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Zastupitelstvo obce Všeň dne 21. 3. 2016 usnesením č. 6/Ad6/IX/2016 na základě ustanovení 

§ 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) rozhodlo o pořízení Územního plánu (ÚP) Všeň. 

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování (dále jen 
pořizovatel) ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Všeň Ing. Radimem Janečkem 
zpracoval Návrh zadání Územního plánu Všeň.  
Podkladem pro jeho zpracování byly Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou 
působností Turnov, které byly aktualizovány v roce 2016, Komplexní pozemkové úpravy 
(KPÚ) Všeň. Dalším podkladem byl platný územní plán sídelního útvaru Všeň, který vydalo 
Zastupitelstvo obce Všeň 19. 9. 2005, platnou změnu č. 1A územního plánu, kterou vydalo 
Zastupitelstvo obce Všeň 29. 5. 2006 a platnou změnu č. 1B-a územního plánu, kterou vydalo 
Zastupitelstvo obce Všeň 13. 7. 2012, toto opatření nabylo účinnosti dne 30. 7. 2012. Dalším 
podkladem je územní studie pro lokalitu Všeň – Mokrý, U Zelené cesty, kterou Zastupitelstvo 
obce Všeň přijalo dne  25.09.2017 a pořizovatel schválil  vložení dat o pořízení územní studie 
do evidence územně plánovací činnosti dne 25.10.2017. 
Návrh zadání ÚP Všeň stanovuje požadavky na zpracování územního plánu. Územním 

plánem bude řešeno celé správní území obce Všeň, o výměře 560,94 ha, které zahrnuje 

jedno katastrální území Všeň a  tři části  obce: Mokrý, Ploukonice, Všeň.   

Obec má 610 obyvatel (k 1. 1. 2016). 

ÚP Všeň bude pořízen a zpracován postupem podle stavebního zákona č. 183/2006, vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využití území. 

 

Hlavní cíl řešení 

Stanovují se hlavní cíle a požadavky na řešení Územního plánu Všeň: 

- vytvořit základní nástroj pro řízení a regulaci funkčního a prostorového uspořádání 

správního území obce 

- zajistit nabídku ploch pro rozvoj obce 

- stanovit limity a regulativy územního rozvoje 

- podpora ekonomického rozvoje území v souladu se zachováním přírodních hodnot 

území 

- zajistit uspořádání funkčních ploch bez vzájemných střetů, v souladu s přírodními, 

hospodářskými a kulturními hodnotami území. 

 

A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v  cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 

v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 

dostupnosti veřejné infrastruktury: 

Požadavky vyplývající pro územní plán z širších územních vztahů  

Vytvářet územní předpoklady pro zlepšení vztahů a vazeb zejména na města Mladá Boleslav, 

Turnov, Mnichovo Hradiště, Liberec a obec Příšovice jako střediska s nabídkou pracovních 

příležitostí, školství, zdravotnictví a služeb a rozvíjet s nimi funkční spolupráci.  
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Z hlediska širších vazeb v území je nezbytné koordinovat záměry rozvoje obce (převážně na 

hranicích se sousedními obcemi), např.: 

- vedení tras technické a dopravní infrastruktury 

- vedení pěších tras a cyklotras 

- respektovat velkoplošné zvláště chráněné území (CHKO Český ráj), biotopy zvláště 

chráněných druhů, systém ÚSES, významné krajinné prvky, les a jeho ochranné pásmo 

- návaznost prvků ÚSES 

- návaznost protipovodňových opatření 

- vzájemné vazby budou prověřovány v průběhu celého procesu zpracování a projednávání 

územního plánu.  
 

Území obce má historicky utvořený a zachovalý krajinný prostor s množstvím přírodních a 
přírodě blízkých dominantních prvků, se sídly s venkovskou zástavbou. Požadavky na rozvoj 
obce vyplývají z charakteru obce, ze začlenění ve struktuře osídlení a z potenciálu území pro 
rozvoj. 
 

Jako základ pro výhledovou velikost vzít výhledovou velikost cca 1000 trvale bydlících 

obyvatel pro rok 2030, dále počítat se zachováním rekreačního potenciálu obce, který se 

odráží v počtu tzv. ostatních uživatelů území (cca 100-200 OUÚ), z nichž je nutné odvíjet 

hodnocení a plánování dopravní, technické a jiné vybavenosti a kapacit na území obce. 

