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I. ÚZEMNÍ PLÁN 

a) Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 1. 1. 2018. Je zakresleno ve výkresu 

základního členění území, v hlavním výkresu, koordinačním výkresu a výkresu 

předpokládaných záborů půdního fondu. 

 

b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 

Dle Politiky územního rozvoje ČR – Aktualizace č. 1 ze dne 15. 4. 2015 není řešené 

území zařazeno do žádné rozvojové oblasti ani jím neprochází rozvojová osa. 

Základní koncepce rozvoje území obce řeší tyto úkoly: 

- vytvoření podmínek pro rozvoj bydlení; 

- vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit; 

- rozvoj občanské vybavenosti a rekreace; 

- zajištění dopravní a technické infrastruktury; 

- zajištění prostupnosti krajiny a ochrany krajinářsky cenných prvků. 

Koncepce rozvoje území vychází z cílů zabezpečení souladu rozvoje funkce bydlení, 

výroby, občanské vybavenosti a rekreace s funkcemi ochrany přírody a krajiny a udržení 

hygienicky kvalitního životního prostředí. 

Urbanistická koncepce přičleňuje další zastavitelné plochy k zastavěnému území 

jednotlivých sídel. 

Koncepcí územního plánu nejsou narušeny přírodní ani kulturní hodnoty území, 

kterými jsou: 

a) přírodní hodnoty: 

 Chráněná krajinná oblast Český ráj; 

 Geopark Český ráj 

 významné krajinné prvky „ze zákona“; 

 CHOPAV Severočeská křída. 

b) kulturní hodnoty: 

 objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek; 

 historické urbanistické uspořádání sídel; 

 celé správní území je místem archeologických nálezů. 

 

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 

zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

1. Sídelní a demografické předpoklady rozvoje 

Předpokládaný populační vývoj v perspektivě k roku 2030 je mírný nárůst a dosažení 

výhledové velikosti cca 750 – 1 000 trvale žijících obyvatel. 
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Dominujícím sídlem bude Všeň, která soustřeďuje nejvyšší podíl obytné funkce 

i občanského vybavení. 

 

2. Rozvoj obytné funkce 

Všeň pro rozvoj obytné funkce je vymezena plocha na jihozápadě obce Všeň (plocha 

navržená platným územním plánem z roku 2005), je již částečně zastavěna. 

Další plochy, které jsou podněty ze zadání, navazují západním směrem 

Mokrý pro rozvoj funkce je vymezena plocha U Zelené cesty jižně od silnice III/27920. 

V roce 2017 byla zpracována a registrována územní studie. 

Ploukonice pro rozvoj obytné funkce jsou vymezeny plochy navržené územním plánem (rok 

2005) a změnou č. 1B-a (rok 2012), které dosud nejsou zastavěny. Další 

podněty, které jsou součástí zadání, jsou zařazeny do územních rezerv. 

 

3. Rozvoj výrobní funkce 

Zemědělská farma na východním okraji Ploukonic již neslouží v původní kapacitě 

zemědělské výrobě. Navrhuje se využití plochy pro funkci výroby a skladování. 

Plocha v centru sídla Všeň je stabilizovaná. Zahrnuje pozemky se sklady 

a administrativou. 

 

4. Rozvoj občanského vybavení 

Současné plochy občanského vybavení jsou zachovány.  

Zařízení občanského vybavení mohou být situována v plochách smíšených obytných 

venkovských a v plochách občanského vybavení. 

 

5. Rozvoj rekreace 

Plochy pro zvláštní území rekreace a regenerace jsou navrženy jižním směrem 

od sídla Všeň při silnici III/27921 směr Olešnice. Návrh je opakován ze Změny 1A územního 

plánu Všeň. Pro dvůr Borčice, jehož programem je chov koní pro léčebné rehabilitační 

i rekreační jízdy jsou navrženy plochy v návaznosti na stabilizované území. Vymezení ploch 

je opakováno z územního plánu (2005). 

 

6. Urbanistická kompozice 

Urbanistická kompozice řešeného území, tj. rozložení sídel v ploché zemědělské 

krajině s vodním tokem Jizery, která tvoří předpolí dynamicky utvářené krajiny Českého ráje, 

musí zůstat zachována. Této zásadě je podřízena výšková regulace navrhované zástavby. 

Objekty, které se svým objemem vymykají současné hladině zástavby, tvořící společně 

s dominantou kostela sv. Filipa a Jakuba podnož krajině Českého ráje, jsou nepřípustné. 
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Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  

BH plochy bydlení v bytových domech 

RR zvláštní území rekreace a regenerace 

OV plochy občanského vybavení 

OS plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 

OH plochy občanského vybavení – hřbitov 

PV plochy veřejných prostranství 

SV plochy smíšené obytné – venkovské 

SX plochy smíšené obytné – hospodaření, rekreace 

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční 

DM plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace 

DU plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace 

DN plochy dopravní infrastruktury – nemotorové komunikace 

DL plochy dopravní infrastruktury – letiště 

TI plochy technické infrastruktury 

VP plochy výroby a skladování 

VZ plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 

AG agrofarma 

VX plochy skladování 

ZN plochy zeleně – zahrady, sady 

ZO plochy zeleně – zeleň ochranná 

VV plochy vodní a vodohospodářské 

NZ plochy zemědělské 

NL plochy lesní 

NP plochy přírodní 
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7. Výčet zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Označení Funkce Podmínky využití ploch 
Požadavek 

územní 
studie 

Požadavek 
regulačního 

plánu 
Etapa  

1 SV  respektovat ochranné pásmo silnice 
III. třídy dle územní studie 

 respektovat elektrická zařízení 
včetně ochranných pásem 

studie 
zpracována 

a 
evidována 

- 1 

2 SV  respektovat elektrická zařízení 
včetně ochranných pásem 

- - 1 

3 SV  v územním, resp. stavebním řízení 
bude prokázáno, že nejsou 
překročeny max. přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech 

- - 1 

4 SV  respektovat charakter okolních 
staveb 

- - 1 

5 SV  respektovat charakter okolních 
staveb 

- - 1 

6 SV  respektovat elektrická zařízení 
včetně ochranných pásem 

- - 1 

7 SV  respektovat záplavové území 

 v územním, resp. stavebním řízení 
bude prokázáno, že nejsou 
překročeny max. přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech 

- - 1 

8 SV  respektovat záplavové území 

 v územním, resp. stavebním řízení 
bude prokázáno, že nejsou 
překročeny max. přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech 

- - 1 

9 SV  respektovat záplavové území - - 1 

10 TI  respektovat záplavové území - - 1 

11 SV  respektovat elektrická zařízení 
včetně ochranných pásem 

- - 1 

12 SV  respektovat záplavové území - - 1 

13 SV  respektovat elektrická zařízení 
včetně ochranných pásem 

- - 1 

14 SV  respektovat ochranné pásmo silnice 
III. třídy 

 respektovat elektrická zařízení 
včetně ochranných pásem 

- - 1 

15 SV  respektovat charakter okolních 
staveb 

- - 1 

16 SV  respektovat charakter okolních 
staveb 

- - 1 

17 SV  respektovat charakter okolních 
staveb 

- - 1 

18 RR  respektovat ochranné pásmo silnice 
III. třídy 

- - 1 

19a, b, c, d SX  území začleněné do CHKO Český ráj - - 1 
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8. Návrh systému sídelní zeleně 

V řešeném území se navrhuje postupně realizovat prvky územního systému 

ekologické stability dle projektu „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Všeň“. 

Pozemky pro prvky ÚSES jsou vymezeny. 

Zeleň sadů a zahrad je součástí ploch smíšených obytných venkovského charakteru 

a uplatňuje se v panoramatech sídel. 

 

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování včetně 

podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, 

včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

1. Dopravní infrastruktura 

Základní koncepce a uspořádání dopravního systému 

 Základní dopravní systém a obsluhu řešeného území bude i výhledově zajišťovat 

doprava silniční a doprava nemotorová. Železniční doprava se vzhledem ke vzdálené 

poloze železničních tratí v dopravním systému řešeného území neuplatňuje. 

 Územní plán respektuje stávající silnice III. třídy, místní a účelové komunikace. Pro 

zvýšení bezpečnosti provozu na těchto silnicích navrhuje dílčí přestavbu kolizních 

úseků. Pro zpřístupnění a obsluhu navrhovaných rozvojových ploch územní plán 

využívá stávající silniční a komunikační síť, kterou ve vybraných lokalitách a úsecích 

navrhuje k přestavbě, případně doplnění novými navazujícími místními 

komunikacemi.  

 Síť účelových komunikací, která zajištuje zpřístupnění a obsluhu pozemků pro 

hospodářskou a nemotorovou dopravu a posiluje podmínky pro prostupnost krajiny, 

je v souladu s komplexními pozemkovými úpravami stabilizovaná.   

 Řeka Jizera a její břehy jsou sledovány jako atraktivní nabídka pro krátkodobou 

rekreaci, pěší a cykloturistiku.  

 Obslužnost řešeného území veřejnou dopravou bude i výhledově zajišťovat doprava 

autobusová se stávajícím rozprostřením autobusových zastávek. 

 

Silniční doprava  

Silnice III. třídy 

Silnice III/27920 Žďár -  Modřišice (- Turnov); územní plán vymezuje koridory silniční 

dopravy pro přestavbu dílčích úseků silnice III. třídy takto: 

DS1 – silnice III/27920 Všeň; přestavba včetně malé okružní křižovatky 

DS2 - silnice III/27920 Všeň, Ploukonice; přeložka (úprava směrového oblouku) 

Koridor DS1 je vymezen v šířce 10 m s rozšířením na 30 m pro umístění malé okružní 

křižovatky. Koridor DS2 je vymezen v šířce 15 m  
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Místní komunikace 

Stávající síť místních komunikací je ve svém plošném rozložení respektována. 

V souvislosti s  navrhovanými rozvojovými plochami a potřebou jejich zpřístupnění a obsluhy 

územní plán vymezuje koridory DM1 – DM8  pro přestavbu a doplnění sítě místních 

komunikací. Kromě potřebné obsluhy tato síť umožní vnitřní komunikační provázanost, 

zpřístupnění jednotlivých lokalit, místních částí, pozemků a objektů i celkovou prostorovou 

prostupnost území. Přehled navrhovaných koridorů pro přestavbu či novostavbu místních 

komunikací uvádí následující tabulka. 

 

Přehled navrhovaných koridorů místních komunikací 

Kód koridoru Druh komunikace 
Šířka 

koridoru Účel záměru 
k.ú. 

DM1 
místní komunikace -  
obslužná (MK-C) 10 

zpřístupňuje rozvojové plochy 
SV4, SV5, SV6 přímo od silnice 
III/27920  

Všeň 

DM2 
místní komunikace – 
obytná zóna (MK-D1) 8 

zpřístupňuje rozvojové plochy 
SV5, SV6 a stávající zástavbu 
od silnice III/27920 v návaznosti 
na navrhovanou MK - DM1 

Všeň 

DM3 
místní komunikace – 
obytná zóna (MK-D1) 8 

v návaznosti na navrhované 
MK – DM1 a DM2 zpřístupňuje 
stávající zástavbu a dotváří 
průjezdný komunikační systém 
pro rozvojové plochy SV5 a 
SV6 v návaznosti na 
navrhovanou MK - DM1a silnici 
III/279520 

Všeň 

DM4 
místní komunikace – 
obslužná (MK-C) 8 

zajišťuje zpřístupnění a obsluhu 
rozvojové plochy SV1 od silnice 
III/27920 (převzato z  územní 
studie „Všeň, lokalita Všeň – 
Mokrý u Zelené cesty“)  

Všeň 

DM5 – var. 1 
místní komunikace – 
obslužná (MK-C) 15 

v návaznosti na přestavbu 
silnice III/27920 a okružní 
křižovatku (DS1), v opačném 
směru v návaznosti na silnici 
III/27924 zajišťuje propojení 
silnic III. třídy a zpřístupnění a 
obsluhu rozvojových ploch SV1, 
SV2, SV14, SV17, návazně 
SV15 a SV16 – var. 1 poloha 
přimknutá ke stávající zástavbě 
a OP elektrického vedení 

Všeň 

DM5 – var. 2 
místní komunikace – 
obslužná (MK-C) 15 

v návaznosti na přestavbu 
silnice III/27920 a okružní 
křižovatku (DS1), v opačném 
směru v návaznosti na silnici 
III/27924 zajišťuje propojení 
silnic III. třídy a zpřístupnění a 
obsluhu rozvojových ploch SV1, 
SV2, SV14, SV17, návazně 
SV15 a SV16 – var. 2 poloha 
přimknutá k rozvojové ploše 

Všeň 
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Přehled navrhovaných koridorů místních komunikací 

Kód koridoru Druh komunikace 
Šířka 

koridoru Účel záměru 
k.ú. 

SV1 

DM6 

místní komunikace – 
obytná zóna (MK-D1), 
koncová s obratištěm  8 

v návaznosti na stávající místní 
komunikace a silnici III/27920 
zpřístupňuje rozvojové plochy 
SV11 a SV12 

Všeň 

DM7 

místní komunikace – 
obslužná (MK-C), 
koncová s obratištěm 6 

zajišťuje zpřístupnění a obsluhu 
rozvojové plochy SV1 od silnice 
III/27920 v návaznosti na 
navrhovanou MK – DM4 
(převzato z  územní studie 
„Všeň, lokalita Všeň – Mokrý 
u Zelené cesty“) 

Všeň 

DM8 

místní komunikace – 
obslužná (MK-C) ), 
koncová s obratištěm 6 

zajišťuje zpřístupnění a obsluhu 
rozvojové plochy SV1 od silnice 
III/27920 v návaznosti na 
navrhovanou MK – DM4 
(převzato z  územní studie 
„Všeň, lokalita Všeň – Mokrý 
u Zelené cesty“) 

Všeň 

 

Účelové komunikace 

Síť účelových komunikací je z hlediska plošného rozprostření stabilizovaná v souladu 

s komplexními pozemkovými úpravami Všeň. Síť účelových komunikací je mimo zastavěné 

území obce stabilizovaná. Vybrané úseky účelových komunikací H1, V3, V4 jsou 

v koordinaci s návrhem rozvojových ploch navrženy k přestavbě jako místní komunikace 

obslužné - DM1, DM4 a zklidněná (obytné zóny) - DM4.  

