobusové 

zastávky Všeň, Mokrý.   

 Přestavba silnice III/27920 a stávající komunikace na západním okraji obytné zástavby, 

prostřednictvím které je napojena lokalita ve směru do centra sídla, není předmětem 

předložené studie. Potřeba přestavby musí být řešena komplexně v rámci nového 

územního plánu a aktuálního posouzení potřeby případného obchvatu sídla po silnici 

III. třídy. 

 

7.2. Silniční infrastruktura 

Návrh komunikačního řešení využívá v maximální míře stávající silnici III/27920 a 

komunikační infrastrukturu, kterou navrhuje k dílčím úpravám a rozšíření.  

Severní část lokality s pozemky orientovanými k silnici III. třídy (poz. č. 1 – 17) jsou 

navrženy ke zpřístupnění přímo ze stávající silnice III. třídy. S ohledem na omezené 

prostorové parametry stávající silnice je doporučeno řešit vjezdy na pozemky tak, aby bylo 

umožněno krátkodobé stání vozidel mimo průjezdné jízdní pruhy silnice III. třídy.  

 



 8 

 

 

Pro zpřístupnění lokality od silnice III. třídy ze západu je navržen k přestavbě dílčí úsek 

stávající účelové komunikace, která vede k zemědělskému areálu a dále navazující účelová 

komunikace tzv. „Zelená cesta“, s návazností na stávající komunikaci vedenou po západním 

okraji stávající zástavby rodinnými domy.   

Obě účelové komunikace jsou navrženy k rozšíření na celkovou šíři 8,0 m jako místní 

komunikace obslužné, dvoupruhové s jednostranným chodníkem a obousměrným provozem. 

Pro omezení automobilové dopravy jsou obě komunikace navrženy v režimu „Zóna 30“.  

Napojení obou navrhovaných obslužných komunikací na silnici III. třídy a stávající komunikaci 

vyžaduje i částečnou stavební úpravu obou křižovatek.  

Přestavbou obou komunikací budou ze stávající silniční a komunikační sítě  přímo 

zpřístupněny a obsluhovány pozemky č. 25 – 27 a pozemky č. 38 – 52.   

Komunikační zpřístupnění pozemků č. 18 – 24 a pozemků č. 28 - 34 je řešeno dvěma 

samostatnými koncovými místními komunikacemi, navazujícími na rozšířenou „Zelenou 

cestu“. Koncové komunikace jsou navrženy jako místní komunikace obslužné (funkční skupina 

C), jednopruhové s obousměrným provozem, s jednostranným chodníkem a koncovými 

obratišti. Celková šířka uličního prostoru je minimalizovaná na 5,5 m s podmínkou, že na 

těchto koncových komunikacích bude stanovený zákaz parkování nebo krátkodobého stání 

motorových vozidel. To musí být z důvodů zajištění průjezdnosti řešeno výhradně na 

pozemcích vlastníků dotčených pozemků. Návrh minimálních šířkových parametrů těchto dvou 

koncových komunikací reaguje na požadavky vlastníků na omezení záborů dotčených 

pozemků.   

 

Návrh funkčního a prostorového uspořádání navrhované komunikační sítě  

Návrh funkčního a prostorového uspořádání komunikační sítě řešené lokality Všeň - 

Mokrý vychází z normativních požadavků ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 
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ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a z TP 218 Navrhování 

zón 30. 

 

 Místní komunikace obslužná obousměrná – funkční skupina C 

Komunikace je navržena jako dvoupruhová s šířkou jednoho jízdního pruhu 2,75 m a 

šířkou jednostranného chodníku 1,5 m (mimo bezpečnostního odstupu od překážek, vozovky 

od chodníku, mimo vodícího proužku). Celková šířka uličního prostoru je 8,0 m. 

Parkování vozidel je dovoleno kdekoliv při okraji vozovky, pokud nejsou žádná místní 

omezení, při respektování právní úpravy zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Chodci musí používat chodník, přecházet mohou kdekoliv. Cyklisté jsou vedeni společně 

s automobily v jízdním pruhu. 

 

 Místní komunikace obslužná jednosměrná – funkční skupina C 

Komunikace je navržena jako jednopruhová s šířkou obousměrného jízdního pruhu 3,0 

m a šířkou jednostranného chodníku 1,5 m (mimo vzdálenosti odstupu od překážek, 

bezpečnostního odstupu vozovky od chodníku, vodícího proužku). Celková šířka uličního 

prostoru je 5,5 m. 

 

Parkování vozidel na komunikaci není vzhledem k omezeným šířkovým parametrům 

dovoleno. To bude zajištěno výhradně na vlastních pozemcích. Chodci musí používat chodník, 

přecházet mohou kdekoliv. Cyklisté jsou vedeni společně s automobily v jízdním pruhu. 