Rozvoj území obce bude koncipován na základě následujících požadavků: 

- Prověřit doposud nevyužité návrhové plochy z platné územně plánovací 

dokumentace obce Všeň; 

- Prověřit a příp. zapracovat pořizovatelem shromážděné záměry občanů a investorů, 

záměry z ÚAP ORP Turnov a podkladů obce; 

- Brát zřetel na využití a rozvoj stávající veřejné infrastruktury, prověřit zachování 

stávající urbanistické, architektonické struktury a kompozice obce, zakomponování 

nových ploch budoucích objektů do této struktury; 

- Při návrhu rozvoje obce preferovat plochy bydlení, dopravní a technické 

infrastruktury, občanského vybavení; 

- Prověřit plochy pro rodinou rekreaci; 

- Respektovat stávající veřejná prostranství a prověřit nové plochy jako součást 

navrhovaných lokalit; 

- V případě potřeby umožnit nové využití nevyužívaných ploch v zastavěném území – 

vymezit plochy přestavby; 

- Prověřit záplavové území, případně zapracovat protipovodňová opatření 

- Prověřit plochy sesuvného a poddolovaného území 

- Zastavitelné plochy navrhovat s vazbami na zastavěná území, vyloučit, případně 

minimalizovat prostorově oddělené zástavbové náměty; 

- Prověřit dosud nezastavěné navržené plochy pro rozvoj sportu a rekreace v souladu 

s vývojem obce a požadavky obyvatel. 

- V územním plánu budou chráněny historické, kulturní, civilizační, urbanistické a 

přírodní hodnoty řešeného území. 
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Žádosti občanů o zařazení jejich pozemků do zastavitelných ploch schválené zastupitelstvem 

obce Všeň a záměry vyplývající z návrhů obce a ÚAP jsou znázorněny v problémovém 

výkresu. Požadované plochy budou zpracovatelem prověřeny v rámci zpracování návrhu ÚP, 

zejména s ohledem na limity využití území a celkovou urbanistickou koncepci.  
 

 Upřesnění požadavků v PÚR 

Návrh zadání ÚP Všeň vzniká v době schválené Politiky územního rozvoje České republiky 
(PÚR ČR) ve znění Aktualizace č. 1, kterou schválila vláda ČR dne 15. dubna 2015 svým 
usnesením č. 276. Pro ÚP Všeň nevyplývají žádné zvláštní požadavky ani omezení. 

Řešené území obce Všeň není zařazeno do žádné rozvojové oblasti, ani jím neprochází 

rozvojová osa nebo specifická oblast. Úkolem pro územní plánování je upřesnit plochy a 

koridory pro uskutečnění záměru v navazující územně plánovací dokumentaci formou 

umožňující realizaci. Jiné plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury 

republikového nebo mezinárodního významu nejsou na správním území obce Všeň 

vymezeny. 
 

Upřesnění požadavků v ZÚR LK 

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. Soulad se ZÚR LK bude při pořizování ÚP Všeň nadále 

sledován.  

Území obce je zařazeno do SOB7 Specifická oblast Český ráj jih. Je třeba vytvářet územně 

technické podmínky pro vyvážený rozvoj územní části CHKO Český ráj jih, zajišťující 

maximální ochranu jeho přírodních a kulturních hodnot regulací zatížení území cestovním 

ruchem ve smyslu preferování kvality a šetrných forem rekreace před kvantitou. Kritéria a 

podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

 a) Nejmenší specifická oblast na území kraje s vysokou koncentrací významných přírodních a 

kulturních hodnot, kvalitním životním prostředím. Území je součástí prvního geoparku v ČR - 

Geopark Český ráj.   

b) Poloha na rozhraní tří krajů ve snadné dostupnosti významných center osídlení (Praha, 

Mladá Boleslav, Liberec, Turnov, Jičín).   

c) Při rozhodování o změnách v území posuzovat skutečné zátěže počtem a hustotou všech 

potenciálních uživatelů území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, 

odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.   
 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro regulovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména 

cestovního ruchu, v souladu s podmínkami CHKO Český ráj. S ohledem na udržitelný rozvoj 

zde vyloučit umisťování aktivit s negativním vlivem na životní prostředí a na hodnoty území. 

b) Zajistit ochranu hodnot území jejich optimálním využíváním.  

c) Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v 

sídelní struktuře.    
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Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak 

minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb.   

Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty 

území před nevratnými urbanizačními zásahy. Upřednostňovat rozvoj forem cestovního 

ruchu šetrných k životnímu prostředí.  Chránit přírodní vodní plochy a přirozené průběhy 

vodních toků, údolních niv a mokřadů před nevratnými urbanizačními zásahy.   

d) Koordinovat ochranu a rozvoj území specifické oblasti s kontaktními aktivitami v ROB3 

Turnov.  

e) Věnovat zvláštní péči dochovaným souborům lidové architektury.  

f) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity se sousedním krajem Středočeským a mezi 

úřady ORP Turnov a ORP Mnichovo Hradiště.   
 