 

Nemotorová doprava 

Územní plán vymezuje koridor pro umístění stezky pro pěší a cyklisty, případně pro 

hipoturistiku: DN1 – stezka pro pěší a cyklisty Ploukonice – Všeň, navazující v místní části 

Ploukonicích na navrhované místní komunikace (obytné zóny – koridory DM2, DM3) v místní 

části Všeň na navrhovanou místní komunikaci (obslužná – koridor DM4). 

Koridor DN1 je vymezen v šířce 5 m.  

Územní plán navrhuje přesměrování dílčího úseku cyklistické trasy č. 4012, a to 

v úseku od cyklotrasy Greenways Jizera po nově navrhované místní komunikaci kolem 

zemědělského areálu a po tzv. Zelené cestě (obslužná – koridor DM4) s napojením 

na stávající trasu na okraji zástavby Všeně. 

Územní plán navrhuje vyznačení nové cyklotrasy, vedené z prostoru návsi ve Všeni 

v návaznosti na stávající cyklotrasu č. 4012 jihovýchodním směrem s částečným využitím 

silnice III/27921a dále po místní a navazující účelové komunikaci V10 směr Roudný. 
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Územní plán respektuje stávající značenou pěší turistickou trasu Všeň – Hrubá Skála 

(žlutá) a stávající cyklotrasu Greenways Jizera, v širším prostoru vedenou v relaci Turnov – 

Mokrý – Příšovice.  

 

Doprava v klidu 

Nároky na parkování a odstavování vozidel rezidentů v nově navrhovaných plochách 

smíšených obytných – venkovských (SV), na plochách smíšených obytných – hospodaření, 

rekreace (SX), na plochách výroby a skladování (VP), na plochách rekreace (RR) budou 

zajištěny na vlastních pozemcích nebo jako součást stavby. 

Nároky na veřejná parkoviště budou řešeny v souladu s regulativy v rámci 

navrhovaných ploch. 

 

Veřejná doprava 

Řešené území bude i výhledově obsluhováno pravidelnou autobusovou dopravou. 

Pro zkvalitnění dostupnosti navrhované rozvojové plochy SV1 a ploch výroby ve střední části 

obce je navržena oboustranná autobusová zastávka při silnici III/27920 v místě křižovatky 

s navrhovanou místní komunikací (koridor DM4). Ostatní zastávky autobusové dopravy jsou 

respektovány ve stávajícím plošném rozložení.  

 

2. Vodní hospodářství 

2.1. Zásobování vodou 

– Pro veřejný vodovod nadále využívat vrt V-1. 

– Vodovod rozšířit do většiny zastavitelných lokalit, pouze Dvůr Borčice bude nadále 

využívat vlastní studnu a navrhované zastavitelné plochy 11 a 12 u Modřišického potoka 

bude nutno zásobit rovněž z domovních studní.   

– Veřejný vodovod nadále provozovat též jako vodovod požární. Potřebu požární vody nad 

kapacitní možnosti veřejného vodovodu si musí investor zajistit individuálně v rámci 

svého areálu (požární nádrž). 

– Respektovat ochranná pásma vodovodů. 

 

2.2. Odvádění a likvidace odpadních vod 

– Vybudovat splaškovou kanalizaci dle návrhu. 

– V severní části Všeně a v Mokrém budovat kanalizaci tlakovou, v ostatních částech 

kanalizaci gravitační. 

– Ploukonice, lokalitu Farsko a lokalitu Lavička napojit na kanalizaci přes čerpací stanice 

odpadních vod. 

– Omezit přítok balastních a dešťových vod do splaškové kanalizace. 

– Vybudovat ČOV Všeň s kapacitou cca 1 000 až 1 200 EO. 
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– V lokalitách, kde není navržena kanalizace, a jinde provizorně budovat domovní ČOV. 

– Pro nové či rekonstruované zpevněné plochy používat polopropustné povrchy doplněné 

retenčními prvky pro akumulaci a zpoždění odtoku dešťových vod, dodržovat povinnost 

zasakování či retence dle § 5 vodního zákona a § 20 vyhlášky o obecných požadavcích 

na využívání území a respektovat ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. 

– Respektovat ochranná pásma kanalizací a pásmo ochrany prostředí ČOV. 

 

2.3. Vodní režim 

– Respektovat stanovené záplavové území Jizery včetně vymezené aktivní zóny a území 

zvláštní povodně na Jizeře. 

– Zastavitelnou plochu TI 10 (pro kompostárnu) zajistit proti zaplavení ohrázováním. 

– Území 6 m od břehové hrany Jizery a drobných vodních toků a 4 m od zatrubněných 

úseků nezastavovat a ponechat volné pro údržbu toků a prostupnost území. 

– Respektovat ochranné pásmo pozorovacího vrtu ČHMÚ VP 0632. 

– Na Všeňském potoce vybudovat retenční nádrž pro kompenzaci nárůstu odtoku 

dešťových vod ze zastavitelných ploch. 

 

3. Energetika 

3.1. Zásobování elektrickou energií 

Systém zásobování elektrickou energií je stabilizovaný a nevyžaduje koncepční 

změny. 

Územní plán respektuje ochranná pásma stávajících vedení a elektrických stanic. 

Územní plán navrhuje v souladu s platnou územní studií výstavbu distribuční 

trafostanice pro plochu Z 1 na pozemku 2198 k.ú. Všeň. 

Územní plán navrhuje podzemní vedení VN pro zásobování plochy Z 18, zakončené 

distribuční trafostanicí podle projektu investora. Podmínkou pro odběr celého požadovaného 

příkonu je dokončení zesílení linky VN mezi rozvodnami Přepeře a Staré Místo. 

Územní plán připouští přeložky vedení VN, protínajícího plochy Z 2 a Z 14 (případně 

náhradu nadzemního vedení podzemním).  Trasa vedení není ve výkresech zakreslena, 

o přeložce bude rozhodnuto v další fázi projektové přípravy po dohodě vlastníků pozemků a 

se souhlasem správce sítě. 

Územní plán připouští rekonstrukce vedení VN a NN ve stávajících trasách, výměnu 

trafostanic nebo jejich nahrazení jiným typem na stávajících místech a ve veřejných 

prostorech. 
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3.2. Zásobování plynem 

Systém zásobování plynem je stabilizovaný a nevyžaduje koncepční změny. 

Územní plán respektuje ochranná pásma stávajících plynovodů. 

Územní plán navrhuje v souladu s platnou územní studií STL plynovodu pro plochu 

Z 1.  

Ostatní rozvojové plochy jsou v dosahu stávající sítě a budou napojeny prodloužením 

stávajících plynovodů výhradně ve veřejných prostorech. 

Územní plán navrhuje STL plynovod pro zásobování plochy Z 18. 

 

4. Elektronické komunikace 

Plánovanou zástavbu je navrhováno napojit novými metalickými kabely (přílože 

ke stávajícím trasám). Alternativou je zajištění služeb elektronických komunikací 

bezdrátovým připojením. 

 

5. Odpadové hospodářství 

Celková koncepce nakládání s komunálním odpadem obce je podřízena cílům Plánu 

odpadového hospodářství Libereckého kraje - je zaměřena na minimalizaci celkového 

množství odpadů určených ke skládkování, čehož bude dosaženo účinnými systémy 

odděleného sběru využitelných součástí komunálního odpadu. Zbytkový komunální odpad 

bude odvážen ke zneškodnění mimo řešené území obce oprávněnými osobami, tj. firmami 

oprávněnými nakládat s příslušnými druhy odpadu. 

 

6. Občanské vybavení 

Současné plochy občanského vybavení jsou zachovány. Plochy občanského 

vybavení jsou přípustné v plochách smíšených obytných – venkovských. 

 

7. Veřejné prostranství 

Veřejné prostranství je navrženo u plochy 1 – Mokrý U Zelené cesty a plochy 14. 

Situování plochy veřejného prostranství u plochy 1 určila zpracovaná územní studie. 

Současné plochy veřejných prostranství zůstanou zachovány. 
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e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém 

ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 

povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

1. Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny se realizací záměrů navrhovaných územním plánem 

výrazně nezmění. 

Navrhovaná místní komunikace po západním okraji Všeně nebude znamenat 

mimořádný zásah do krajiny. 

Shodně s dokumentem „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Všeň 

(zapsána k datu 17. 10. 2005) se navrhuje registrace významných krajinných prvků: 

- Ploukonický les; 

- Stará Voda. 

Obě plochy jsou zbytky původních lužních lesů a významnými ornitologickými 

lokalitami. 

 

2. Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability je zakotven v „Komplexní pozemkové úpravě 

v katastrálním území Všeň“ (rok 2005). Pozemky jsou v řešeném území vymezeny. Jsou to 

tyto prvky ÚSES: 

 nadregionální biokoridor K 31 V, N (osa vodní, osa nivní); 

 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 20; 
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 interakční prvky IP 4, IP 6, IP 11, IP 12, IP 17. 

Plochy vymezených prvků ÚSES jsou nezastavitelné. 

 

3. Prostupnost krajiny 

Prostupnost krajiny řešila „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Všeň“ 

(rok 2005). Pozemky jsou v řešeném území vymezeny. 

4. Rekreace 

Plochy pro sport a rekreaci ve Všeni i Ploukonicích jsou stabilizovány. Drobná dětská 

hřiště jsou přípustná v plochách veřejného prostranství. 

Dlouhodobé rekreaci slouží chalupy. Rekreační využití přispívá k záchraně 

venkovských objektů a jejich původního vzhledu. Forma nevyčleněných objektů z bytového 

fondu ponechává možnost i pro trvalé bydlení. 

Plochy pro rozvoj zvláštního území rekreace a regenerace RR jsou navrženy jižně 

od sídla Všeň, při silnici III/27921 směr Olešnice. 

Plochy pro ubytování hostů Dvora Borčice (rehabilitační a rekreační pobyty) jsou 

vymezeny v plochách SX plochy smíšené obytné – hospodaření, rekreace. 

 

5. Dobývání nerostů 

Plošné sesuvy ID 1308, 1309, 1310 a 1311 a sesuvy evidované pod č. 11, 11b a 13 

jsou respektovány. 

Bodové poddolované území ID 2651 – Všeň (černé uhlí) je respektováno. 

Těžba nerostů se nenavrhuje. 

 

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity 
jejich využití) 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

BH  plochy bydlení v bytových domech 

Hlavní využití: bydlení 

Přípustné jsou: 

- pozemky bytových domů; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
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- pozemky veřejných prostranství; 

- pozemky související občanské vybavenosti. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných 

předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, 

vibrace, zápach apod.). 

 

RR  zvláštní území rekreace a regenerace (opakováno ze Změny č. 1A ÚPnSÚ 

Hlavní využití: rekreace a regenerace 

Přípustné jsou: 

- pozemky staveb a zařízení pro sociální služby, zdravotnictví, rehabilitaci, 

ubytování a stravování; 

- zařízení pro sport a rekreaci; 

- objekty občanské vybavenosti a služeb s vazbou na hlavní funkce; 

- pozemky staveb pro bydlení; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

 

OV plochy občanského vybavení 

Hlavní využití: občanské vybavení veřejné 

Přípustné jsou: 

- pozemky staveb zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, 

zdravotnictví, církev, kultury, veřejné správy a ochranu obyvatelstva; stavby pro 

ubytování, stravování a obchod; 

- doplňkové stavby související s hlavním využitím; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněné jsou: 

- byty majitelů a správců zařízení při zachování hygienických požadavků. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných 

předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, 

vibrace, zápach apod.). 
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OS  plochy občanského vybavení -  tělovýchova a sport 

Hlavní využití: organizovaný i rekreační sport 

Přípustné jsou: 

- pozemky staveb a zařízení pro sport a rekreaci; 

- nezbytná zařízení zabezpečující provoz a potřeby území; (sociální a hygienické 

zázemí sportovců i diváků, stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci, stavby 

a zařízení pro technickou vybavenost a technické a provozní zázemí sportoviště); 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

 

OH  plochy občanského vybavení - hřbitov 

Hlavní využití: hřbitov 

Přípustné jsou: 

- pozemky staveb a zařízení pro pohřbívání; 

- pozemky staveb občanského vybavení; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, nesouvisející s přípustným využitím. 

 

PV  plochy veřejných prostranství 

Hlavní využití: veřejně přístupné a užívané prostranství 

Přípustné jsou: 

- pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná a liniová, park; 

- občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 
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SV plochy smíšené obytné - venkovské 

Hlavní využití: smíšené obytné 

Přípustné jsou: 

- rodinné domy, zemědělské usedlosti; 

- stavby pro rodinnou rekreaci – možnost transformace na rodinné domy; 

- součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které 

svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení 

ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící 

výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují 

dopravní zátěž území (např. stavby a zařízení pro maloobchod, stavby pro 

ubytování v soukromí, agroturistika); 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných 

předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, 

vibrace, zápach apod.). 