Oba typy navrhovaných místních obslužných komunikací jsou v souladu s výše 

uvedenou legislativou z důvodů zklidňování dopravy v obytném území navrženy s omezenou 

rychlostí motorové dopravy v režimu tzv. Zóny 30    

Zóna 30 představuje standardní šířkové uspořádání místní komunikace obslužné, tj. 

hlavní dopravní prostor (vozovka) a přidružený prostor (chodník). Šířka navrhovaných místních 

obslužných komunikací v režimu Zóny 30 mají s vodícím proužkem u obousměrných 

komunikací celkovou šířku 6,0 m, u jednopruhových 3,25 m.   

Snížením maximální povolené rychlosti na 30 km/h jsou vytvořeny předpoklady pro 

zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení životního prostředí při zachování současného provozu 

a zvýšení komfortu pro cyklisty. Pro zřízení zóny 30 postačí pouze vjezdy a výjezdy z oblasti 

osadit odpovídajícím dopravním značením (IP 25a - Zóna s dopravním omezením, IP 25b - 

Konec zóny s dopravním omezením). Doporučuje se však vjezd do zóny 30 stavebně upravit 
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tak, aby byl řidič informován o změně dopravního chování. V zóně 30 se na křižovatkách 

uplatňuje přednost zprava. Pro dodržování předepsané 30-ti kilometrové rychlosti se 

komunikace mohou stavebně upravovat obdobně jako obytné zóny (vysazené chodníkové 

plochy, zpomalovací prahy, šikany či zúžení). 

 

7.3. Pěší a cyklistická doprava  

Pro pěší dopravu jsou v přidruženém prostoru všech navrhovaných místních 

obslužných komunikací vymezeny jednostranné chodníky o šířce 1,5 m. Vzhledem 

k předpokládané nízké intenzitě automobilové dopravy na všech navrhovaných místních 

komunikacích a uplatňovanému omezení povolené rychlosti v režimu „Zóna 30“, nejsou 

navrhovány pěší přechody. Přecházet lze v jakémkoliv místě. 

V severní části bude pro pěší a cyklistickou dopravu mimo jiné využívána stávající 

koncová účelová komunikace, napojená na silnici III/27920.  

Pro cyklistickou dopravu budou využívány navrhované místní komunikace obslužné, 

ve kterých budou cyklisté vedeni společně s automobilovou dopravou. Bezpečnost obou druhů 

dopravy bude zajištěna omezením maximální povolené rychlosti dopravy na max. 30 km/hod., 

tj. „Zóna 30“. 

 

7.4. Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou zajištěny výhradně na vlastních pozemcích, 

krátkodobé stání a parkování motorových vozidel bude umožněno pouze na navrhovaných 

dvoupruhových místních komunikacích a to v souladu se zákonem o provozu na pozemních 

komunikacích.  

Krátkodobé stání a parkování motorových vozidel na jednopruhových koncových 

místních komunikacích bude zakázáno. To bude umožněno výhradně na vlastních pozemcích 

mimo tyto jednopruhové veřejné komunikace. Důvodem je nezbytnost zachování bezpečné 

průjezdné šířky pro obousměrný provoz, pro zajištění svozu odpadu, výjimečně pro vjezd 

vozidel složek integrovaného záchranného systému. 

 

7.5. Veřejná doprava – obsluha řešeného území 

Obsluha obytného území lokality Všeň – Mokrý veřejnou dopravou bude zajištěna 

výhradně autobusovou dopravou. Nejbližší autobusové zastávky jsou na silnici III/27920 

Doubrava -Turnov a to: Všeň, Mokrý, v centrální části sídla Všeň, Malá Strana a západním 

směrem autobusová zastávka Všeň, Ploukonice. Vzdálenost zastávek od okraje lokality je 

značně rozdílná, tj. od cca 10 m do 500 m.   
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8. Vodní hospodářství 

8.1. Zásobování pitnou vodou 

V severní části řešené lokality U Zelené cesty je veden veřejný vodovod DN 100 (PE 

či PVC 110) z centra Všeně přes Mokrý do Ploukonic. Zdrojem vody je vrt V1 na levém břehu 

Jizery v obci Přepeře, odkud je voda čerpána do vodojemu Všeň 2 x 150 m3 (cca 300 - 303 m 

n.m.). Provozovatelem vodovodu je SČVK Teplice, závod Vratislavice. Na vodovod jsou 

napojeny všechny objekty trvalého bydlení a občanské vybavenosti, některé chalupy, objekty 

farmy v Ploukonicích apod. Vodovod je provozován v rámci jednoho tlakového pásma a jako 

vodovod požární. 

Podle územního plánu zdroj vody vyhovuje kvalitativně i kvantitativně, akumulace 

ve vodojemu je dostatečná, tlakové poměry v zastavitelných plochách jsou vyhovující. 

 

Lokalitu U Zelené cesty je navrženo napojit na stávající vodovodní řad DN 100 vedený 

z centra Všeně přes Mokrý do Ploukonic v rámci tlakového pásma řízeného vodojemem Všeň. 