Z hlediska technické infrastruktury nadmístního významu by pro území obce vyplýval úkol 

z hlediska čištění odpadních vod. Zlepšit kvalitativní stav povrchových a podzemních vod, 

vytvářet územní podmínky pro eliminaci hlavních zdrojů znečištění povrchových a 

podzemních vod. 

Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek 

cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy. Multifunkční turistické koridory (cyklo, 

pěší, lyže, voda).   

Vymezení:  D41A Koridor Jizera, Mnichovo Hradiště - Turnov - Železný Brod - Semily - 

Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou - Kořenov.  

Koncepce ÚSES ze ZÚR LK vymezuje pro území obce regionální biocentrum RC1664 a 

nadregionální biokoridor K31V, N. Prvky ÚSES se budou respektovat jako plochy a koridory 

nezastavitelné, s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, kde lze 

výjimečně umístit protipovodňová opatření a stavby dopravní a technické infrastruktury.  
 

Mimo výše uvedené budou v ÚP Všeň zohledněny další 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. 
 

a1.  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 

vymezení zastavitelných ploch 

Přes poměrně atraktivní vazby na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín popř. Liberec nebyly 

v období působnosti koncepce ÚPNSÚ Všeň, včetně změn plochy bydlení ani zdaleka 

naplněny. ÚPNSÚ Všeň je velmi pomalu naplňován, dle provedeného vyhodnocení je nově 

využito cca 8 % zastavitelných ploch pro bydlení. 

Nevyužité návrhové plochy ÚPNSÚ Všeň včetně jeho schválené změny jsou v Doplňujících 

průzkumech a rozborech (DPR) převzaty jako záměry na provedení změn v území, které by se 

měli ještě prověřit. 
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Požadavky: 

- Zajistit reálně dostupné rozvojové plochy pro bydlení pro dosažení nárůstu počtu 

trvale bydlících obyvatel 

- Zajistit koexistenci trvalého bydlení a drobného podnikání vhodnou formou 

podmínek funkčního a prostorového uspořádání území 

- Zachovat a vhodně doplnit příznivé prostorové struktury vhodnou formou podmínek 

funkčního a prostorového uspořádání území při respektování specifických forem částí 

obce 

- Podporovat maloplošné obhospodařování zemědělské půdy, nenavrhovat plošně 

rozsáhlé zalesňování, případně jiné změny, které mohou mít výrazný vliv na změnu 

charakteru krajiny 

- Udržovat prostupnost krajiny, chránit krajinu před vznikem migračních bariér 

- Při prověřování vazeb na rekreační oblasti důsledně dbát na zájmy ochrany přírody a 

krajiny, s ohledem na zachování a zvyšování přírodních a krajinných hodnot 

- V případě návrhu a realizace protipovodňových a protierozních opatření preferovat 

opatření šetrná k životnímu prostředí 

- Nevymezovat plochy pro velkoplošné sady 

- Nové plochy pro změnu funkčního využití bude možné zařadit až po prověření 

stávajících navržených nevyužitých ploch, v souladu s platnou územně platnou 

plánovací dokumentací obce 

- Nevymezovat zastavěné území dle staveb, ale v souladu s právním stavem (nelze 

legalizovat černé stavby novým územním plánem) 

- Nevymezovat nové plochy pro zástavbu mimo sídla 

- Nepropojovat sídelní útvary novými plochami pro novou zástavbu 

- Vymezit zastavitelné plochy s ohledem na urbanistické hodnoty a vnější působení 

sídla v krajině, a to zejména pohledově exponované svahy, pohledové horizonty, 

přírodní a kulturní dominanty. Obec Všeň je sídlo s výraznou vedutou a vertikální 

dominantou kostela, který má výjimečné postavení v krajině. Pro zachování této 

kulturní dominanty je nutné prověřit (a omezit) výškovou hladinu zástavby, regulovat 

architektonický výraz staveb, nenavrhovat nové průmyslové zóny a areály narušující 

vnější obraz sídla a dominantu kostela. 

- Regulace další výstavby chat, chatových osad 
 

a2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 

veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn  

Dopravní infrastruktura 

Z navržených záměrů v ÚPNSÚ Všeň, včetně změn v oblasti dopravní infrastruktury byly 

opraveny, zpevněny a dobudovány místní obslužné komunikace. Byla doplněna 

infrastruktura podél turistických cest (informační tabule, lavičky, značení). V ÚP Všeň bude 

ještě dořešen systém místních obslužných komunikací. 
 