 

SX plochy smíšené obytné – hospodaření, rekreace 

Hlavní využití: obytné, hospodaření 

Přípustné jsou: 

- pozemky staveb pro bydlení; 

- pozemky staveb pro ustájení zvířat; 

- pozemky staveb souvisejících s chovem; 

- pozemky staveb pro rehabilitaci a rekreaci; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- veřejná prostranství; 

- zeleň. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných 

předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, 

vibrace, zápach apod.). 
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DS  plochy dopravní infrastruktury - silniční 

Hlavní využití: silniční doprava 

Přípustné jsou: 

- pozemky silnic III. třídy; 

- parkoviště a odstavné plochy; 

- plochy, které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (autobusové zastávky, 

mosty, opěrné zdi, náspy, zářezy); 

- plochy technické infrastruktury; 

- zeleň; 

- plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím. 

 

DM  plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace 

Hlavní využití: doprava 

Přípustné jsou: 

- pozemky místních komunikací; 

- parkoviště a odstavné plochy; 

- plochy, které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (autobusové zastávky, 

mosty, opěrné zdi, náspy, zářezy); 

- plochy technické infrastruktury; 

- zeleň; 

- plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím. 

DU  plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace 

Hlavní využití: doprava 

Přípustné jsou: 

- pozemky účelových komunikací; 

- parkoviště a odstavné plochy; 

- plochy, které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (autobusové zastávky, 

mosty, opěrné zdi, náspy, zářezy); 

- plochy technické infrastruktury; 

- zeleň; 
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- plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím. 

 

DN  plochy dopravní infrastruktury – nemotorové komunikace 

Hlavní využití: nemotorová doprava 

Přípustné jsou: 

- pozemky nemotorových komunikací; 

- odpočívky; 

- plochy, které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (autobusové zastávky, 

mosty, opěrné zdi, náspy, zářezy); 

- plochy technické infrastruktury; 

- zeleň; 

- plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím. 

 

DL  plochy dopravní infrastruktury - letiště 

Hlavní využití: letecká doprava 

Přípustné jsou: 

- pozemky letiště; 

- plochy, které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (přístupové cesty, 

provozní budovy, opěrné zdi, náspy, zářezy); 

- plochy technické infrastruktury; 

- parkoviště a odstavné plochy. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím. 

 

TI  plochy technické infrastruktury 

Hlavní využití: technická infrastruktura 

Přípustné jsou: 

- pozemky staveb pro technickou vybavenost a infrastrukturu tj. zabezpečení 

zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, zásobování 
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energiemi, stavby spojových zařízení, stavby pro požární ochranu, nakládání 

s odpady, kompostárna; 

- stavby a zařízení provozního a technického vybavení; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím. 

 

VP plochy výroby a skladování 

Hlavní využití: výroba, skladování 

Přípustné jsou: 

- pozemky staveb pro výrobu, sklady, služby; 

- pozemky pro administrativu; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím. 

 

VZ plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 

Hlavní využití: zemědělská výroba 

Přípustné jsou: 

- pozemky staveb pro zemědělství; 

- skladovací prostory; 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury, odstavné plochy, parkoviště; 

- zeleň. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci. 

 

AG plochy pro zemědělskou výrobu s byty pro trvalé bydlení 

Přípustné jsou: 

- 1 rodinný dům v rámci plochy AG 

- stavby pro ustájení zvířat; 

- stavby související s chovem; 
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- skladovací prostory; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- oplocení; 

- zeleň plošná, liniová. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím. 

 

VX plochy skladování 

Přípustné jsou: 

- stavby pro skladování; 

- administrativa; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- oplocení; 

- zeleň plošná, liniová. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím. 

 

ZN plochy zeleně – zahrady, sady 

Přípustné jsou: 

- pozemky staveb pro hospodaření, včelíny; 

- oplocení pozemku; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím, např. stavby 

pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu. 

 

ZO plochy zeleně - zeleň ochranná 

Hlavní využití: ochrana ploch souvisejících 

Přípustné jsou: 

- zeleň plošná, liniová; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
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Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím. 

 

VV plochy vodní a vodohospodářské 

Hlavní využití: vodní hospodářství 

Přípustné jsou: 

- pozemky zařízení pro údržbu, sledování a regulaci vodního režimu; 

- revitalizace a podpora protierozních opatření, poldry. 

- stavby technické vybavenosti. 

Nepřípustné jsou: 

- jakékoliv změny funkčního využití. 

 

NZ plochy zemědělské 

Hlavní využití: zemědělské hospodaření 

Přípustné jsou: 

- pozemky zařízení a jiných opatření pro zemědělství; 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, výrobu, občanské vybavení, rekreaci. 

 

NL plochy lesní 

Hlavní využití: pěstování lesních porostů hospodářských, ochranných, nebo lesů zvláštního 

určení 

Přípustné jsou: 

- pozemky zařízení lesního hospodářství; 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury; 

- cesty pro pěší, stezky pro cyklisty. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím. 
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NP plochy přírodní 

- plochy zahrnuté do prvků územního systému ekologické stability. 

 

Regulativy pro plochy ÚSES = plochy přírodní 

1. V ÚP se vymezují základní skladebné prvky ÚSES tvořící základ ekologické stability 

krajiny, tj. prvky lokálního ÚSES 

2. Při rozhodování o funkčním využití ploch je nutné vycházet z nezbytnosti jejich ochrany. 

Prvky ÚSES nelze rušit bez náhrady. 

3. Konstitutivní znaky, kterými jsou reprezentativnost, minimální a maximální prostorové 

parametry a kontinuita systému ÚSES nesmí být narušeny. 

4. Pro funkční využití ploch biocenter 

4.1 je přípustné: 

- současné využití 

- využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým 

stanovištním podmínkám 

- jiné, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke 

znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných 

ploch ÚSES 

4.2 jsou podmíněné: 

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, 

vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším 

zásahu a narušení funkčnosti biocentra 

- zakládání přírodních vodních ploch 

4.3  jsou nepřípustné: 

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability 

daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm 

ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí 

těchto ploch v ÚSES 

- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost 

biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich 

- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba 

nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné 

5. Pro funkční využití ploch biokoridorů 

5.1 je přípustné: 

- současné využití 

- využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým 

stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém 

hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.) 
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- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke 

znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných 

ploch ÚSES. 

5.2 jsou podmíněně přípustné: 

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor 

pokud možno kolmo, vodohospodářské zařízení, Umístěny mohou být jen při co 

nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru 

- zakládání přírodních vodních ploch 

5.3 jsou nepřípustné: 

- změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného 

území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm 

ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky 

na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru 

- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní 

ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je 

umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., 

mimo činností podmíněných 

 

Výšková regulace zástavby a koeficient zastavění pozemků 

Označení Funkce Podlažnost 
Koeficient max. 
zastavění (%)*) 

BH plochy bydlení v bytových 
domech 

3 nadzemní podlaží 60 

RR zvláštní území rekreace a 
regenerace 

1 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

40 

OV plochy občanského vybavení 2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

60 

OS plochy občanského vybavení  
– tělovýchova a sport 

2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

80 

SV plochy smíšené obytné  
– venkovské 

2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

40 

SX plochy smíšené – obytné 

- hospodaření, rekreace 

1 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

40 

VP plochy výroby a skladování výška max. 7,5 m v hřebeni 60 

 
*) koeficient zastavění zahrnuje součet zastavěných a zpevněných ploch. 

Regulace zástavby a koeficient zastavění pozemků platí též pro nově vznikající stavby v zastavěném 
území. 
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g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 

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

lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 2, odst. 1, písm. k zákona 

č. 183/2006 Sb.) 

1. Veřejně prospěšné stavby – dopravní infrastruktura 

Označení VPS Název VPS Katastrální území 

VD01 Silnice III/27920 Všeň; přestavba včetně malé okružní křižovatky,   
DS1 

Všeň 

VD02 Silnice III/27920 Všeň, Ploukonice; přeložka (úprava směrového 
oblouku), DS2 

Všeň 

VD03 Místní komunikace obslužná, DM4  Všeň 

VD04 – var. 1 Místní komunikace obslužná, DM5 – var. 1 Všeň 

VD04 – var. 2 Místní komunikace obslužná, DM5 – var. 2 Všeň 

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů územní plán 

vymezuje koridory technické infrastruktury. 

Označení  Technická infrastruktura Katastrální území 

VT1 Vodovodní řad V1 Všeň 

VT2 Vodovodní řad V2 Všeň 

VT3 Vodovodní řad V3 Všeň 

VT4 Vodovodní řad V5 Všeň 

VT5 Vodovodní řad V14 Všeň 

VT6 Vodovodní řad V18 Všeň 

VT7 Kanalizační řady KV Všeň Všeň 

VT8 Kanalizační řady KM Mokrý Všeň 

VT9 Kanalizační řady KP Ploukonice Všeň 

VT10 Kanalizační řad K1 Všeň 

VT11 Kanalizační řad K2 Všeň 

VT12 Kanalizační řad K3 Všeň 

VT13 Kanalizační řad K5 Všeň 

VT14 Kanalizační řad K10 Všeň 

VT15 Kanalizační řad K14 Všeň 

VT16 Kanalizační řad K18 Všeň 

VT17 Čerpací stanice Ploukonice Všeň 

VT18 Čistírna odpadních vod Všeň 

VT19 Stoka dešťové kanalizace D1 Všeň 

VT20 Stoka dešťové kanalizace D2 Všeň 

VT21 Stoka dešťové kanalizace D3 Všeň 

VT22 Stoka dešťové kanalizace D5 Všeň 

VT23 Stoka dešťové kanalizace D7 Všeň 

VT24 Stoka dešťové kanalizace D8 Všeň 

VT25 Stoka dešťové kanalizace D9 Všeň 

VT26 Stoka dešťové kanalizace D10 Všeň 

VT27 Stoka dešťové kanalizace D14 Všeň 

VT28 Stoka dešťové kanalizace D18 Všeň 
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2. Veřejně prospěšná opatření 

Opatření ke zvýšení retenčních schopností krajiny 

Označení Účel Katastrální území 

VR1 Retenční nádrž Všeň 

 

3. Asanace 

Nejsou navrhovány. 

 

4. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnost státu 

Nejsou navrhovány. Je nutno respektovat zájmové území Ministerstva obrany pro 

nadzemní stavby. Stavby přesahující požadované limity nejsou navrhovány. 

 

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 

parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 

§ 8 katastrálního zákona 

Nejsou vymezeny. 

 

i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Nejsou stanoveny. 

 

j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 

využití včetně podmínek pro jeho prověření 

 

Ozn. 
Katastrální 
území/sídlo 

Způsob využití plochy 
Podmínky pro prověření budoucího 

využití plochy 

R1 Všeň/Ploukonice plocha smíšená obytná – venkovská 
(SV) 

respektovat interakční prvek IP 6 

R2 Všeň/Mokrý plocha smíšená obytná – venkovská 
(SV) 

respektovat elektrické zařízení 
vč. ochranných pásem 

R3 Všeň/Mokrý plocha smíšená obytná – venkovská 
(SV) 

respektovat elektrické zařízení 
vč. ochranných pásem 

R4 Všeň/Všeň plocha smíšená obytná – venkovská 
(SV) 

respektovat lokální biokoridor 12 – 14 

R5 Všeň/Všeň plocha smíšená obytná – venkovská 
(SV) 

respektovat lokální biokoridor 12 – 14 

R6 Všeň/Všeň plocha smíšená obytná – venkovská 
(SV) 

respektovat ochranné pásmo silnice 
III. třídy  

respektovat interakční prvek IP 12 

R7 Všeň/Všeň plocha smíšená obytná – venkovská 
(SV) 

respektovat ochranné pásmo silnice 
III. třídy  

respektovat lokální biokoridor 13 – 14 - 
15 
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Ozn. 
Katastrální 
území/sídlo 

Způsob využití plochy 
Podmínky pro prověření budoucího 

využití plochy 

R8 Všeň/Všeň plocha smíšená obytná – venkovská 
(SV) 

respektovat krajinný ráz 

R9 Všeň/Všeň silniční doprava (místní komunikace 
obslužná) 

zpřístupnění rozvojové plochy R4 (SV) 
s napojením na silnice III/27921 
a III/27924  

 

k) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

dohodou o parcelaci 

Nejsou vymezeny. 

 

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení 

a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

 

Označení 
plochy 

Lhůta pro pořízení studie 
Vložení dat do evidence územ. plánovací 

činnosti 

14    SV 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu 1 rok od dokončení 

 

m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle 

přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost 

a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání  

Nejsou vymezeny. 

 

n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Není stanoveno 

 

o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

Nejsou vymezeny. 

 

p) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 

I. Územní plán 

Textová část: str. 6 - 31 

Grafická část: 

1. Výkres základního členění území     1 :     5 000 

2. Hlavní výkres        1 :     5 000 

3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury   1 :     5 000 

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 :     5 000 
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II. Odůvodnění 

Textová část: str. 32 - 85 

Grafická část: 

5. Koordinační výkres       1 :     5 000 

6. Koordinační výkres – doprava      1 :     5 000 

7. Koordinační výkres – koncepce veřejné infrastruktury 

– vodní hospodářství       1 :     5 000 

8. Koordinační výkres – koncepce veřejné infrastruktury 

– energetika        1 :     5 000 

9. Výkres záborů zemědělského půdního fondu    1 :     5 000 

10. Výkres širších vztahů       1 : 100 000 
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II. Odůvodnění územního plánu 

a) Postup při pořízení územního plánu 

Územní plán sídelního útvaru Všeň byl zpracován v roce 2004, schválen usnesením 

Zastupitelstva obce Všeň dne 19. 9. 2005. Územní plán má dvě změny: 

Změnu 1A schválenou 29. 5. 2006; 

Změnu 1B-a vydanou dne 13. 7. 2012. Opatření obecné povahy 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. 9. 2017 a pořizovatel schválil vložení dat 

o pořízení územní studie do evidence územně plánovací činnosti dne 25. 10. 2017. 