Rozšíření vodovodu je navrženo v celkové délce cca 1270 m. Z toho řad DN 100 (PVC 

D 110) v délce cca 850 m povede v Zelené cestě a vytvoří okruh se stávajícím řadem, další 

propoje DN 100 budou pro domy 17 až 25 a 16 až 37. Vodovod bude plnit funkci požárního 

vodovodu, tzn., že na něm budou osazeny požární hydranty (nejlépe nadzemní). 

Potřeba vody pro novou zástavbu je vypočtena za předpokladu výstavby 52 RD, 

průměrné obložnosti 4 obyvatelé na RD a specifické potřeby vody 100 litrů na osobu a den pro 

bydlení a 20 litrů na osobu a den pro vybavenost, tedy ve výši Qp = 25 m3/den. Při denní 

nerovnoměrnosti vyjádřené koeficientem 1,5 (pro sídla do 1 000 obyvatel) to bude maximálně 

Qm = 37,5 m3/den (0,43 l/s) a při hodinové nerovnoměrnosti vyjádřené koeficientem 1,8 (sídlo 

nemá sídlištní charakter) pak Qh = 0,8 l/s. Směrodatná zde tedy bude potřeba požární vody, 

která pro lokality s RD činí cca 4 l/s. Ta bude zajišťována z vodovodní sítě DN 100 

při  maximální vzdálenosti 200 m od hydrantu. 

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích jsou kolem vodovodních řadů 

do DN 500 vymezena ochranná pásma do vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od vnějšího 

líce potrubí. Využití území ochranného pásma podléhá souhlasu majitele či provozovatele 

vodovodu nebo povolení vodoprávního úřadu. 

 

8.2 Odkanalizování 

Řešené území ani blízké okolí není odkanalizováno. Z centra Všeně jsou dešťové 

odpadní vody svedeny jednou stokou na sever do Modřišického potoka a druhou stokou DN 

600 na jihozápad do Všeňského potoka. V územním plánu je navržena stavba splaškové 

kanalizace DN 300 z centra Všeně na plánovanou ČOV v Mokrém, na kterou mají být 

výtlačným řadem DN 150 napojeny i Ploukonice. V roce 2006 byla zpracována dokumentace 

pro povolení stavby ČOV Všeň s kapacitou 390 m3/den a 2500 EO, která měla ze dvou třetin 

sloužit pro uvažované Wellness centrum (250 m3/den). Ke stavbě Wellness centra ani ČOV 

zatím nedošlo. 
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V řešeném území je navrženo budovat oddílnou kanalizaci. Splaškové odpadní vody 

budou odváděny soustavnou kanalizací na ČOV, dešťové vody budou v maximálně možné 

míře zasakovány a přebytečné odváděny dešťovou kanalizací do vodních toků. 

Splaškové stoky DN 300 v celkové délce cca 1680 m jsou navrženy v trasách 

plánovaných i stávajících komunikací. Větev A délky 540 m povede z centra Všeně k ČOV 

silnicí III/23920. Větev B délky 860 m povede v Zelené cestě, kolem farmy na sever a v silnici 

III/23920 se napojí na stoku A. Na stoku B se napojí větev B1 délky 140 m od RD č. 33 a větev 

B2 délky 140 m od RD č. 18. 

Podle územního plánu měla přes lokalitu U Zelené cesty vést stoka splaškové 

kanalizace DN 300 z jižní části Všeně. S ohledem na parcelaci RD 18 až 25 je navrženo stoku 

z jižní části napojit do stoky B nově navržené v Zelené cestě. 

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích jsou kolem kanalizačních 

stok do DN 500 včetně vymezena ochranná pásma do vzdálenosti 1,5 m na každou stranu 

od vnějšího líce potrubí. Využití území ochranného pásma podléhá souhlasu majitele či 

provozovatele kanalizace nebo povolení vodoprávního úřadu. 

Obecní ČOV je navrženo vybudovat v souladu s územním plánem v lokalitě Mokrý na 

levém břehu Modřišického potoka tak, aby plocha nezasahovala do stanoveného záplavového 

území Jizery (mimo území řešené předkládanou studií). ČOV bude sloužit pro celou obec Všeň 

včetně Ploukonic, z lokality U Zelené cesty ze stávajících i navržených RD na ni bude přitékat 

zhruba 30 m3/den (Q24) od maximálně 250 EO. 

Dešťová kanalizace je navržena v souběhu s kanalizací splaškovou vesměs v osách 

plánovaných komunikací. V úsecích nově budovaných komunikací lze místo dešťové 

kanalizace uvažovat s výstavbou oboustranných cestních příkopů, do kterých budou odváděny 

srážkové vody z komunikací i z přilehlých RD. 

Dešťová stoka C délky 630 m ze severní části lokality bude vyústěna do Modřišického 

potoka. Stoka D délky 620 m z jižní části lokality včetně větve D1 od RD č. 33 v délce 140 m 

a větve D2 od RD č. 18 v délce 140 m bude vyústěna do Všeňského potoka pod Třetím 

rybníkem, retence je zajištěna v obecním Druhém rybníku. 