Požadavky: 

- Brát zřetel na využití a rozvoj stávající dopravní infrastruktury 
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- U hlavních silničních tahů, zejména u průtahů obcí – silnic III/27920 a III/27921, 
vymezit v územním plánu prostory pro výstavbu místních komunikací pro 
nemotorovou dopravu, zejména se jedná o chodníky či cyklostezky - pokud nejsou již 
vybudovány 

- Respektovat „Normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. třídy“, kterou schválilo 
Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004. 
Konkrétně se jedná o silnice III/27920 a III/27921, které mají návrhovou kategorijní 
šířku S 7,5/60, a dále silnici III/27924, která má návrhovou kategorijní šířku S 6,5/50.  

- Prověřit systém účelových a místních obslužných komunikací, které zlepší dopravní 

prostupnost území 

- Prověřit kapacitu stávajících parkovacích ploch a dořešit koncepci záchytných 

parkovacích ploch 

- Novou dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat ve volné krajině pouze 

v prokazatelně nezbytných případech veřejného zájmu 

- Elektrorozvody na území CHKO Český ráj navrhovat jako podzemní vedení a 

přednostně je umísťovat mimo území EVL, VKP, PP 

- Prověřit řešení problematiky bezmotorové dopravy – absence chodníků na průtazích 

silnic III. tř. 

- Sladit návrhy cyklotras se zpracovaným Registrem cyklotras a cyklokoridorů 

Libereckého kraje, případně upravit trasy dle dopravní situace na území obce 

 

Krajská hygienická stanice uplatňuje požadavek:  

V dalším stupni budou konkretizovány plochy zasažené hlukem a budou uvedeny 

rozdílnosti ploch včetně konkrétních regulativ. 

 
 

Technická infrastruktura 

Z navržených záměrů v ÚPNSÚ Všeň v oblasti technické infrastruktury byla realizována 

plošná plynofikace sídla Všeň, byla provedena částečná rekonstrukce vodovodních řadů a 

vodojemů. Kanalizační systém včetně navržených ČOV nebyl realizován. V ÚP Všeň budou 

prověřeny možnosti odvádění a čistění splaškových vod a navrženo takové řešení, které bude 

zohledňovat zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí (přírodní hodnoty, podzemní 

vody, vlivy na zástavbu aj.), malou vodnatost toků a hospodárnost pořízení i provozování 

systému. 
 

Požadavky: 

- Brát zřetel na využití a rozvoj stávající technické infrastruktury 

- Do grafické části ÚP zanést ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení, 

která jsou umístěna nebo navržena v řešeném území nebo do něj zasahují, v textové 

části uvést informace o velikosti těchto ochranných a bezpečnostních pásem; 

- Do grafické části ÚP zanést ochranná a bezpečnostní pásma letišť 

- Doplnit stávající systém zásobování vodou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací Libereckého kraje a potřebou pokrytí stabilizovaných i návrhových ploch; 
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- Prověřit možnosti odvádění a čištění splaškových vod a navrhnout takové řešení, 

které bude zohledňovat zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí (riziko 

kontaminace povrchových a podzemních vod) 

- V návaznosti na nové zástavbové lokality ověřit požadavky na stavbu nových 

trafostanic a rozvodů VN. 
 

Občanské vybavení 

Plochy občanského vybavení jsou vymezeny zejména v sídle Všeň (obecní úřad, prodejna 

potravin, restaurace, multifunkční hřiště). V ostatních částech se jedná o jednotlivé plochy 

hasičských zbrojnic, místní letiště a kapliček. Plocha hřbitovu je stabilizovaná. Plochy sportu 

na území obce zahrnují jízdárnu, tenisové kurty nebo cvičiště pro místní hasiče. Významnou 

institucí je škola, která do dnešní podoby zbudována v roce 1876 a slouží dosud jako 

pětitřídní základní škola pro děti z obce a okolí. Požadavky: 

- Prověřit stávající návrhové plochy pro občanské vybavení z ÚPNSÚ Všeň, jejich 

využitelnost nebo navrhnout nové funkční využití s ohledem na potřeby všech 

uživatelů území 

- Prověřit na území obce umístění nových ploch pro sport 
 

Veřejná prostranství 

Stávající plochy veřejných prostranství se v řešeném území nachází rovnoměrně 

rozprostřené po celém území obce s ohledem na sídelní strukturu. 
 

Požadavek: 

- Prověřit plochy pro veřejná prostranství, které jsou nezbytné pro naplnění územního 

plánu 
 

a3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 

prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona  

Jihovýchodní část řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj (CHKO ČR). 

V severní části území obce je řeka Jizera, která je součástí nadregionálního biokoridoru. 