Důvodem pro pořízení nového územního plánu Všeň je nezbytnost aktualizovat 

územní plán dle nadřazené dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, 

platnost stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho vyhlášek 

a soulad s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami (zapsány k datu 17. 10. 2005 

do katastru nemovitostí). 

Zastupitelstvo obce Všeň rozhodlo o pořízení nového územního plánu dne 

21. 3. 2016 usnesením č. 6/Ad6/IX/2016. 

O pořizování územního plánu byl požádán Městský úřad Turnov, odbor rozvoje. 

Zadání územního plánu bylo zpracováno v období 03/2017 – 11/2017 (pořizovatel 

ve spolupráci s určeným zastupitelem). 

Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Všeň usnesením 

č. XVIII/13/a/2017 ze dne 11. 12. 2017. 

Pro zpracování územního plánu byl vybrán Atelier T-plan s.r.o., Sezimova 13, 

Praha 4 (smlouva uzavřena dne 15. 12. 2017). 

 

b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

Všeň je středně velká venkovská obec; na jediném katastrálním území se rozkládají 

tři sídla: Všeň, Mokrý a Ploukonice a lokalita Dvůr Borčice. Obec má příznivou geografickou 

polohu, nachází se v blízkosti dálnice D10 Praha – Liberec, ve vzdálenosti cca 5 km 

jihozápadně od města Turnov. Dosažitelnost okolních středisek Mnichovo Hradiště 

a dynamicky se rozvíjející Mladé  Boleslavi je též velmi dobrá. 

Ekologická kvalita území vyplývá ze zařazení části katastrálního území do Chráněné 

krajinné oblasti Český ráj. 

Vodovod Všeň není propojen s dalšími obcemi, pouze vodní zdroj leží na území obce 

Přepeře. Ochranné pásmo pozorovacího vrtu ČHMÚ VP 0632 zasahuje na území obce Žďár. 

Plánovaná kanalizace a ČOV Všeň bude sloužit pouze pro administrativní obec Všeň. 
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c) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením 

vlády ČR (usnesení č. 276/2015 ze dne 15. 4. 2015) vyplývá, že řešené území obce Všeň 

neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose, ani v koridoru a ploše dopravní a technické 

infrastruktury. 

Republikové priority 

(14) 

Územní plán Všeň chrání kulturní a urbanistické hodnoty sídel, navrhuje přiměřené 

využití, které urbanistické hodnoty sídel vyzdvihuje. Pro zdůraznění ochrany přírody a krajiny 

vymezuje prvky územního systému ekologické stability. 

(15) 

Územní plán Všeň respektuje charakter zástavby sídel ve správním území obce, 

regulativy prostorového uspořádání dodržují současnou výškovou hladinu zástavby. Dbají 

o přiměřené % zastavěných ploch, které zabezpečí likvidaci dešťových vod vsakováním na 

vlastních pozemcích. Dostatečné plochy zeleně i rozvolněnost zástavby zajistí dodržování 

charakteru a urbanistické skladby sídel. 

(16) 

Územní plán Všeň navrhuje zastavitelné plochy v návaznosti na současně zastavěné 

území. 

(17) 

Ve správním území obce Všeň nejsou plochy brownfieldů. Objekty zemědělské 

účelové zástavby, které nejsou pro zemědělství využity, slouží pro sklady a řemeslné dílny. 

(22) 

Územní plán Všeň navrhuje využití účelových komunikací pro cykloturistiku a pěší 

turistiku. 

(24) 

Územní plán Všeň zlepšuje dostupnost území veřejnou dopravou (úprava křižovatky 

silnic III/27920 místní komunikace). 

(26) 

V územním plánu Všeň je stanoveno záplavové území Q100 včetně aktivní zóny 

vodního toku Jizera. Zastavitelné plochy zde nejsou vymezovány. 

(30) 

Technická infrastruktura (zásobování pitnou vodou), je zajištěna z vlastních zdrojů. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod je navrženo. 
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Zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly vydány dne 25. 12. 2011  

usnesením č. 466/11/ZK ze dne 13. 12. 2011. Účinnost byla stanovena datem 22. 1. 2012. 

Aktualizace č. 1 byla projednána dne 9. 8. 2018 na společném jednání. 

Správní území obce Všeň je zařazeno do SOB7 Specifická oblast Český ráj jih. Je to 

nejmenší specifická oblast na území kraje s vysokou koncentrací významných krajinných 

hodnot a kvalitním životním prostředím. Území je součástí Geoparku Český ráj. 

Priority územního plánování Libereckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

území: 

P1 

Územní plán Všeň chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Pro 

ochranu přírodních hodnot vymezuje prvky územního systému ekologické stability, chrání 

památky zapsané v ústředním seznamu i architektonicky významné objekty nezapsané. 

Civilizační hodnoty rozvíjí návrhem odkanalizování a čištění odpadních vod. 

P2 

Správní území obce Všeň má příznivou dopravní dostupnost sídelních center, která 

poskytují nabídku pracovních příležitostí i občanského vybavení. 

P3 

Pro zvýšení kvality života obyvatel je navrženo odkanalizování a čištění odpadních 

vod. 

P4 

Řešené území má příznivou geografickou polohu – nachází se v těsné blízkosti 

dálnice D10 a zároveň při hranici Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 

P5 

Pro vytvoření pracovních příležitostí je navržena zastavitelná plocha RR zvláštní 

území rekreace a regenerace, dále jsou podporovány aktivity Dvora Borčice, zaměřené na 

hipoterapii v kvalitním přírodním prostředí Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 

P6 

Řešené území se nachází v těsné blízkosti významné dopravní osy dálnice D10 

Praha – Liberec. 

P7 

Areál bývalé zemědělské farmy je využíván pro řemeslné dílny a sklady. 

P8 

Pozemkové úpravy zapsané k datu 17. 10. 2005 vymezují pozemky k realizaci prvků 

územního systému ekologické stability. 

P9 

Migrační prostupnost krajiny je zajištěna vymezením prvků územního systému 

ekologické stability. Významné dopravní a liniové stavby nejsou do řešeného území 

umisťovány. 
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P10 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Všeň (2005) vyčlenila pozemky 

pro prvky ÚSES i pro účelové komunikace využitelné též pro rekreaci (cyklostezky, pěší 

turistické trasy). 

P11 

Řešené území nepatří do turisticky přetíženého území, hranice CHKO zasahuje 

pouze okrajově. 

P12 

Řešené území není vystaveno nepříznivým důsledkům tranzitní železniční a silniční 

dopravy. 

P13, P14 

Netýká se řešeného území. 

P15, P16 

Záplavové území Q100 včetně aktivní zóny je v řešeném území vymezeno. 

Zastavitelné plochy v něm nejsou navrženy. 

P17 

Tranzitní trasy dopravní a technické infrastruktury regionu i ČR nejsou v řešeném 

území navrženy. 

Občanské vybavení základní úrovně je v obci Všeň zajištěno, vyšší občanská 

vybavenost je využívána v blízkých městech. 

P18 

Ve správním území obce Všeň je možno příznivě hodnotit „pohodu bydlení“ 

v rodinných domech a usedlostech obklopených zelení v kvalitním přírodním prostředí. 

Nejsou zde umístěny aktivity výroby s negativním vlivem na životní prostředí. Kvalitu bydlení 

zdůrazní realizace navrženého odkanalizování a čištění odpadních vod. 

P19 

Zásobování pitnou vodou je zajištěno z vlastních zdrojů. 

P20 Zásobování elektrickou energií je zajištěno. Výstavba větrných elektráren 

a fotovoltaických elektráren není navržena. Plynofikace sídel byla provedena v období 1999 

– 2000. Pro navržené plochy bude plynofikace rozšířena. 

Územně analytické podklady ukládají prověření lokalizace a případné doplnění 

a zpřesnění hodnot území. 

 

d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou 

stanoveny v § 18 a § 19 stavebního zákona. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet 

předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
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podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Rozsah navržených ploch novým územním plánem Všeň je úměrný velikosti obce 

a zachovává všechny hodnoty území, jak architektonické a urbanistické, tak archeologického 

dědictví. Jsou stanoveny regulativy stavební činnosti u zástavby. 

Územní plán Všeň ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území a chrání krajinu. Zastavitelné plochy navrhuje v návaznosti na vymezené 

zastavěné území, pro ochranu přírody a krajiny navrhuje prvky územního systému 

ekologické stability. 

Územní plán Všeň na základě posouzení stavu území navrhuje koncepci rozvoje 

území tak, aby nebyl narušen charakteristický krajinný ráz, architektonické dominanty 

a urbanistická skladba sídel. 

Navrhuje nové zastavitelné plochy s cílem zajištění stability a věkové struktury 

obyvatel, protože zastavěné území má kompaktní charakter. 

Stanovuje urbanistické a architektonické požadavky na využívání území, míru 

zastavitelnosti ploch a maximální výšku zástavby tak, aby nebyl narušen charakter sídel. 

 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

Návrh územního plánu a provedení jeho dokumentace odpovídá zákonu 

č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcím vyhláškám 

č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb. 

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

Dokumentace územního plánu je zpracována dle požadavků stavebního zákona, 

použité pojmy jsou v souladu se stavebním zákonem. Dokumentace respektuje cíle a úkoly 

územního plánování. Byla vyhotovena v tištěné a elektronické verzi, v počtu dle schváleného 

zadání a předána pořizovateli. 

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

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

Návrh územního plánu byl vypracován dle Přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

grafická část byla vypracována v měřítku 1 : 5 000 a 1 : 100 000 (Výkres širších vztahů). 

Územní plán nebyl v souladu se zadáním podroben „Vyhodnocení vlivů územního plánu 

Všeň na udržitelný rozvoj“. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území 

Označení ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Z důvodu odlišných podmínek využití některých ploch byly některé ploch s rozdílným 

způsobem využití uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. dále členěny: 
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 OV plochy občanského vybavení pro vymezení pozemků staveb zejména veřejného 

zájmu (vzdělání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví) a dále pro ubytování, 

stravování, obchod; 

 OH plochy občanského vybavení – hřbitovy pro vymezení ploch specifické funkce; 

 OS plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, které předpokládají občasné 

vyšší soustředění sportovců a diváků i vyšší nároky na parkování; 

 DS plochy dopravní infrastruktury – silniční, které mají specifické podmínky pro 

vymezení; 

 DM plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace 

 DU plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace 

 DN plochy dopravní infrastruktury – nemotorové 

 AG plochy zemědělské výroby s byty pro trvalé bydlení – malé zemědělské farmy 

 SX plochy smíšené obytné – hospodaření, rekreace 

 RR zvláštní území rekreace a regenerace 

 ZO plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační; zahrnuje mimolesní zeleň, porosty na 

mezích, remízech a terénních hranách, zeleň v nivách vodních toků a vodních ploch. 

Pozemky ve funkčních plochách SV, které nesnižují kvalitu prostředí se rozumí: 

- 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 zastavěné plochy 

a do 5 m výšky; 

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

přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky. 

 

f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě 

s výsledkem řešení rozporů 

Návrh řešení požadavků civilní ochrany, zvláštní zájmy (dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.) 

a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: 

- území ohrožené průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní zasahuje severní části 

sídel Ploukonice a Mokrý. Objekty obtížně evakuovatelné ani sklady cenného zboží 

zde nejsou. Na vodním toku Jizera je stanoveno záplavové území Q100 a aktivní zóna. 

b) zóna havarijního plánování: 

- řešené území není součástí těchto zón. 
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c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: 

- je možné v prostorech v majetku obce; 

- doporučuje se zřídit v rodinných domech jednu podzemní místnost bez oken. 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: 

- je možné v prostorech v majetku obce. 

e) sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: 

- materiál je centrálně skladován a v případě potřeby bude dodán na obecní úřad. 

f) vymezení a vyskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území: 

- nebezpečné látky nejsou skladovány. 

g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné události: 

- pro záchranné práce může být využito objektů a ploch v majetku obce; 

- pro odstranění účinků kontaminace budou zajištěny mobilní jednotky. 

h) ochrana před vlivy nebezpečných látek v území: 

- nebezpečné látky nejsou skladovány. 

i) nouzové zásobování vodou a elektrickou energií: 

- nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou - v případě kontaminace místních zdrojů 

pitné vody bude zásobování vodou zajištěno cisternami; 

- nouzové zásobování obyvatel elektrickou energií za krizové situace bude řešeno 

podle havarijního plánu dodavatele elektrické energie. 

 

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, odbor životního prostředí: 

Při prokázání dlouhodobého min. 50 let nesouladu skutečného druhu a využití 

pozemku s údaji uvedenými v katastru nemovitostí bylo umožněno měnit druh a využití 

pozemků bez nutnosti změny územního plánu za podmínky, že nebylo prokazatelně zjištěno, 

že nesoulad vznikl porušením právních předpisů. Tato změna by sloužila pro uvedení 

dlouhodobého skutečného stavu do souladu se stavem evidenčním. 
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g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Zadání zpracoval Městský úřad Turnov – odbor rozvoije města, schválilo 

Zastupitelstvo obce Všeň usnesením č. XVIII/13/a/2017 ze dne 11. 12. 2017 

 

Zadání Vyhodnocení zadání 

a) požadavky na základní koncepci rozvoje obce 

Požadavky vyplývající pro územní plán z širších 
územních vztahů: 

- vytvářet územní předpoklady pro zlepšení 
vztahů a vazeb na města Mladá Boleslav, 
Turnov, Mnichovo Hradiště, Liberec a obec 
Příšovice 

 

 

Obec Všeň má dobrou dopravní dostupnost 
k dálnici D10 zpřístupňující městská centra 
s nabídkou pracovních příležitostí a občanské 
vybavenosti. 