Dimenze stok DN 300 až DN 500 jsou uvedeny pouze orientačně podle odborného 

odhadu a bude nutno je upřesnit v projektové dokumentaci v závislosti na velikosti jednotlivých 

odkanalizovaných okrsků a sklonu stok. Při výpočtu je navrženo počítat s intenzitou 

patnáctiminutového deště (s periodicitou 1) =126 litrů za sekundu na hektar odvodňované 

plochy (dle stanice Turnov). V souladu s vyhláškou MMR č. 501/2006 Sb. v platném znění 

o obecných požadavcích na využívání území je nutno na každém pozemku přednostně zajistit 

vsakování srážkových vod a není-li vsakování možné, pak jejich zadržování a regulované 

odvádění oddílnou kanalizací do vod povrchových. Z toho důvodu je doporučeno budovat 

zpevněné plochy komunikací a dvorů s polopropustným povrchem, nezpevněné plochy zahrad 

a veřejných prostranství tvarovat do miskovitých tvarů a dešťovou vodu akumulovat 

v retenčních jímkách a využívat pro zalévání zahrad a veřejné zeleně, případně jako užitkovou 

vodu v domácnostech. Zasakování dešťových vod v řešeném území je do určité míry obecně 

možné, v případě nedostatečné pokryvné vrstvy lze zasakování řešit drenážním podmokem, 

případně akumulací vody a rozstřikem po terénu. Pro možnost vsaku na jednotlivých 

pozemcích je nutný posudek oprávněného hydrogeologa. 
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Do realizace splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod budou splaškové vody 

odváděny do nepropustných jímek na vyvážení. 

 

8.3 Vodní režim 

Z hlediska povrchových vod leží řešené území v povodí Jizery ČHP 1-05-02-0230, 

vodní útvar HSL 1960 - Jizera od Kamenice po Mohelku. Lokalita U Zelené cesty leží jižně 

(po levém břehu) Modřišického potoka (dle Centrální evidence vodních toků CEVT má 

identifikační číslo IDVT 10181658) v úseku říčních km 0,5 až 1,2 a severně (po pravém břehu) 

Všeňského potoka (dle CEVT má IDVT 10181669) v úseku km 0,7 až 1,4. Všeňský potok a 

Modřišický potok se slévají v Ploukonicích a společně ústí do Jizery v km 72,8. Všechny vodní 

toky jsou ve správě Povodí Labe s.p. 

Pro významný vodní tok Jizeru v úseku km 70,59 až 79,5 stanovil Krajský úřad 

Libereckého kraje záplavové území včetně vymezení aktivní zóny opatřením obecné povahy 

ze dne 9.7.2014, čj. KULK 46117/2014. Záplavové území nezasahuje do lokality U Zelené 

cesty. 

Na Všeňském potoce je vybudována kaskáda tří rybníků - nejníže na toku u zástavby 

Ploukonic je soukromý Markův rybník, výše pod zemědělskou farmou je obecní Druhý rybník 

a nad ním pod Zelenou cestou je Třetí rybník, který vlastní Římskokatolická farnost Všeň. 

V řešeném území není vymezena koupací oblast. Povrchové vody v povodí jsou zařazeny dle 

nařízení vlády č. 71/2003 do lososového typu vod č. 45 - Jizera turnovská. Jakost vod se 

na  potocích nemonitoruje, Jizera nemá dobrý chemický ani ekologický stav. Vzhledem 

ke konfiguraci terénu není řešené území významně ohroženo přívalovými vodami ze širšího 

okolí, z Plánu dílčího povodí ani z Plánu pro zvládání povodňových rizik neplynou pro řešené 

území žádná konkrétní opatření. 

Z hlediska podzemních vod leží řešené území v základním hydrogeologickém rajonu 

č. 4430 – Jizerská křída levobřežní a v hlubinném HGR č. 4710 - Bazální křídový kolektor na 

Jizeře. Hladina podzemních vod je při povrchu volná, hlouběji napjatá, propustnost průlino - 

puklinová, transmisivita při povrchu nízká do 0,0001 m2/s, hlouběji vysoká přes 0,001 m2/s, 

mineralizace 0,3 až 1 g/l, chemický typ Ca-Na-HCO3 a Ca-Mg-HCO3. Obec Všeň a široké 

okolí je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, 

která byla stanovena Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.6.1981. V řešené lokalitě 

není evidován žádný jímací objekt podzemní vody, nezasahují sem žádná ochranná pásma 

vodních zdrojů, území není zařazeno mezi zranitelné oblasti a nebyla dohledána ani žádná 

zmínka o provedených melioracích na řešených pozemcích. Útvar podzemních vod je 

z hlediska kvantitativního hodnocen jako dobrý, z hlediska kvalitativního jako nevyhovující.   