Požadavky: 

- Provést aktualizaci a upřesnění stávajících prvků ÚSES ve spolupráci s Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR, správou CHKO Český ráj v podrobnosti územně 

plánovací dokumentace, a to z důvodu zachování celistvosti a funkčnosti celé sítě 

prvků ÚSES 

- Respektovat stávajících přírodních a krajinných hodnot řešeného území, při 

naplňování cílů rozvoje území 

- Prověřit stávající prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) - biokoridory, 

biocentra a interakční prvky 

- Stanovit podmínky pro využití ploch ÚSES, tj. na nepřípustné, podmíněně přípustné či 

přípustné 

- Řešit střety ÚSES s jinými způsoby využití území a záměry 
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- Řešit návaznost prvků ÚSES na okolní obce 

- Územní plán posoudí a prověří navrhnutí možnosti rekreačního využití krajiny např. 

vymezením nových cest v krajině, stanovením podmínek uspořádání ploch 

s rozdílným způsobem využití tak, aby umožňovaly umísťování nezbytných staveb a 

zařízení pro nepobytovou rekreaci v krajině. Rekreační využití musí být prověřeno 

s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny, přírodní a estetické hodnoty krajiny a 

její zemědělské využívání 

- Nepropojovat sídla vymezováním zastavěného území 

- Zapracovat studii Preventivního hodnocení krajinného rázu na území CHKO Český ráj, 

zpracovatel Löw & spol., s.r.o., z roku 2014 

- V případě návrhu a realizace protipovodňových a protierozních opatření preferovat 

opatření šetrná k životnímu prostředí 

- Rekreační využití území, vymezení nových cest v krajině, umístění staveb v krajině pro 

nebytovou rekreaci vymezovat a umísťovat v prokazatelně nezbytných případech 

veřejného zájmu, vždy s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny 

- Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, správou CHKO Český ráj požaduje regulaci 

umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 

Stavebního zákona – lze umístit pouze stavby plnící funkci povoleným účelům, bez 

možnosti rekreace a bydlení 

- Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, správou CHKO Český ráj požaduje 

nepřipuštění vysazování geograficky nepůvodních druhů dřevin, rostlin a jejich 

kříženců 

- Dále bude prověřeno vymezení nezastavitelné plochy s dominantní přírodní funkcí 

regionálních biocenter a biokoridorů 

- Zabezpečit ochranu krajiny před urbanizačními tlaky narušujícími ráz krajiny 

- Respektovat dokumentaci „PREVENTIVNÍ HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU 

SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ ORP TURNOV (mimo území CHKO Český ráj), zpracovanou v roce 

2011 ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Alenou Salašovou a kol. 

- Obecně státní správa lesů požaduje u staveb k bydlení a rekreaci jejich umístění od 

lesních pozemků minimálně na vzdálenost výšky stromů v mýtním věku nacházející se 

v lesním porostu vedle lokality pro zástavbu. Zde v těchto podmínkách byla tato 

vzdálenost pro zjednodušení územního plánování stanovena na celé zpracovávané 

území na vzdálenost 25 m. U ostatních a jednoduchých staveb požadujeme 

vzdálenost 13 m. Tato vzdálenost staveb od lesních pozemků přiměřeně chrání 

bezpečnost osob a majetku před případným pádem stromů a následně chrání les 

před požadavkem k odlesnění z bezpečnostních důvodů. Při realizaci staveb v 

rozvojových plochách sousedících s lesem platí, že ke všem stavbám a změnám ve 

využití území, které mají být umístěny do 50m od hranice lesního pozemku, je třeba 

závazné stanovisko orgánu státní správy lesů. V tomto stanovisku může být 

odůvodněně výjimečně uvedená vzdálenost od lesních pozemků prodloužena i 

zkrácena.  

- U návrhových lokalit, které jsou ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa, je potřebné v 

územním plánu srozumitelně upozornit na uvedené vzdálenosti staveb od lesních 
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pozemků, ke kterým je potřeba získání souhlasu s umisťováním staveb od orgánu 

správy lesů. Účastníci v procesu územního plánování a řízení rozvoje obce musí být 

dostatečně informováni o rozdílných podmínkách v ochranném pásmu lesa a mimo 

něj a regulativ ošetřit tak, aby zastavitelné území bylo v územním plánu dostatečně 

čitelné. 

- V případě přímého dotčení lesních pozemků, požadujeme podrobné zdůvodnění 

tohoto návrhu, uvést alternativy, zakreslit do mapového podkladu, v textové části 

lokalizovat tyto plochy a uvést vyčíslení záboru v plošné míře v tabulce. Nedojde-li k 

přímému dotčení lesních pozemků na celém zpracovávaném území, tak tato 

skutečnost bude v textu výslovně uvedena. 
 