- koordinovat záměry rozvoje obce se 
sousedními obcemi: 

 trasy dopravní a technické infrastruktury 

 cyklotrasy a pěší trasy 

 návaznost ÚSES 

 návaznost protipovodňových opatření 

Výkres širších vztahů je součástí dokumentace. 

- jako základ vzít výhledovou velikost cca 
1 000 trvalých obyvatel a 100 – 200 
ostatních uživatelů 

Splněno. 

 prověřit nevyužité návrhové plochy z ÚP Splněno, plochy převedeny do nového ÚP. 

 prověřit, případně zapracovat záměry 
občanů, ÚAP 

Splněno. 

 prověřit využití stávající veřejné 
infrastruktury, kompozice obce 

Zapracováno, infrastruktura je zahrnuta 
do řešení ÚP. 

 umožnit využití nevyužívaných ploch, 
vymezit plochy přestavby 

Splněno. 

 prověřit záplavová území, zapracovat 
opatření 

Záplavové území je aktualizováno. 

 prověřit plochy sesuvného 
a poddolovaného území 

Plochy jsou aktualizovány. 

 zastavitelné plochy navrhovat návazně 
na zastavěné území 

Plochy zařazené do etapy návrh navazují na 
zastavěné území. Plochy vzdálenější jsou 
v územní rezervě. 

 prověřit navržené plochy sportu Plochy jsou stabilizovány. 

 chránit historické, kulturní, civilizační, 
urbanistické a přírodní hodnoty území 

Splněno. 

Upřesnění požadavků z PÚR: 

- řešené území není součástí rozvojové 
oblasti ani osy 

 

Respektováno. 

Upřesnění požadavků ze ZÚR LK: 

- řešené území je zařazeno do SOB7 
Specifická oblast Český ráj jih. Je též 
součástí Geoparku Český ráj 

 

Respektováno. 

 vytvářet podmínky pro regulovaný rozvoj 
ekonomických aktivit 

Stávající plochy jsou prověřeny, nové nejsou 
navrženy. 

 zajistit ochranu hodnot území Jsou uvedeny v textové části. 

 zajistit rozvoj v sídelní struktuře  
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 intenzifikace zastavěných území Zastavěné území je kompaktní. 

 koordinovat rozvoj v ROB3 Turnov  

 věnovat péči souborům lidové 
architektury 

Jsou uvedeny v textové i grafické části ÚP. 

 koordinovat aktivity se Středočeským 
krajem 

 

 navrhnout čištění odpadních vod Kanalizace a ČOV je navržena. 

 regionální biocentrum RC 1664 a NRBK 
K31V, N 

Zapracováno. 

a1) požadavky na urbanistickou koncepci 

- nevyužité návrhové plochy ÚPn SÚ a změn 
prověřit jako záměry na změny v území 

Splněno, plochy jsou zařazeny. 

- zajistit koexistenci bydlení a drobného 
podnikání 

Je zajištěno v plochách obytných – venkovského  
bydlení. 

- zachovat případně doplnit podmínky 
prostorového uspořádání 

Zapracováno. 

- podporovat maloplošné obhospodařování 
půdy, nenavrhovat rozsáhlé zalesňování 

Zalesňování není navrhováno. 

- udržovat prostupnost krajiny Zapracovány komplexní pozemkové úpravy. 

- dbát na zájmy ochrany přírody a krajiny  

- u protipovodňových a protierozních 
opatření preferovat opatření šetrná 
k životnímu prostředí 

Zapracovány komplexní pozemkové úpravy. 

- nevymezovat velkoplošné sady Nejsou vymezovány. 

- nové plochy zařadit až po prověření ploch 
navržených ÚP 

Splněno. 

- nepropojovat sídelní útvary novými 
zastavitelnými plochami 

Žádosti občanů jsou prověřeny. 

- zohlednit vnější působení sídla Upraveno v kap. Kompozice. 

- regulace další výstavby chat Chaty nejsou navrhovány. 

a2) požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 

Dopravní infrastruktura:  

- brát zřetel na využití stávající dopravní 
infrastruktury 

Dopravní infrastruktura je prověřena. 

- prověřit systém účelových a místních 
komunikací 

Zapracovány komplexní pozemkové úpravy. 

- prověřit kapacitu parkovacích ploch Parkovací plochy jsou prověřeny. 

- prověřit návrhy cyklotras se zpracovaným 
registrem 

Splněno. 

Technická infrastruktura:  

- brát zřetel na využití stávající technické 
infrastruktury 

Technická infrastruktura je prověřena. 

- vyznačit ochranná pásma energetických 
zařízení 

Uvedeno v grafické i textové části ÚP. 

- vyznačit ochranná pásma letišť Uvedeno v grafické i textové části ÚP. 

- doplnit systém zásobování vodou Splněno. 

- navrhnout odvádění a čištění odpadních 
vod 

Odkanalizování a čištění odpadních vod je 
navrženo. 

- ověřit požadavky na stavbu nových 
trafostanic 

Splněno. 
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Občanské vybavení:  

- prověřit stávající a navrhované plochy pro 
občanské vybavení 

Splněno. 

- prověřit návrh ploch pro sport Splněno. 

Veřejná prostranství:  

- prověřit plochy pro veřejné prostranství Splněno, u velkých ploch uplatněn požadavek. 

a.3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

- provést aktualizaci a upřesnění prvků 
ÚSES 

V katastrálním území Všeň je zpracována 
Komplexní pozemková úprava. Pro ÚSES jsou 
vyčleněny pozemky. 

- posoudit možnost rekreačního využití 
krajiny, např. vymezením nových cest v 
krajině 

V katastrálním území Všeň je zpracována 
Komplexní pozemková úprava. Pro komunikace 
jsou vyčleněny pozemky. 

- vymezit plochy RBC a RBK Splněno. 

- zabezpečit ochranu krajiny Vymezeny prvky ÚSES. 

- sledovat sesuvy Splněno, jsou uvedeny v grafické i textové části 
ÚP. 

- lokalizace protipovodňových opatření Respektováno záplavové území včetně aktivní zóny. 

- asanace starých zátěží Uvedeno v grafické i textové části ÚP. 

- minimalizovat zásahy do PUPFL Nejsou dotčeny. 

- zapracovat studii Preventivního hodnocení 
krajinného rázu na CHKO Český ráj 

CHKO Český ráj zasahuje do katastrálního 
území Všeň malou částí. 

- respektovat dokumentaci Preventivní 
hodnocení krajinného rázu správního 
území ORP Turnov (r. 2011) 

Zapracováno. 

- stavby bydlení umístit od lesních pozemků 
25 m. U ostatních a jednoduchých staveb 
min. 13 m 

Uvedeno v textové části. 

Požadavky MŽP:  

- plošné sesuvy ID 1311, 1310, 1308, 1309 a 
sesuvy č. 11, 11b, 13 

Zapracováno. 

- bodové poddolované území ID 2651 Všeň Zapracováno. 

- příprava na vybudování ČOV Zapracováno. 

Sociodemografický pilíř  

- návrh pozemků pro rodinné domy Zapracováno. 

Krajský úřad  

- ustanovení § 5 odst. 1 o ochraně ZPF 
dodržovat 

Splněno. 

- nenavrhovat plochy bez návaznosti na 
stávající výstavbu 

Požadavky občanů jsou prověřeny 
zastupitelstvem obce. 

- zohlednit demografický vývoj v území Splněno. 

- začlenit brownfieldy do rozvoje obce V obci nejsou brownfieldy, bývalá zemědělská 
farma zařazena do ploch výroby a skladování. 

- vyhodnotit návrhové plochy ze stávající 
ÚPD a upřednostnit je 

Splněno. 

- zemědělskou půdu I. a II. bonity odnímat 
jen ve zvlášť odůvodněných případech 

Splněno, jsou opakovány plochy, ke kterým byl 
vydán souhlas ochranou ZPF v ÚPO. 

- návrh zalesnění jen na půdách extrémních 
vlastností 

Zalesnění není navrženo. 

- vyhodnocení důsledků záborů ZPF provést 
dle vyhlášky (2011) 

Splněno, dle vyhlášky MMR a MŽP. 
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Požadavky KULK:  

- prověřit soulad s Aktualizací č. 1 PÚR Uvedeno v textové části. 

- KULK pořizuje na základě zprávy o 
uplatňování Aktualizaci č. 1 ZÚR LK 

Respektováno. 

- vláda ČR schválila Politiku architektury 
a stavební kultury 

Respektováno. 

Požadavky pozemkového úřadu:  

- pobočka Semily sděluje, že jsou zapsány 
do katastru výsledky komplexních 
pozemkových úprav 

Zapracováno. 

- evidují se stavby vodních děl, zachovat 
a respektovat 

Zapracováno. 

- prověřit a upravit zastavěné území, prověřit 
systém odvádění a likvidace splaškových 
vod 

Odkanalizování a čištění odpadních vod je 
navrženo. 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv  

- v případě, že vyplyne potřeba vymezení 
územních rezerv, budou vymezeny 

Územní rezervy jsou vymezeny. 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací 

- prověřit potřebu vymezení ploch a koridorů 
veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření 

- asanace se nepředpokládají 

Uvedeno v textové i grafické části. 

d) 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 potřebu vymezení ploch a 
koridorů územní studií. 

Regulační plán se nepožaduje. 

Studie Všeň – Mokrý – U Zelené cesty je 
zpracována a registrována. 

e) případný požadavek na zpracování variant řešení 

 Jsou navrženy varianty západní komunikace. 

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu  

Návrh ÚP bude zpracován dle zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
navazujících vyhlášek 

Splněno. 

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území 

Posouzení se nepředpokládá. Krajský úřad Libereckého kraje ve stanovisku 
KULK 81485/2017 ze dne 3. 11. 2017 vyloučil 
možný vliv na evropsky  významné lokality 
a ptačí oblasti a neuplatňuje požadavek na 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Dotčený orgán ve stanovisku KULK 87275/2017 
ze dne 1. 12. 2017 neuplatnil požadavek 
na zpracování vlivů na životní prostředí. 
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h) Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu podle § 53 odst. 4 

stavebního zákona 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona pořizovatel přezkoumal 

soulad návrhu územního plánu Všeň. 

(zpracuje dle výsledku projednání pořizovatel) 

 

i) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 

informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

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. 

 

j) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Vzhledem k tomu, že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů územního plánu Všeň 

na udržitelný rozvoj, nevydává příslušný úřad stanovisko. 

 

k) Sdělení jako bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního 

zákona zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 

podmínky zohledněny nebyly 

Vzhledem k tomu, že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů územního plánu Všeň 

na udržitelný rozvoj, nevydává příslušný úřad stanovisko. 

 

l) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty  

1. Odůvodnění koncepce 

Územní plán Všeň prověřil zastavitelné plochy uvedené v platném územním plánu 

a jeho změnách, které dosud nejsou vyčerpány. Pro zástavbu navrhuje využít plochy, které 

navazují na zastavěné území obce. Pro plochu Mokrý – U Zelené cesty byla zpracována 

v roce 2017 a registrována územní studie. Vzdálenější plochy jsou zařazeny do územní 

rezervy. 

Kulturní a přírodní hodnoty území jsou respektovány. 

 

Kulturní hodnoty 

Objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek. 

Všeň 

 areál kostela sv. Filipa a Jakuba 
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 zemědělská usedlost čp. 14 

- obytný dům 

- špýchar 

- chlévy 

- stodola 

- brána 

 zemědělská usedlost čp. 16 

 sloup s plastikou Panny Marie 

 plastika sv. Jana Nepomuckého 

Mokrý 

 brána u čp. 12 

 

Archeologické nálezy: 

Celé správní území obce. 

 

Architektonicky významné objekty: 

Všeň 

 základní škola 

 obecní úřad 

 litinové kříže v krajině 

 plastika sv. Františka 

Mokrý 

 bývalá parní prádelna 

Ploukonice 

 hostinec u Loudů 

 most přes Jizeru (dat. 1912) 

Dvůr Borčice 

 urbanistické uspořádání 
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Přírodní hodnoty 

 Chráněná krajinná oblast Český ráj 

 Chráněná oblast přirozené akumulace vod Středočeská křída 

 Geopark Český ráj 

 

Významné krajinné prvky „ze zákona“ 

 lesy, vodní toky a rybníky, nivy vodních toků a ploch 

 

Památné stromy 

 dub na hrázi Markova rybníka 

Ochranná pásma 

Ochrana dopravní 
infrastruktury 

 ochranné silniční pásmo silnice III. třídy 

- 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo 
souvisle zastavěné území 

 ochranné pásmo letiště 

- OP areálu letiště 

- OP s výškovým omezením staveb 

- OP vodorovných ploch 

Ochrana technické 
infrastruktury 

 vodojem včetně ochranného pásma 

- ochranné pásmo = oplocení 

 hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma 

ochranné pásmo vodovodních řadů: 

- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm 1,5 m 
na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m 
na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdáleností 
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

 čistírna odpadních vod - návrh 

- ČOV – pásmo ochrany prostředí - návrh 

 kmenová kanalizační stoka včetně ochranného pásma - návrh 

ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů: 

- ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm 1,5 m 
na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m 
na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdáleností 
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

 trafostanice včetně ochranného pásma 

- ochranné pásmo elektrické stanice stožárové – 7 m 

- ochranné pásmo elektrické stanice zděné – 2 m 
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 nadzemní vedení VVN a VN 

 ochranné pásmo nadzemního vedení VVN a VN 

- od krajního vodiče 

a) u napětí nad 1kV a do 35 kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace – 7 m 