Územní studie nenavrhuje úpravy vodních toků ani nové vodní nádrže. 
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9. Energetika 

9.1. Zásobování elektrickou energií 

Řešené území spadá do kompetence Východočeské energetické, a.s. (VČE a.s.) – OŘ 

Jičín a OS Turnov.  

Všeň je zásobována elektrickou energií ze sítě VN 35 kV vycházející z nové rozvodny 

Přepeře, jejíž vybudování výrazně posílilo výkon sítě VN na Turnovsku. Nárůst potřeby 

elektrické energie pro předpokládaných 52 RD činí: 

Soudobý příkon 52 x 11 x 0,3 = 171,6 kW 

Vzhledem k tomu, že obec je plynofikovaná, nepředpokládáme velké nároky na 

zvyšování elektrických příkonů. 

Je navrženo napojení podzemním vedením NN, vycházejícím z trafostanice v bývalém 

zemědělském areálu. Vedení je propojeno se stávajícím NN rozvodem v obci. Toto řešení 

bude postačovat pro počáteční fáze zástavby. Další postup závisí na případné revitalizaci 

nebo přestavbě bývalého zemědělského areálu. Pro případ, že by zde došlo k výraznému 

nárůstu potřeby elektrické energie, je navržena výstavba nové kompaktní trafostanice na 

pozemku 2198 ve vlastnictví obce, který není určen k zástavbě. 

Ve výkresu nejsou zakreslena vedení pro veřejné osvětlení a telekomunikační vedení. 

Tato vedení budou vedena v souběhu s podzemním vedením NN. 

 

Ochranná pásma 

Zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla stanovena ochranná pásma 

zařízení elektrizační soustavy. 

Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho 

spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou 

chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení 

měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky (§ 46 odst. 2). 

S poukazem na ustanovení § 98 odst. 2 energetického zákona je právní režim ochranného 

pásma nutné posuzovat podle doby jejich vzniku a právního předpisu účinného v době jejich 

vzniku, tj. zákon č. 79/1957 Sb. zákona č. 222/1994 Sb. a platného zákona č. 458/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Druh elektrického zařízení Ochranné pásmo dle zákona 

79/1957 222/1994 458/2000 vymezení 

nadzemní vedení 220 kV 20 m 15 m 15 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení 110 kV 15 m 12 m 12 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení 35kV     

- pro vodiče bez izolace 10 m 7 m 7 m od krajního vodiče 
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Druh elektrického zařízení Ochranné pásmo dle zákona 

79/1957 222/1994 458/2000 vymezení 

- pro závěs. kabel. vedení  1 m 1 m od krajního vodiče 

podzemní vedení 1 m 1 m 1 m od krajního vodiče 

elektrická stanice stožárová 30 m 20 m  7 m vymezení svislými rovinami 

vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti 
elektrická stanice kompaktní  

a zděná 

30 m 20 m 2 m 

 

9.2. Zásobování plynem 

Obec byla v letech 1999 – 2000 plynofikovaná zemním středotlakým polyetylénovým 

systémem 300 kPa. 

Síť STL plynovodů vychází z VTL regulační stanice Modřišice.  V současné době 

odebírá plyn asi 50 % domácností. Předpokládá se, že ostatní neplynofikované domácnosti se 

budou postupně na plyn napojovat také. 

Nárůst potřeby pro předpokládaných 52 RD činí za předpokladu vytápění plynem: 

hodinová potřeba  52 x 1,5 = 78 m3/hod  

roční potřeba   52 x 2000 = 104000 m3/rok 

Podél severní ho okraje území řešeného územní studií je již veden STL plynovod, na 

který lze plánované RD napojit. Pro napojení ostatních RD je navržena nová větev plynovodu 

napojená na stávající plynovod před domem čp. 125. 

 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma vyplývají ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

U středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek je ochranné pásmo 1 m na obě strany od 

půdorysu plynovodu. Bezpečnostní pásmo se v případě středotlakých plynovodů nestanovuje.  

 

 

10. Odpadové hospodářství 

Likvidace odpadů z plochy řešené územní studií bude zabezpečena v rámci celé obce. 

Územní studie vymezuje jednu lokalitu pro umístění kontejnerů na separovaný odpad na 

pozemku p.č. 2198 v západní části řešeného území. 

 

 

11. Veřejné prostranství 

Řešená lokalita dosahuje rozlohy, ve které je povinnost dle vyhlášky č. 929/2009 Sb. 

vymezit veřejná prostranství. Veřejné prostranství zaujímá plochu 1,23 ha. 
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12. Zeleň, přírodní prostředí 

Krajina řešeného území 

V území řešeném studií se vyskytuje mírně svažitý charakter reliéfu, kde převažuje 

podíl orné půdy. 

Dominantní přírodní linií v širším území je řeka Jizera včetně jejího původního 

meandrujícího koryta. Břehové porosty olše, jasanu, topolu, vrby, břízy a lípy přecházejí podél 

starých (slepých) ramen v souvislejší lesní porosty. 