Požadavky z ÚAP:  

- Sledovat sesuvy 

- Návrh zastavitelného území zasahuje do CHKO Český ráj 

-  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.  

- Řešení asanace starých zátěží  

- Vymezit prvky 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. V případě změny 

vymezení prvků ÚSES upozorňujeme, že by tuto problematiku měl řešit autorizovaný 

projektant ÚSES ve shodě s metodickými principy vymezování ÚSES a nadřazenou 

územně plánovací dokumentací 

-  Při vymezování a zpřesňování koridorů pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

minimalizovat zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD 

 

Požadavky Ministerstva životního prostředí: 

- V řešeném území se nachází plošné sesuvy – ID 1311, 1310, 1308, 1309 (Všeň) a 

sesuvy evidované pod č. 11, 11b a 13. Dále je evidováno bodové poddolované území 

ID 2651 – Všeň, černé uhlí. Požadují, aby byly tyto jevy uvedeny v textové a grafické 

části řešeného návrhu zadání. 
 

Dopravní a technická infrastruktura:  

- Příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již 

vybudované ČOV.  
  
Sociodemografický a ekonomický pilíř:  

- Návrh pozemků pro výstavbu rodinných domků 

 

Požadavky Krajského úřadu, odboru ochrany zemědělského půdního fondu: 

1) Při navrhování změn funkčního využití ploch ZPF na plochy zastavitelné postupovat v 
souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Nenavrhovat taková řešení, která 



Zadání Územního plánu Všeň 

 

12 

 

jsou v rozporu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona o ochraně ZPF. Pro 
nezemědělské účely je třeba přednostně využívat nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území, nezastavěné plochy 
stavebních pozemků mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých 
budov a zařízení. Zemědělskou půdu lze odnímat pouze v nezbytných případech, a to za 
předpokladu, že bude co nejméně narušena organizace a obhospodařování zemědělského 
půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových 
komunikací. Dále je nutné pro navrhované záměry odnímat jen nejnutnější plochu 
zemědělského půdního fondu. Výše uvedené je v souladu s ustanovením § 4 zákona o 
ochraně ZPF.  
2) Nenavrhovat zastavitelné plochy bez návaznosti na stávající zástavbu, cestní síť a 
technickou infrastrukturu, do volné krajiny.  
3) Při řešení návrhu rozvoje obce posuzovat zemědělský půdní fond jako jednu z hlavních 
složek životního prostředí, nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou 
výrobu, který je základním přírodním bohatstvím naší země.  
4) Při navrhování změn funkčního využití ploch ZPF ve prospěch ploch zastavitelných 
(zejména ploch pro bydlení) vzít v úvahu, jaký je demografický vývoj společnosti v daném 
území, jak je využíván stávající bytový fond s odkazem na využití území lidskou činností již 
ovlivněných - zbořeniště. Pro rozvoj průmyslového a zemědělského odvětví vycházet z 
místních nevyužitých areálů (tzv. brownfieldů) a ty začlenit do využití a rozvoje obce. Dále je 
třeba přihlédnout k dosavadnímu využití zastavitelných ploch zejména pro bydlení, dle 
doposud platného územního plánu sídelního útvaru a jeho schválených změn, kde je dle 
vyhodnocení využito cca 8% zastavitelných ploch pro bydlení.  
5) Zvážit nutnost převodu ploch schválených v doposud platné územně plánovací 
dokumentaci, které nejsou dlouhodobě využité pro navržené funkce, do nového územního 
plánu, a to zejména pokud lze z hlediska zájmů ochrany ZPF navrhnout výhodnější řešení 
nových ploch (z hlediska návaznosti na zástavbu, sítě, dotčení půdy s nižší ochranou atp.). Je 
nezbytné vyhodnotit a zdůvodnit jak zastavitelné plochy nově navrhované, tak i plochy 
přebírané (nerealizované lokality) ze stávající platné územně plánovací dokumentace včetně 
změn. Pokud budou přebírané plochy, ke kterým byl v minulosti vydán souhlas dle 
ustanovení § 5 odstavce 2 zákona o ochraně ZPF, upřednostňovány před plochami nově 
navrhovanými, je nutné tento požadavek v návrhu územního plánu zvýraznit a odůvodnit.  
6) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Výše 
uvedené je v souladu s ustanovením § 4 odstavce 3 zákona o ochraně ZPF. Toto ustanovení 
se dle ustanovení § 4 odstavce 4 zákona o ochraně ZPF nepoužije při posuzování těch ploch, 
které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud nedojde ke změně jejich 
určení. 
7) V případě návrhu ploch k zalesnění tyto navrhnout na půdách extrémních vlastností (svah, 
zamokření, kamenitost, apod.), navazujících na pozemky lesní. Návrhy těchto ploch 
nenarušovat uspořádání ZPF v daném řešeném území.  
8) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení územního plánu provést 
způsobem uvedeným v Metodickém doporučení odboru územního plánování MMR a odboru 
horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011 (Věstník MŽP - září 2011, částka 8-9). 
Zařazení půd do tříd ochrany provést podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd 
ochrany, ve znění pozdějších předpisů.  
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9) Návrhy změn funkčního využití ploch ZPF v textové části odůvodnění řádně zdůvodnit.  
Odůvodnění:  
V předložené dokumentaci návrhu Zadání ÚP Všeň nejsou požadavky vyplývající ze zájmů 