- pro vodiče s izolací základní – 2 m 

- pro závěsná kabelová vedení – 1 m 

b) u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně – 12 m 

 VVTL a VTL plynovod 

 ochranné pásmo VTL plynovodu 

- 4 m na obě strany od půdorysu 

 bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 

- vysokotlaké plynovody do DN 250 – 20 m na obě strany 
od půdorysu 

- vysokotlaké plynovody nad DN 250 – 40 m na obě strany 
od půdorysu 

 regulační stanice vysokotlaká včetně ochranného a bezpečnostního 
pásma 

- ochr. pásmo VTL regulační stanice – 4 m na všechny strany 
od půdorysu 

- bezp. pásmo VTL regulační stanice – 10 m na všechny strany 
od půdorysu 

 ochranné pásmo telekomunikačního vedení 

- ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu 
- ochranné pásmo radioreléového paprsku 

 ochranné pásmo telekomunikačního zařízení 

- kruhová pásma 

Ochrana přírodních 
hodnot 

 pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy hospodářské 

 pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy zvláštního určení 

 vzdálenost 50 m od okraje lesa 

- Dle zákona č. 289/1995 Sb. je nutno respektovat území 
v návaznosti na pozemky určené k plnění funkcí lesa – do 50 m 
musí být v podrobnější dokumentaci projednány se státní správou 
lesů, zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastavěnou 
částí pozemku 

 ochranné pásmo národní přírodní památky 50 m od hranice pozemku 

 ochranné pásmo památného stromu kruh r = desetinásobek průměru 
kmene 

 zemědělská půda I. a II. třídy ochrany 

 vodní toky 

- správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud 
je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky 
pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to: 

- u významných vodních toků v šířce do 8 m 
- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

  vodní zdroje povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma 

- ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně 
- ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 

 vodní útvary povrchových, podzemních vod 

 rybníky a nádrže 

 meliorace 
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Ostatní limity  poddolovaná území 

- poddolované území 
- stará důlní díla 

 pietní pásmo hřbitova 100 m od hranice 

 

Označení ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

Z důvodu odlišných podmínek využití některých ploch byly některé plochy s rozdílným 

způsobem využití uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. dále členěny: 

OV plochy občanského vybavení pro vymezení pozemků staveb zejména veřejného zájmu 

(vzdělání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví) 

a dále pro ubytování, stravování, obchod 

OH plochy občanského vybavení – hřbitovy pro vymezení ploch specifické funkce. Navrhuje 

se vyhlásit pietní pásmo, které zajistí potřebnou 

důstojnost prostředí hřbitova 

OS plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, které předpokládají občasné vyšší 

soustředění sportovců a diváků i vyšší nároky 

na parkování 

RR zvláštní území rekreace (plocha opakována ze Změny 1A ÚPO Všeň) 

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční, které mají specifické podmínky pro vymezení 

DM plochy dopravní infrastruktury – komunikace místní 

DU plochy dopravní infrastruktury – komunikace účelové 

DN plochy dopravní infrastruktury – komunikace nemotorové 

DL plochy dopravní infrastruktury – letiště 

VP plochy výroby a skladování – hlavní využití je výroba a skladování 

VP plochy výroby a skladování – zemědělská výroba, hlavní využití je zemědělská výroba, 

chov zvířat 

VX plochy skladování – se specifickým využitím – skladování, administrativa 

ZO plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační; plocha byla vymezena s cílem zajistit ochranu 

zdravého životního prostředí ploch bydlení 

Pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí, se rozumí: 

- 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 zastavěné plochy 

a do 5 m výšky, a bazény do 40 m2 zastavěné plochy; 
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- přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě a jiné veřejně 

přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky. 

 

2. Odůvodnění výhledové velikosti obce a výhledového počtu bytů 

Všeobecná charakteristika 

Všeň je středně velká venkovská obec jak svoji rozlohou (5,6 km2), tak i počtem 

obyvatel. Má příznivou geografickou polohou – nachází se v těsné blízkosti dálnice D10, leží 

cca 5 km jihozápadně od města Turnova a zároveň se rozkládá při severozápadní hranici 

CHKO Český ráj.  

Přirozeným regionálním centrem je město Turnov. Je správním střediskem 

pověřeného obecního úřadu i obce s rozšířenou působností. Zároveň je i nejvýznačnějším 

centrem pro vyjížďku za prací (121 osob v roce 2011) i do škol vyšších stupňů (33 žáků 

a studentů). Poměrně velká vyjížďka za prací v roce 2011 probíhala i do vzdálenějších 

center Liberce a hlavního města Prahy. V poslední době však vzrůstá především vyjížďka za 

prací do Mladé Boleslavi (závod Auto Škoda, ale i další dodavatelské podniky pro tento 

závod). Zásluhou dálnice D10 je doprava do Mladé Boleslavi výhodná a poměrně rychlá. 
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Tab. 1 - Vývoj obyvatelstva 1869 – 2018  

Rok 

Počet obyvatel obce 

Části obce 
Obec Všeň 

Mokrý Ploukonice Všeň 

1869 76 139 433 648 

1900 119 148 449 716 

1910 104 187 465 756 

1921 103 186 425 714 

1930 113 184 446 743 

1950 104 128 382 614 

1961 108 120 386 614 

1970 88 131 336 555 

1980 66 110 336 512 

1991 50 102 341 493 

2001 47 108 369 524 

2011 76 92 418 586 

2018 . . . 606 

Rok 
Index populačního vývoje (1869 = 100) 

Obec Všeň Okres Semily Liberecký kraj ČR 

1869 100,0 100,0 100,0 100,0 

1900 110,5 103,4 116,1 123,9 

1910 116,7 106,7 123,0 133,2 

1921 110,2 96,0 112,0 132,3 

1930 114,7 97,7 120,2 141,1 

1950 94,8 75,9 80,2 117,6 

1961 94,8 73,5 82,2 126,5 

1970 85,6 72,1 82,1 129,6 

1980 79,0 72,0 88,5 136,0 

1991 76,1 71,1 91,5 136,2 

2001 80,9 70,9 92,2 138,9 

2011 90,4 69,3 93,1 139,1 

2018 93,5 69,5 95,0 140,2 

     

Prameny: Výsledky příslušných sčítání 1869-2011, v roce 2018 se jedná o údaje průběžné statistiky ČSÚ 
k 1.1.daného roku. 

 

Obec Všeň se skládá z 1 katastrálního území, ale ze tří částí obcí – vlastní obce 

Všeň a dále dvou menších sídel Mokrý a Ploukonice západně od centra obce. Kromě toho 

se na území obce nachází i samota Borčice (zemědělský dvůr se zaměřením na agroturistiku 

a hipoterapii). 

 

Demografická struktura a současný populační vývoj 

Z hlediska dlouhodobého populačního vývoje je Všeň poměrně stabilní obcí bez 

zásadnějších výkyvů. Během 20. století počet obyvatel obce spíše klesal, především v obou 

menších sídlech Mokrý a Ploukonice. Po roce 1990 dochází k obratu a obec zaznamenává 

poměrně výrazný populační přírůstek, který trvá víceméně do současnosti. Mezi lety 1991-

2018 se počet obyvatel obce zvýšil cca o pětinu. 

K celkovému nárůstu počtu obyvatel dochází i přes to, že přirozená měna obyvatel 

byla s výjimkou posledních 6 let pasivní, tzn. že - podobně jako na celostátní úrovni - 
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převažovaly počty zemřelých nad narozenými. Na růst počtu obyvatel  tak v posledním 

čtvrtstoletí má vliv především migrační atraktivita obce. 

Tab. č. 2 – Přirozený a migrační vývoj obyvatelstva 1991 – 2011 

Rok 
Období 

Narození Zemřelí 
Přirozená 

měna 
Přistěhovalí Vystěhovalí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

Stav 
31.12. 

1991-
2000 39 59 -20 150 104 46 26 515 

2001 3 6 -3 8 19 -11 -14 508 

2002 3 7 -4 16 17 -1 -5 503 

2003 5 6 -1 14 21 -7 -8 495 

2004 5 6 -1 24 10 14 13 508 

2005 5 8 -3 12 9 3 - 508 

2006 3 7 -4 12 17 -5 -9 499 

2007 4 4 - 40 16 24 24 523 

2008 8 6 2 30 25 5 7 530 

2009 7 2 5 23 15 8 13 543 

2010 7 3 4 22 15 7 11 554 

2001-
2010 50 55 -5 201 164 37 32 554 

2011 8 9 -1 26 5 21 20 596 

2012 6 4 2 20 15 5 7 603 

2013 10 9 1 26 16 10 11 614 

2014 8 6 2 16 16 - 2 616 

2015 6 6 - 12 18 -6 -6 610 

2016 9 9 - 14 21 -7 -7 603 

2017 7 6 1 16 14 2 3 606 

2011-
2017 54 49 5 130 105 25 30 606 

Pramen: Průběžná evidence obyvatelstva ČSÚ. 

 

Změny v demografickém vývoji po roce 1990 (na jedné straně nižší počty narozených 

dětí, na straně druhé prodlužování délky života) ukazují na částečné zhoršování věkové 

struktury obyvatelstva. Do roku 2011 se výrazně snížil podíl dětí do 14 let, naopak narostl 

podíl obyvatel ve věku 65 a více let. V posledních 7 letech se však v souvislosti se zvýšeným 

počtem narozených dětí i přistěhováním mladých rodin zvýšilo zastoupení dětské složky, 

avšak při stále se zvyšujícím podílu seniorů nad 65 let. Průměrný věk obyvatel obce (42 let) 

přibližně odpovídá celostátním hodnotám. 

 

Tab. č. 3 – Věková struktura obyvatelstva 2011 a 2018 

Rok 
Podíl obyvatelstva ve věkové skupině (v %) 

Průměrný věk 
0 – 14 15 – 64 65 + 

Obec Všeň  

13,2 

16,5 

 

14,7 

15,7 

 

70,5 

64,5 

 

69,1 

65,1 

  

2011 

1.1.2018 

16,3 

18,5 

41,8 

42,0 

ČR 2011 

1.1.2018 

 

16,2 

19,2 

 

41,0 

42,2 

Prameny: Sčítání 2011, v roce 2018 průběžná evidence obyvatelstva (ČSÚ). 
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Sociální a ekonomické charakteristiky obyvatelstva 

Základní sociální a ekonomické charakteristiky obce jsou shrnuty v tab. č. 4. 

 

Tab. č. 4 – Vybrané charakteristiky obyvatelstva obce Všeň dle SLDB 2011  

Ukazatel Podíl (%) Ukazatel Počet 

Podíl obyvatel starších 15 let v:    

- s vysokoškolským vzděláním 8,1 Zaměstnaní celkem 281 

- se středoškolským vzděláním s maturitou 29,3 Vyjíždějící za prací 195 

Podíl osob narozených v obci  38,4 Dojíždějící za prací 18 

Podíl nezaměstnaných na ekonomicky aktivních  4,3 Saldo dojížďky -177 

Prameny: Výsledky cenzů. 

 

Obec je národnostně značně homogenní, část obyvatel se sice k této otázce 

ve sčítání nevyjádřila, nicméně jinou než českou národnost uvedla jen necelá 3 % obyvatel. 

Údaj o podílu věřících osob (14,4 %) ukazuje na poměrně nízkou religiozitu, i v této otázce 

ale zůstal velký podíl těch, co odmítli odpovědět. 

Téměř 40 % obyvatel starších 15 let mělo v obci alespoň středoškolské vzdělání, což 

je poměrně příznivý údaj při srovnání s obcemi podobné velikosti a proti předchozímu sčítání 

došlo zejména k nárůst podílu vysokoškolsky vzdělaných. Sídelní stabilita obce je poněkud 

nižší, méně než 4 osoby z 10, které zde žily v roce 2011, se narodily ve Všeni. 

Zásluhou příznivé polohy je v obci poměrně nízká nezaměstnanost, ve srovnání se 

SLDB 2011 do současné doby ještě poklesla. V obcích podobné velikosti nebývá příliš 

pracovních míst, takže nepřekvapí, že většina z 281 zaměstnaných musí vyjíždět 

za zaměstnáním mimo své bydliště, na druhé straně 18 obyvatel dojíždí do zaměstnání 

do obce. 

 

 

Domovní a bytový fond 

Podle sčítání 2011 se v obci nacházelo 236 domů, z toho 185 obydlených. Proti roku 

2001 je to růst o 36 obydlených domů. Naprostá většina z neobydlených domů plní rekreační 

funkci. Průměrné stáří domovních fondu převyšuje 50 let. 

Podobně rostl počet trvale obydlených bytů, za předchozích 10 let se zvýšil přibližně 

o čtvrtinu. O výrazném zlepšování bytové situace vypovídá i neustálé snižování počtu osob 

na 1 trvale obydlený byt. Hodnota 2,62 se téměř přibližuje celostátním hodnotám, přitom ve 

Všeni je výrazně vyšší zastoupení rodinných domů a s tím souvisejících větších rozměrů 

bytů. 
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Tab. 6 - Základní charakteristiky domovního a bytového fondu (2011) 

Charakteristika Obec Všeň Okres Semily Liberecký kraj 

Počet domů celkem 236 24 721 92 345 

- z toho trvale obydlených 185 16 904 73 380 

- z toho neobydlených z důvodů rekreačních 38 5 866 12 762 

Průměrné stáří obydlených domů (roky) 53,9 50,2 58,2 

Počet trvale obydlených bytů 223 28 930 171 328 

Počet osob na 1 byt 2,62 2,60 2,52 

Pramen: Výsledky cenzu 2011, ČSÚ, Praha. 

 

Výše uvedené charakteristiky obyvatelstva obce dávají předpoklad pro její další 

demografický růst. V posledních letech v obci sice neproběhla výraznější bytová výstavba 

(z předchozích 10 let byla realizována jen v letech 2013, to dva byty, dále 2014 - jeden byt a 

2015 - tři byty), nicméně v dalších letech lze předpokládat vzrůstající tlaky na novou bytovou 

výstavbu. 