Další plochy lesních porostů o menších výměrách se vyskytují podél Všeňského potoka 

v okolí kaskády tří rybníků. Převažují zde listnaté dřeviny (olše, vrby, jasan, jako příměs dub a 

bříza). 

 

Územní systém ekologické stability 

Zpracováním plánu ÚSES byla pověřena firma Gepard, spol. s r.o. Praha, která 

zpracovala projekt Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Všeň (2005). 

V ploše řešené studií a jejím nejbližším okolí se nacházejí tyto prvky: 

lokální biokoridor LBK 9 – 12 

lokální biokoridor LBK 12 – 14 Všeňský potok 

lokální biokoridor LBK 9 – 18 Modřišický potok 

lokální biocentrum LBC 12 Třetí rybník 

 

Přírodní prostředí 

Hydrologie 

Území řešené studií se nachází v hydrologickém rajonu 441 – Jizerský turon. Jsou zde 

dva samostatné kolektory podzemních vod v křídových horninách na bázi v psamitech 

cenomanského stáří a nad nimi v psamitech a aleuritech turonu. 

Prostupnost bazálního kolektoru je průlinově – puklinová, propustnost vyššího 

(turonského) kolektoru je puklinově – průlinová. Křídové pískovce se vyznačují střední 

průlinovo – puklinovou propustností (koeficient filtrace řádově n.105 – n.106 m/s). Křídové 

horniny jsou kryty pleistocenními a holocenními uloženinami. Zranitelnost celého území je 

vysoká. 

 

Geomorfologie 

Správní území obce Všeň náleží do geomorfologické provincie Česká vysočina, 

soustavy (subprovincie) Česká tabule, podsoustavy (oblasti) Severočeská tabule, celku 

Jičínská pahorkatina, podcelku Turonovská pahorkatina, okrsku Mnichovohradišťská kotlina. 
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Území řešené studií náleží do jednotek rovinných. Nadmořská výška dosahuje 250 – 

254 m n.m. (nejnižší polohy katastrálního území Všeň leží v nadmořské výšce 235 m n.m. 

v místě, kde vodní tok Jizery opouští území). 

 

Klimatologie 

Převážná část správního území obce Všeň leží v mírně teplé klimatické oblasti, 

v okrsku MT 11 (dle klimatické regionalizace E. Quitta, 1975). 

 

 

13. Životní prostředí 

13.1. Ovzduší 

Téměř celé správní území obce Všeň patří podle souhrnného hodnocení kvality 

ovzduší do kategorie I. ovzduší čistého (CHMÚ). 

Největší vliv na znečišťování ovzduší mají lokální topeniště, tzv. malé zdroje emisí – 

REZZO 3 (tzv. plošné znečištění) přesto, že obec je plynofikována. 

Mezi důležité emitenty škodlivin do ovzduší patří též liniové zdroje – zejména silniční 

doprava emitující oxidy dusíku, prach a další škodliviny (území řešené studií se dotýká silnice 

III/27920). Ve správním území obce Všeň ani v blízkém okolí není provozováno žádné měřící 

místo koncentrace jednotlivých škodlivin. 

 

13.2. Radonové riziko 

Řešené území je charakterizováno v odvozené mapě radonového rizika ČR první 

kategorií, tj. nízkým rizikem. Navíc všeobecně platí, že ve vyšších polohách na pískovcovém 

a jílovcovém podloží bude pravděpodobně potvrzována oblast nízkého rizika, zatímco 

v plochách ležících v údolní nivě Jizery a na pleistocenních terasách je třeba počítat 

s možností výskytu středního rizika, které je zde dáno náplavami, obsahujícími dezintegrovaný 

materiál přeplavený z krystalinických oblastí na horním toku Jizery i jejích přítoků. 

Mapy radonového rizika nelze užít pro stanovení radonového rizika v jednotlivých 

objektech, protože skutečná radiační zátěž stavebního pozemku je vždy ovlivněna lokální 

situací (např. různá propustnost půd, lokální anomálie uranu v horninách, antropogenní 

uranová kontaminace). Konkrétní situaci by bylo třeba zjistit měřením objemové aktivity radonu 

v ovzduší v konkrétních lokalitách. V minulosti bylo měření prováděno cca ve 20 objektech a 

byly potvrzovány výše uváděné předpoklady, nikde nebylo dosaženo vysokého rizika. 
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13.3. Hluk 

Hluk ze silniční dopravy 

Hygienické požadavky přípustných hladin hluku vycházejí ze současně platného 

nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ze dne 15. 6. 2016. 

V době prací na Územním plánu obce Všeň byl pro zastavěnou část Všeně na průjezdu 

silnice III/27920 zpracován orientační výpočet zatížení hlukem (program Hluk+). Bylo zjištěno, 

že již ve vzdálenosti 10 – 11 m od osy silnice je možno předpokládat, že leží limitní hladina 

hluku pro noční dobu (45 dB). Z těchto údajů vychází stanovení závazné stavební čáry u 

objektů, které budou v území řešeném studií situovány podél silnice III/27920 – 10 m od kraje 

silnice. 