ochrany ZPF obsaženy. Orgán ochrany ZPF proto vyjmenovává požadavky vyplývající ze 

zákona o ochraně ZPF a z II. článku metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. j. 

OOLP/1067/96, podle kterých bude dokumentaci ÚP posuzovat. 

 

Požadavky KULK, z hlediska územního plánování a stavebního řádu:  
Upozorňujeme na skutečnost, že dne 15. 4. 2015 Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky 
územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR).  
Požadujeme, aby v rámci ÚP Všeň byl prověřen soulad s výše uvedenou aktualizací PÚR a s 
vydanou dokumentací Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Z části 
„odůvodnění územního plánu“ musí být zřejmé, jak byly naplněny požadavky vyplývající z 
PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 a ZÚR LK. Pouze konstatování, že je „v souladu s 
požadavky…“ je nedostačující.  
KÚ LK OÚPSŘ v současné době pořizuje na základě Zprávy o uplatňování ZÚR LK, kterou 
usnesením č. 46/14/ZK ze dne 25. 2. 2014 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, 
Aktualizaci č. 1 ZÚR LK. Je třeba nadále sledovat soulad s touto dokumentací.  
Upozorňujeme, že dne 14. 1. 2015 byla schválena vládou České republiky Politika 

architektury a stavební kultury České republiky, která je nelegislativním strategickým 

dokumentem s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality 

prostředí, ve kterém žijí a jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a 

stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. V ÚP Všeň požadujeme 

zohlednit poznatky vyplývající z předmětného dokumentu. 

 

Požadavky Státního pozemkového úřadu: 

Pobočka Semily sděluje, že 17.10.2005 byly do katastru nemovitostí zapsány výsledky 

komplexních pozemkových úprav, které se uskutečnily v kat. území Všeň a navazujících 

částech sousedních kat. území. V rámci těchto pozemkových úprav byla vyhotovena 

dokumentace Plánu společných zařízení, která v daném území mimo jiné řeší problematiku 

cestní sítě a upřesňuje lokální síť prvků ÚSES. 

Oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové: 

V zájmovém území ÚP Všeň evidují stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) - 

ID 1060000259 - 11201000, v ČHP1-05-02-028/0 z roku 1969 (označení v situaci č.1 HOZ 1A, 

HOZ 1B), ID1060000258 – 11201000, v ČHP 1-05-02-028/0 z roku 1969 (označení v situaci č.1 

HOZ 2), ID 1060000511 – 11201000, v ČHP 1-05-02-023/0 z roku 1974 (označení v situaci č. 2 

HOZ 3A, HOZ 3B). Tyto stavby jsou v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s 

§ 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 

zákona 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požadují tyto stavby respektovat a 

zachovat jejich funkčnost.   
 

Z pohledu stavebního zákona bude důležité prověřit, vyhodnotit a upravit zastavěné území a 

zastavitelné plochy, nově stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

včetně prostorového uspořádání. Prověřit navržený systém odvádění a likvidace splaškových 
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vod včetně místních ČOV a případně navrhnout jeho úpravy nebo nové efektivní řešení. Dále 

prověřit a navrhnout nové využití upuštěných ploch výroby a vytvořit územní podmínky pro 

rozvoj podnikatelských aktivit ve výrobě a výrobních službách. 
 

a) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit 
 

V případě, že při zpracování územního plánu vyplyne potřeba vymezení územních rezerv, 

budou územní rezervy vymezeny. 
 

b) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo  
 

Územní plán prověří potřebu vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb (VPS) a 

veřejně prospěšných opatření (VPO) v návaznosti jak na nově vymezované zastavitelné 

plochy, či na plochy s navrženou změnou funkčního využití, tak na plochy stabilizované. Mezi 

VPS a VPO mohou být zařazeny stavby, které podmiňují udržitelný rozvoj případně ochranu 

území obce, tedy především stavby pro veřejnou infrastrukturu (dopravní a technickou 

infrastrukturu, občanské vybavení nebo veřejná prostranství), případně opatření nestavební 

povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního 

nebo archeologického dědictví. 