 

Sídelní perspektivy obce 

Během příštích 10 - 15 let by se současná dětská složka populace, která je nyní 

v obci poměrně výrazně zastoupena, měla dostat do produktivního věku, což předpokládá 

další zvyšování počtu narozených dětí. Podobně i migrační atraktivita obce způsobená její 

polohou by měla zůstat zachována. Do roku 2030 je tak reálný růst počtu obyvatel na 

hodnoty kolem 700 - 750 (pokud nenastanou nepředvídatelné vnější vlivy), v případě výrazně 

proaktivní migrační politiky je možné se přiblížit až k hranici 1 000 obyvatel. 

Nárůst počtu obyvatel však bude mít velký tlak na růst počtu bytů v obci. Při dosažení 

střední hodnoty (700 - 750 obyvatel) bude potřeba do r. 2030 nová bytová výstavba ve výši 

cca 40 - 45 bytů. 
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3. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Silniční a komunikační infrastrukturu procházející řešeným územím Všeně tvoří 

silnice III. třídy: 

- III/27920 Doubrava – Všeň – Mašov – Turnov  

- III/27921 Všeň – Olešnice – Vyskeř – Hrubá Skála 

- III/27924 Všeň - Žďár 

doplněné sítí místních a účelových komunikací, v dílčích úsecích a lokalitách navržené 

k přestavbě, či dostavbě. 

 Silnice III. třídy 

Silnice III/27920, představuje jednu z významnějších silnic III. třídy, která zajišťuje 

každodenní přepravní vztahy ve směru k nadřazenému sídelnímu centru Turnov, v opačném 

směru v návaznosti na silnici II/610 k dálnici D10 (MÚK Březina). Na území obce je význam 

silnice posílen obslužnou funkcí zastavěného území. 

Silnice svým prostorovým uspořádáním není zcela vyhovující. Územní plán vymezuje 

koridory pro možnou přestavbu nejzávažnějších problémových úseků.   

Na vjezdu do místní části Ploukonice ve směru od Doubravy je vymezen koridor „DS2 

silnice III/27920 Všeň, Ploukonice; přeložka (úprava směrového oblouku)“. Ten zahrnuje 

úpravu směrového vedení silnice III. třídy (zvětšení směrového oblouku), včetně úpravy 

stykové křižovatky pro možné bezkolizní napojení navrhované místní komunikace DM1. 

Navrhované řešení vytváří předpoklady pro zvýšení bezpečnosti provozu na silnici III. třídy 

a v křižovatce s navazující místní komunikací. 

Na vjezdu do zastavěné části Všeně (u trafostanice) je navržen koridor „DS1 – silnice 

III/27920 Všeň; přestavba včetně malé okružní křižovatky“ pro směrovou přestavbu silnice 

III/27920 včetně přestavby stávající křižovatky s místní komunikací na malou okružní 

křižovatku.  Okružní křižovatka včetně směrové úpravy křižovatkových větví výrazně zvýší 

v tomto úseku bezpečnost automobilového provozu, odstraní nedostatečné rozhledové 

poměry ve stávající křižovatce, umožní příznivé napojení nově navrhované místní 

komunikace v obou variantách (DM5 – var. 1, var. 2) a současně bude sloužit jako retardér 

pro zpomalení dopravy do souvisle zastavěného obytného území.    

 Místní komunikace 

Územní plán navrhuje přestavbu a dostavbu sítě místních komunikací, které 

představují lokální komunikační strukturu obsluhující území a zpřístupňující jednotlivé 

lokality, pozemky a objekty.  

Místní komunikace navrhované územním plánem mají za cíl zkvalitnit a rozšířit 

stávající cestní síť jak ve vztahu ke zpřístupnění a obsluze  nových rozvojových ploch, tak ve 

vztahu k některým lokalitám a stávající zástavbě, kde jsou přístupové komunikace značně 

nevyhovující pro automobilovou dopravu, nebo zcela chybí. 

Rozšířená síť místních komunikací současně přispívá k potřebné prostorové 

prostupnosti území pro automobilovou i nemotorovou dopravu včetně přímější návaznosti na 

nadřazenou silniční síť.  
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Nejvýznamnějšími jsou navrhované místní komunikace obslužné, v územním plánu 

vymezené koridory DM4 a DM5.  

DM4: místní komunikace – obslužná (MK-C); koridor je převzat z územní studie 

„Všeň, lokalita Všeň – Mokrý u Zelené cesty“ (Atelier T-plan, s.r.o., 10/2017), která byla 

zapsaná do evidence územně plánovací činnosti v r. 2017. Navrhovaná komunikace, kromě 

zpřístupnění a obsluhy rozvojové lokality SV1 a plochy výroby v bývalém zemědělském 

areálu, umožňuje souběžně se silnicí III/27920 nezávislé vnitřní komunikační propojení 

místních částí obce s návaznostmi na stávající síť a zvýšení prostupnosti zastavěného území 

s možností odklonu místní dopravy z šířkově limitované silnice III/27920. V počátečním 

úseku od silnice III/27920 je pro přestavbu využita stávající účelová komunikace, 

v Komplexních pozemkových úpravách Všeň – návrh společných zařízení označená jako V4. 

V rámci územní studie byly pro zpřístupnění a obsluhu pozemků lokality Všeň – 

Mokrý u Zelené cesty (plocha SV1) navrženy i další dvě místní komunikace obslužné 

s koncovými obratišti, pro něž jsou v územním plánu vymezeny koridory DM7 a DM8. 

DM5: místní komunikace – obslužná (MK-C); navrhovaná místní komunikace 

obslužná zajišťuje zpřístupnění rozsáhlých rozvojových ploch pro bydlení SV1, SV2, SV14, 

SV17, nepřímo SV15 a SV16 od silnic III/27920 a III/27924, současně ve směru silnice 

III/27921zajišťuje nezávisle vnitřní přepravní vztahy.  

Návrh této komunikace nebyl předmětem výše uvedené územní studie, a tedy není 

ani součástí komunikační sítě navrhované studií.  

 

 
Územní studie „Všeň, lokalita Všeň – Mokrý u Zelené cesty“ (Atelier T-plan, s.r.o., 10/2017)  
– návrh komunikační sítě. 
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Koridor pro umístění místní komunikace obslužné je vymezen ve dvou variantách 

(var. 1, var. 2), které se liší vedením trasy v dílčím úseku od navrhované okružní křižovatky 

po jižní okraj rozvojové plochy SV2.  Návrh   

Var. 1: využívá koridor, který je v dosud platném ÚP Všeň vymezen pro přeložku 

silnice III. třídy. Její potřeba byla v rámci zpracovávaného územního plánu podrobně 

prověřena a posouzena s tím, že z hlediska intenzity dopravy na silnici III/27921 Všeň – 

Olešnice – Vyskeř – Hrubá Skála nelze v tomto směru očekávat zvýšenou intenzitu dopravy 

a tedy koncepčně v koordinaci s rozvojem obce se nabízí naopak posílení vnitřní 

komunikační sítě, která bude nezávislá na silnici III. třídy v průtahu obcí. Koridor vychází 

z navrhované okružní křižovatky na silnici III/27920 (DS1) a dále pokračuje v mírném 

odstupu podél stávající zástavby a místní komunikace jihozápadním směrem podél stávající 

zástavby s napojením na silnici III/27924. 

Var. 2: územní plán vymezuje koridor, který se od navrhované okružní křižovatky na 

silnici III/27920 (DS1) odklání západním směrem, dále je veden podél východního okraje 

navrhované rozvojové plochy SV1 a pokračuje po západním okraji rozvojové plochy SV2, 

kde se napojuje na koridor var. 1 a dále invariantně pokračuje s napojením na silnici 

III/27924. Poloha navrhované místní komunikace ve var. 2 umožňuje kromě jiného i přímou 

obsluhu navrhovaných pozemků ve východní  okrajové části navrhované lokality SV1. Tímto 

řešením by byla vyloučena potřeba navrhované místní komunikace DM8.     

 

Zhodnocení variant projektantem a doporučení výsledné varianty 

Var. 1 předpokládá vedení trasy od navrhované okružní křižovatky na silnici III/27920 

v koridoru stávající místní komunikace s mírným odstupem od stávající zástavby pro 

umístění chodníků, zálivů pro parkování vozidel a doprovodné zeleně. Vedení trasy zasahuje 

větším rozsahem do plochy veřejného prostranství a zastavitelné plochy SV2. Potenciální 

střet trasy ve var. 1 je stožár elektrického vedení VN 35 kV na poz. č. 2238 s rozvětvením 

sítě do čtyř stran.  

Koncepce řešení ve var. 1 neřeší případnou obsluhu a zpřístupnění východních 

okrajových pozemků zastavitelné plochy SV1. To bude zajišťovat v souladu s územní studií 

navrhovaná koncová místní komunikace DM8.  

Var. 2 předpokládá vedení trasy od navrhované okružní křižovatky na silnici III/27920 

v koridoru přibližujícímu se k východnímu okraji navrhované lokality SV1. Tato poloha 

umožní zajistit zpřístupnění jednotlivých okrajových pozemků v této lokalitě s tím, že nebude 

nutná realizace koncové místní komunikace vymezené dle územní studie – DM8.  Vedení 

trasy zasahuje menším rozsahem do plochy veřejného prostranství a vede po vnějším okraji 

zastavitelné plochy SV2. Trasa podchází ve dvou místech stávající elektrické vedení VN 

35 kV bez potenciálního střetu s limity využití území.  

Na základě výše uvedeného projektant doporučuje jako výslednou variantu sledovat 

var. 2, kterou lze hodnotit jako ekonomicky příznivější, plošně úspornější a z hlediska 

potenciálních střetů s limity využití území jako bezrizikovou.  
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Technické parametry navrhovaných místních komunikací budou vycházet z platných 

norem ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a příslušných technických podmínek, 

především TP 218 Navrhování zón 30 a TP 103 Navrhování obytných zón. 

Doporučené komunikační zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch předkládá 

následující tabulka. 

 

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ  

Označení 
zastavitelné 

plochy 
Sídlo Funkce 

Doporučený návrh zpřístupnění zastavitelné plochy 

Kód koridoru pro 
umístění MK 

Popis zpřístupnění 

1 Všeň SV DM4, DM7, DM8 
v případě výběru 

DM5 – var.1  

Zpřístupnění ze dvou stran. Západní 
část od silnice III/27920 po navazující 
místní komunikaci DM4, východní část 
od navrhované okružní křižovatky na 
III/27920 místní komunikací  DM5 
(var.1, příp. var. 2), vnitřní prostory 
místními komunikacemi s koncovými 
obratišti DM7, DM8 (převzato z územní 
studie). V případě výběru výsledného 
návrhu vedení místní komunikace DM5 
ve var. 2, pak s vypuštěním DM8 a 
zapojením DM5.  

2 Všeň SV DM4, DM5 – var. 
1, var. 2 

Zpřístupnění od východu od silnice 
III27921 po stávající místních 
komunikacích, od silnic III/27920 
a III/27924 navrhovanými místními 
komunikacemi (DM4 a DM5).  

3 Všeň SV DS2 Zpřístupnění od silnice III/27920, 
u které je navržená přestavba 
směrového oblouku (DS2). 

4 Všeň SV DM1 Zpřístupnění od silnice III/27920 po 
navrhované místní komunikaci (DM1). 

5 Všeň SV DM1, DM2 Zpřístupnění od jihu od silnice 
III/27920 po navrhované místní 
komunikaci (DM1) a navazující 
navrhované místní komunikaci (DM2), 
od severu po stávajících místních 
komunikacích. 

6 Všeň SV DM1, DM2 Zpřístupnění od jihu od silnice 
III/27920 po navrhované místní 
komunikaci (DM1) a navazující 
navrhované místní komunikaci (DM2), 
od severu po stávajících místních 
komunikacích. 

7 Všeň SV - Zpřístupnění přímo ze silnice III/27920. 

8 Všeň SV - Zpřístupnění přímo ze silnice III/27920 
a ze stávající místní komunikace. 

9 Všeň SV - Zpřístupnění přímo ze silnice III/27920 
a ze stávající místní komunikace. 

10 Všeň TI - Zpřístupnění od silnice III/27920 a 
navazující stávající místní komunikace. 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ  

Označení 
zastavitelné 

plochy 
Sídlo Funkce 

Doporučený návrh zpřístupnění zastavitelné plochy 

Kód koridoru pro 
umístění MK 

Popis zpřístupnění 

11 Všeň SV DM6 Zpřístupnění od silnice III/27920 
po stávajících místních komunikacích 
a navrhované navazující místní 
komunikaci s koncovým obratištěm. 

12 Všeň SV DM6 Zpřístupnění od silnice III/27920 po 
stávajících místních komunikacích a 
navrhované navazující místní 
komunikaci s koncovým obratištěm. 

13 Všeň SV DS1 Zpřístupnění ze silnice III/27920, 
navrhované k přestavbě směrového 
vedení s okružní křižovatkou. 

14 Všeň SV DM5 Zpřístupnění od jihovýchodu od silnice 
III/27924 po navrhované navazující 
místní komunikaci (DM5), od 
severovýchodu od silnice III/27921 po 
stávajících místních komunikacích. 

15 Všeň SV DM5 Zpřístupnění od jihovýchodu od silnice 
III/27924 po navrhované navazující 
místní komunikaci (DM5), od 
severovýchodu od silnice III/27921 
po stávajících místních komunikacích. 

16 Všeň SV DM5 Zpřístupnění od jihovýchodu od silnice 
III/27924 po navrhované navazující 
místní komunikaci (DM5), od 
severovýchodu od silnice III/27921 
po stávajících místních komunikacích. 

17 Všeň SV DM5 Zpřístupnění od jihovýchodu ze silnice 
III/27924, od jihozápadu po 
navrhované navazující místní 
komunikaci (DM5).  