 

Hluk z výroby 

Ve správním území obce Všeň nejsou situovány žádné výrobní provozy s hlučným 

provozem. Území studie hlučné provozy nepředpokládá. 

 

13.4. Ochranná pásma výrobních areálů 

Ve správním území obce Všeň není vyhlášeno žádné pásmo hygienické ochrany 

(PHO). 

 

 

14. Odůvodnění výběru výsledného návrhu – postup prací  

Úvod 

Všeň je možno charakterizovat jako větší venkovskou obec s vysokou vyjížďkou 

ekonomicky aktivních obyvatel za prací. Z hlediska dalšího vývoje je třeba zdůrazňovat 

příznivý rozvojový potenciál vyplývající ze stabilizované sídelní funkce, ekologické kvality 

lokální i regionální a zejména z příznivé polohy. Přestože obec neleží přímo na významné 

komunikaci, je dosažitelnost okolních středisek velmi dobrá. Jednoznačná je spádovost 

k Turnovu, dostupné je i Mnichovo Hradiště i ekonomicky a dynamicky rostoucí Mladá 

Boleslav. Z makroregionálního hlediska je třeba zdůraznit polohu v blízkosti významné 

dopravní osy Praha – Mladá Boleslav – Liberec. 

Postup prací 

Příznivé rozvojové předpoklady obce daly podnět zastupitelstvu obce k rozhodnutí 

o potřebě podrobnějšího rozvržení ploch vymezených územním plánem. Bylo zadáno 

vypracování regulačního plánu na plochu bydlení o výměře 14,17 ha v lokalitě Všeň Mokrý 

– U Zelené cesty (Ing. arch. Cuchý, Turnov). Regulační plán vymezil velké centrální veřejné 

prostranství s podélnou osou východ – západ v pohledovém kontaktu s kostelem sv. Filipa 

a Jakuba. Současné podélné pozemky bylo navrženo rozdělit, takže celková kapacita lokality 

činila 116 rodinných domů. 
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Řešení regulačního plánu však nebylo vlastníky pozemků přijato a regulační plán nebyl 

vydán. 

Z důvodu nutnosti ověření možností a podmínek pro zástavbu plochy určené územním 

plánem požádalo Zastupitelstvo obce Všeň Městský úřad Turnov, odbor rozvoje o pořízení 

studie. Zpracovatelem územní studie byl vybrán Atelier T-plan s.r.o. Praha. 

Náměty řešení lokality U Zelené cesty byly s představiteli obce průběžně konzultovány 

a dle dílčích výsledků konzultací následně rozpracovávány.  

30. 1. 2017 byly předloženy první dva náměty řešení: 

a) situuje místní komunikaci obytnou souběžně se Zelenou cestou po jižním okraji 

pozemků p.č. 2199 až 2222 a po severním okraji pozemků p.č. 2203, 2204, 2211 

až 2223; 

b) posouvá místní komunikaci obytnou do středu dlouhých parcel; 

Předložené náměty byly rozpracovány do jednotlivých variant, včetně podvariant v měřítku 1:1 

000 (viz schéma - grafické přílohy): 

varianta 1 vychází z námětu a) - navržená místní komunikace je propojena mezi  

   pozemky p.č. 2205 a 2206 se silnicí III/27920. Pozemky p.č. 2224 až  

   2229 jsou zpřístupněny další místní komunikací obytnou ze Zelené  

   cesty. Řešená lokalita je po jejím jižním okraji připojena na současné  

   místní komunikace 

varianta 1A řešení komunikací dle varianty 1 je navíc připojeno do křižovatky silnice 

III/27920 

varianta 1B přináší připojení řešené lokality do okružní křižovatky na silnici III/27920 

varianta 1C připojuje řešenou lokalitu ke stávající místní komunikaci obslužné 

varianta 2 vychází z kombinace námětů a) + b) - řešená lokalita je po jejím jižním 

okraji připojena na současné místní komunikace 

varianta 2A řešená lokalita je připojena do křižovatky silnice III/27920 

varianta 2B připojuje řešenou lokalitu ke stávající místní komunikaci obslužné 

varianta 3 místní komunikace se smíšeným provozem v západní části je situována 

mezi p.č. 2199, 2200, 2205, 2206 a 2203. Ve střední a východní části je 

vedena středem řešeného území. Na východě je připojena na současné 

místní komunikace 

varianta 3A řešená lokalita je připojena do okružní křižovatky na silnici III/27920 

varianta 3B je připojena k silnici III/27920 přes pozemek p.č. 2232/3 (vazba 

ke Změně B-a územního plánu) 

varianta 3C řešená lokalita je připojena do okružní křižovatky na silnici III/27920. 