V případě vymezení VPS a VPO se budou členit na ty, pro něž lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit a ty, pro něž lze uplatnit předkupní právo, s uvedením subjektu, v jehož 

prospěch má být předkupní právo zřízeno. V textové části ÚP Všeň bude dále, v případě 

vymezení VPS a VPO, pro něž lze uplatnit předkupní právo, uveden seznam jimi dotčených 

pozemků a ploch budou řádně odůvodněny projektantem. 
 

c) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 

nebo uzavřením dohody o parcelaci 
 

Územní plán prověří vymezení v případě potřeby plochy, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, případně uzavřením dohody o 

parcelaci. Půjde zejména o rozsáhlejší plochy, u nichž není řešení jednoznačné, bude 

územním plánem uloženo zpracování územní studie pro lokality a bude stanovena lhůta, do 

kdy musí být územní studie vyhotovena a vložena do evidence územně plánovací činnosti. 

Územní plán prověří potřebu vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 

rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. Jelikož z doplňujících 

průzkumů a rozborů a známých požadavků na rozvoj území obce zatím tato potřeba 

jednoznačně nevyplývá, není konkrétní požadavek na vymezení těchto ploch a koridorů 

součástí tohoto zadání. V případě vymezení těchto ploch a koridorů pak bude ÚP Všeň 

obsahovat zadání regulačního plánu v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

v platném znění. 

 
 



Zadání Územního plánu Všeň 

 

15 

 

d) Případný požadavek na zpracování variant řešení  
 

Nepředpokládá se potřeba variantního řešení, požadavek se tedy neuplatňuje. 
 

e) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  
 

Návrh ÚP Všeň bude zpracován dle stavebního zákona, v platném znění, vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky, č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění. 

 

 

Obsah dokumentace se požaduje v rozsahu přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.: 
A. Návrh Územního plánu Všeň 
B. Odůvodnění Návrhu Územního plánu Všeň 

 
A. Návrh Územního plánu Všeň bude obsahovat: 

Textovou část – v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  
Grafickou část 

 Výkres základního členění území     M 1:5000 

 Hlavní výkres        M 1:5000 

 Výkres dopravní a technické infrastruktury    M 1:5000 

 Podle potřeby zpracovat schémata v odpovídajícím měřítku, popřípadě  
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  M 1:5000 

 
B. Odůvodnění Návrhu Územního plánu Všeň bude obsahovat: 

Textovou část – v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
Grafickou část  

 Koordinační výkres                                                                   M 1:5000 

 Výkres širších vztahů       M 1:50 000 

 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL   M 1:5000 
 

Pro účely fáze projednávání návrhu ÚP bude dokumentace odevzdána ve třech 
vyhotoveních, předpokládá se její úprava a to dle výsledků projednávání. Konečná podoba 
dokumentace /čistopis/ k vydání územního plánu bude odevzdána v počtu čtyř vyhotovení a 
v digitální podobě na CD. Digitální forma bude zahrnovat veškerá data použitá při tvorbě ÚP. 
Formát odevzdání bude PDF a SHP (včetně projektu MXD pro každý výkres). Vše bude 
usazeno v souřadném systému S-JTSK. Předaná data musejí plně odpovídat odevzdané 
vytištěné grafické části. 
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f) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 

Dotčený orgán ve svém stanovisku č. KULK 87275/2017 OŽPZ/1393/2017 ze dne 1.12.2017 

k návrhu zadání neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní 

prostředí a ve stanovisku č. KULK 81485/2017 ze dne 3.11.2017 vyloučil významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

ČR – Česká republika 

ČOV – čistička odpadních vod 

EVL – evropsky významná lokalita 

CHKO – chráněná krajinná oblast (Český ráj) 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

IDVT, ID – evidence vodních děl 

MMR – ministerstvo pro místní rozvoj 

MŽP – ministerstvo životního prostředí 

OP – ochranné pásmo 

PP – přírodní památka 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR ČR – politika územního rozvoje České republiky 

RC – regionální biocentrum 

RD – rodinný domek 

RK – regionální biokoridor 

SOB – specifická oblast 

ÚAP – územně analytické podklady 

ÚP – územní plán 

ÚPNSÚ - územní plán sídelního útvaru 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

VKP – významný krajinný prvek 

VPO – veřejně prospěšná opatření 

VPS – veřejně prospěšné stavby 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ZÚR LK – zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

 

 