Jižním směrem navazuje přeložka silnice III/27921 (vazba na řešení 

územního plánu r. 2005). 

varianta 4 řešení upravené po jednání s vlastníky pozemků dne 19. 4. 2017 
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varianta 5 řešení upravené po projednání s vlastníky pozemků dne 27. 4. 2017  

 

Projednání územní studie 

Na začátku prací, kdy byly představitelům obce předloženy první dva náměty, byla pro 

podrobnější rozpracování studie vybrána varianta se středovou místní komunikací – obytnou 

zónou dle námětu b). Rozpracovaný návrh této varianty v měřítku 1 : 1000 byl dne 16. 2. 2017 

předložen ke konzultaci zástupcům obce. 

Představitelé obce rozhodli, že řešení studie bude projednáno se skupinami vlastníků 

pozemků v termínech: 

19. 4. 2017 od 16 hod. a od 19 hod. 

27. 4. 2017 od 16 hod. a od 19 hod. 

Projednání řešení studie se zúčastnili též pořizovatelé z odboru rozvoje Městského 

úřadu Turnov. 

Lhůta pro podávání připomínek a námitek byla stanovena do 15. 5. 2017. Výsledkem 

bylo několik zamítavých námitek, které rozvrátily koncepci dopravní infrastruktury. 

Vlastníkem pozemku p.č. 2206 bylo zamítnuto situování místní komunikace se 

smíšeným provozem – obytná ulice. Vlastníky pozemku p.č. 2200 byla zamítnuta tato místní 

komunikace v západní části plochy řešené studií. Vlastníky pozemku p.č. 2232/2 byla 

zamítnuta možnost propojení místní komunikace zpřístupňující skupinu pozemků p.č. 2224 až 

2229 k silnici III/27920. Řešení územní studie bylo na základě reakcí vlastníků pozemků a 

požadavků představitelů obce upraveno. 

Pro dopravní zpřístupnění a obsluhu lokality řešené územní studií bude využito Zelené 

cesty, která musí být rozšířena do potřebných parametrů. Rozšíření se předpokládá směrem 

do pozemků řešených územní studií. 

O skupině pozemků p.č. 2224 až 2229 bylo samostatně jednáno dne 21. 6. 2017. 

Výsledné řešení situuje dvě koncové místní komunikace obslužné jednopruhové, obousměrné, 

vedené po západní a východní hraně těchto pozemků. Vlastník pozemku p.č. 2224 vznesl 

požadavek na kompenzaci záboru potřebného k dopravnímu řešení. Tato kompenzace byla 

orientačně zohledněna v územní studii. Úpravy ve vymezení pozemků a upřesnění polohy 

komunikací jsou podmíněny přesným geodetickým zaměřením a projektovou dokumentací. 
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Použité zkratky 

 

BV obytné území venkovského charakteru 

CEVT centrální evidence vodních toků 

ČHMÚ Český meteorologický úřad 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSN česká státní norma 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IDVT identifikační číslo vodních toků 

KN katastr nemovitostí 

LBC lokální biocentrum 

LBK lokální biokoridor 

MK místní komunikace 

MO místní komunikace obslužná 

NN nízké napětí 

PE polyetylén 

PHO pásmo hygienické ochrany 

PV plochy veřejných prostranství 

RD rodinný dům 

STL středotlaký plynovod 

TP technické podmínky 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚPnSÚ územní plán sídelního útvaru 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VČE, a.s. Východočeská energetická, a.s. 

VN vysoké napětí 

VTL  vysokotlaký plynovod 

ZÚR zásady územního rozvoje 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianty – postup prací 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace 

 



 

 

 

 

 

Obr. 1 Pohled na území řešené studií od východu   Obr. 2 1 Pohled na území řešené studií od východu - Zelená cesta 

 

 

 

Obr. 3 Pohled na centrální část území řešené studií  Obr. 4 Pohled na centrální část území řešené studií 



 

 

 

 

Obr. 5 Pohled od jihozápadu z ul. Denisovy (III/0344) na plochy bydlení SV  Obr. 6 Pohled od jihozápadu z ul. Denisovy (III/0344) na plochy bydlení 

SM 

 

 

 

Obr. 7 Pohled z ul. Denisovy (III/0344) – koridor VN 22 kV  Obr. 8 Pohled z ul. Rezkovy (I/34) na plochy bydlení SM a SV 



 

 

 

 

Obr. 9 Pohled od severu z ul. Jarošovské /I/23) na plochy smíšené výrobní   Obr. 10 Pohled od severozápadu na plochy bydlení SM  

 

 

 

Obr. 11 Pohled od východu od Městského lesa – průhled na městskou věž  Obr. 12 Pohled na prostor dotčený budoucím obchvatem města (I/34) 



 

 

 

 

Obr. 13 Cyklistická a pěší trasa Městským lesem s přejezdem tratě  Obr. 14 Pohled na meliorované plochy a navrhovanou retenční nádrž 

 

 

 

Obr. 15 Procházející trasa VTL plynovodu  Obr. 16 Regulační stanice plynu využitelná pro navrhovanou zástavbu 



 

 