18 Všeň RR - Zpřístupnění přímo ze silnice III/27921. 

19a Všeň SX - Zpřístupnění od silnice III/27921 
po stávající místní komunikaci. 

19b Všeň SX - Zpřístupnění od silnice III/27921 
po stávající místní komunikaci 
a navazujících účelových 
komunikacích areálu Borčice. 

19c Všeň SX - 

19d Všeň SX - 

 

Účelové komunikace 

Síť účelových komunikací je převzata z Komplexních pozemkových úprav Všeň 

(KPÚ), části návrh společných zařízení (GEPARD, s.r.o.), schválených v r. 2005. 

Navrhované účelové komunikace jsou zaneseny v katastrálních mapách, v území však 

nejsou dosud v plném rozsahu realizované.  

Přehled stávajících a schválených účelových komunikací dle KPÚ udává následující 

tabulka, zobrazeny jsou ve výkresové části dokumentace. 
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Přehled stávajících a navrhovaných účelových komunikací a jejich specifikace 

Označení  Kategorie 
Jízdní 
pruh  

(šířka v m) 

Krajnice 

(šířka v 
m) 

Odvodnění 
cestního tělesa 

Kryt 
Podélná 

výsadba dřevin 

H1 4,0/30 3,0 0,5 
Oboustranný 

příkop 

Vsypný 
makadam, 

nátěr 
Jednostranná 

H2 4,0/30 3,0 0,5 
Oboustranný 

příkop 
Asfaltový Oboustranná 

H3 4,0/30 3,0 0,5 

Oboustranný 
příkop, 

(v obloucích 
jednostranný) 

Vsypný 
makadam, 

nátěr 
Oboustranná 

H4 4,0/30 3,0 0,5 
Oboustranný 

příkop 
Minerální 

beton 

Jednostranná 
(kromě okolí 

BC zalesnění) 

H5 4,0/30 3,0 0,5 

Oboustranný 
příkop (na 

pravém břehu 
Žehrovky) 

Stabilizovaná 
zemina, 

štěrkový kryt 
Ne 

V1 3,5/30 3,0 0,25 Ne 
Štěrkový 

(zhutněný) 
Ne 

V2 3,5/30 3,0 0,25 Ne 
Štěrkový 

(zhutněný) 
Ne 

V3 3,5/30 3,0 0,25 

Příčné trativody 
ústící do 
příkopu, 

jednostranný 
příkop 

Vsypný 
makadam, 

nátěr 
Ne 

V4 3,5/30 3,0 0,25 Ne Asfaltový Ne 

V5 3,5/30 3,0 0,25 Ne 
Stabilizovaná 

zemina, 
zatravnění 

Ne 

V6 3,0/20 3,0  Ne 
Stabilizovaná 

zemina, 
zatravnění 

Ne 

V7 4,0/30 3,0 0,5 Ne 
Štěrkový 

(zhutněný) 
Ne 

V8 3,5/30 3,0 0,25 Ne 
Štěrkový 

(zhutněný) 
Ne 

V9 3,0/20 3,0  Ne 

Stabilizovaná 
zemina, 

kolej. úprava 
– štěrk 

Ne 

V10 3,5/30 3,0 0,25 

Jednostranný 
příkop, příčné 

trativody v exp. 
místech 

Stabilizovaná 
zemina, 

kolej. úprava 
– štěrk 

Ne 

 

Zdroj: Komplexní pozemkové úpravy Všeň; návrh společných zřízení (GEPARD, s.r.o., 2005). 
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Nemotorová doprava  

V koordinaci s nově navrhovanými místními komunikacemi obslužnými (DM1, DM4, 

DM5, DM7, DM8) budou v rámci uličního prostoru řešeny jednostranné chodníky pro pěší. 

U nově navrhovaných místních komunikací - obytných zón bude nemotorová doprava, 

v souladu s příslušnými podmínkami provozu na tomto druhu komunikací, sdílet společně 

s automobilovou dopravou společný uliční prostor.  

Navrhovaná stezka pro pěší a cyklisty, případně pro hipoturistiku: DN1 – stezka pro 

pěší a cyklisty Ploukonice – Všeň, vedená mezi místními částmi Ploukonice a jižní část 

Všeně s oboustrannou návazností na stávající a navrhované místní komunikace, zajišťuje 

propojení pro nemotorovou dopravu mimo silnici III. třídy. Navrhovaná stezka vytváří příznivé 

podmínky pro zajištění přirozených vztahů uvnitř obce a její bezkolizní prostorovou 

prostupnost s návaznostmi na zdroje a cíle cest. 

Pro každodenní cyklistickou dopravu budou dále využívány stávající i navrhované 

místní a účelové komunikace, kde relativně omezená intenzita automobilové dopravy 

umožňuje společné sdílení komunikace jak pro automobilový, tak pro cyklistický provoz   

Pro cyklistickou dopravu a pěší je navrženo přesměrování dílčího úseku stávající 

značené cyklistické trasy č. 4012 mimo silnici III/27920, jejíž šířkové uspořádání je značně 

omezené a neposkytuje cyklistovi ani pěšímu bezpečné podmínky pro její využívání. Pro 

přesměrování je využita navrhovaná místní komunikace (přestavba účelové komunikace), 

vedená v ose tzv. Zelené cesty. 

Pro zvýšení atraktivity a podmínek pro rozvoj cykloturistiky v prostoru Všeně, je 

v návaznosti na dálkovou trasu Greenways a navazující cyklotrasu č. 4012 navržena nová 

cyklotrasa, vedená z prostoru návsi ve Všeni po okraji CHKO Český ráj ve směru na Borek – 

Roudný – Kacanovy. Pro vedení cyklotrasy je využita stávající účelová komunikace.  

 

Doprava v klidu 

Územní plán respektuje stávající parkoviště pro osobní automobily s doporučením 

případných stavebně technických a architektonických úprav jako součást přestavby 

dotčených veřejných prostranstvích. U navrhovaných zastavitelných ploch, které generují 

nároky na parkování a odstavování vozidel, bude doprava v klidu řešena jako součást plochy 

nebo stavby. 

 

Veřejná doprava 

Řešené území bude i výhledově obsluhováno pravidelnou autobusovou dopravou. 

Pro zkvalitnění dostupnosti navrhované rozvojové plochy SV1 a ploch výroby ve střední části 

obce je navržena oboustranná autobusová zastávka při silnici III/27920 v místě křižovatky 

s navrhovanou místní komunikací (koridor DM4). Ostatní zastávky autobusové dopravy jsou 

respektovány ve stávajícím plošném rozložení.  

Stávající plošné pokrytí řešeného území zastávkami autobusové dopravy 

a dostupnost veřejné dopravy je v současném stavu uspokojivé. V souvislosti 

s navrhovanými rozvojovými plochami ve střední části obce mezi Ploukonicemi a Všení bude 

výhledově z hlediska pěší dostupnosti zastávek autobusové dopravy žádoucí doplnění nové 
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zastávky na křižovatce silnice III/27920 a navrhované místní komunikace (DM4), vedené 

k bývalému zemědělskému areálu a k rozvojové ploše SV1 (zastávka Všeň, rozc. U Zelené 

cesty).  

 

4. Vodohospodářská technická infrastruktura  

4.1. Zásobování pitnou vodou 

V obci Všeň je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce a jehož správu 

zajišťuje SČVK Teplice a.s., závod Vratislavice. 

Zdrojem vody je 40 m hluboký vrt V1 na levém břehu Jizery na území obce Přepeře s 

vydatností až 20 l/s. Odběr podzemních vod je povolen ve výši cca 5 l/s, odebíráno je ale 

pouze průměrně 0,7 l/s, tj. cca 100 l a osobu a den. Vodní zdroj má stanoveno ochranné 

pásmo 1. a 2. stupně rozhodnutím ONV Semily ze dne 30. 11. 1987, pásmo nezasahuje na 

území Všeně. Z vrtu je voda čerpána do vodojemu Všeň 2 x 150 m3 (cca 300 - 303 m n.m.). 

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. Přívodní řad je DN 100, hlavní zásobní řady 

z vodojemu jsou DN 150 a DN 100, podružné větve jsou DN 80. Z centra Všeně přes Mokrý 

do Ploukonic je veden řad DN 100. 

Vodní zdroj vyhovuje kvalitativně i kvantitativně, akumulace ve vodojemu je 

dostatečná, tlakové poměry v zastavitelných plochách jsou vyhovující. 

Vlastní vodní zdroj – studna je využívaná pro zásobování areálu Dvůr Borčice (chov 

koní a jízdárna). Průzkumné vrty (termálních vod) byly rovněž vybudovány v lokalitě Lavička 

pro uvažované Wellness centrum. 

Potřeba vody pro Všeň je stanovena výpočtovou metodou pro maximální počet 

obyvatel 1 200. Za předpokladu specifické potřeby vody 100 litrů na osobu a den pro bydlení 

a 30 litrů na osobu a den pro vybavenost obce bude průměrná denní potřeba vody ve výši 

Qp = 156 m3/den. Při denní nerovnoměrnosti vyjádřené koeficientem 1,4 (pro sídla od 1 000 

do 5 000 obyvatel) to bude maximálně Qm = 218,4 m3/den, tj. 2,5 l/s. Toto množství vody 

s velkou rezervou pokryje stávající vodní zdroj. Pro zajištění akumulace vody ve vodojemu 

má být k dispozici objem minimálně 60 % Qm, tj. cca 131 m3, což stávající vodojem rovněž 

s rezervou splňuje. Při hodinové nerovnoměrnosti vyjádřené koeficientem 1,8 (sídlo nemá 

sídlištní charakter) je maximální hodinová potřeba vody Qh = 4,55 l/s. Pro dimenzování 

dílčích úseků vodovodní sítě je směrodatná potřeba požární vody, která je pro lokality s RD 

Qpož = 4 l/s, min. profil potrubí DN 80 a max. vzdálenost objektu od hydrantu je 200 m (pro 

větší objekty se Qpož a DN zvyšuje a vzdálenost od hydrantu snižuje). Toto množství vody 

bezpečně provede hlavní stávající zásobní řad DN 100 a navržené řady DN 100 a DN 80. 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů 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. 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Označení 
zastavitelné 

plochy 
Lokalita Funkce 

Doporučený návrh zásobování zastavitelné plochy 

Kód navrhovaného 
koridoru pro 

umístění vodovodu 
Popis zásobování 

1 Mokrý 
U Zelené cesty 

SV V1 Vybudovat vodovodní řady DN 100 
v délce cca 1250 m 

2 Všeň 
V Koleji 

SV V2 Vybudovat vodovodní řad DN 100 
v délce cca 200 m 

3 Ploukonice 
Za Humny 

SV V3 Vybudovat vodovodní řad DN 80 

v délce cca 100 m 

4 Ploukonice 
Za Humny 

SV V4 Vybudovat přípojku k řadu V3 

5 Ploukonice 
Za Humny 

SV V5 Vybudovat vodovodní řad DN 80 
v délce cca 230m 

6 Ploukonice 
Za Humny 

SV - Vybudovat přípojku k řadu V5 

7 Ploukonice 
Východ 

SV - Vybudovat přípojku ke stávajícímu řadu 

8 Ploukonice 
U Křížku 

SV - Vybudovat přípojku ke stávajícímu řadu 

9 Mokrý 
Západ 

SV - Vybudovat přípojku ke stávajícímu řadu 

10 Mokrý 
Kompostárna 

TI - Domovní studna 

11 Všeň Sever SV - Domovní studna 

12 Všeň Sever SV - Domovní studna 

13 Všeň 
U transformátoru 

SV - Vybudovat přípojku ke stávajícímu řadu 

14 Všeň 
Farsko 

SV V14 Vybudovat vodovodní řad DN 100 
v délce cca 200 m 

15 Všeň Západ SV - Vybudovat přípojku ke stávajícímu řadu 

16 Všeň Západ SV - Vybudovat přípojku ke stávajícímu řadu 

17 Všeň Západ SV - Vybudovat přípojku ke stávajícímu řadu 

18 Všeň 
Lavička 

RR V18 Vybudovat vodovodní řad DN 100 
v délce cca 500 m 

19 Dvůr Borčice SX - Domovní studna 

 

4.2. Odvádění a čištění odpadních vod 

Řešené území 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 byla 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 2 500 EO, která měla ze dvou třetin 

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

zatím nedošlo. Vlastní ČOV má areál chovu koní a jízdárny Dvůr Borčice. 
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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 9 km jsou navrženy v trasách 

plánovaných i stávajících komunikací. Větev A délky cca 800 m povede z centra Všeně 

k ČOV silnicí III/23920. Větev B délky rovněž cca 800 m povede v Zelené cestě, kolem farmy 

na sever a v silnici III/23920 se napojí na stoku A. Na stoku A se napojí severní část Všeně 

a stokou C se připojí Mokrý. Na stoku B se napojí jižní a západní část Všeně. Stokou D se 

připojí Ploukonice. 

V severní části Všeně v lokalitě Malá Strana je navržena kanalizace tlaková v délce 

cca 1 200 m s domovními či skupinovými čerpacími stanicemi odpadních vod. Tlaková 

kanalizace bude do kanalizace gravitační napojena v křižovatce U Fukárků. Další úseky 

tlakové kanalizace budou nutné pro zastavitelné plochy 14 v lokalitě Úvoz a 18 v lokalitě 

Lavička. Rovněž v Mokrém je navržena kanalizace tlaková v délce cca 600 m. 

V Ploukonicích je navržena kanalizace gravitační, která bude svedena do centrální čerpací 

stanice u hasičské zbrojnice, odkud bude veden výtlačný řad směrem k ČOV. Na tlakovou 

stoku se přes domovní čerpací stanice připojí i objekty v zastavitelných plochách 7 a 8. 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů jsou kolem kanalizačních stok do DN 500 včetně vymezena 

ochranná pásma do vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí, kolem stok 

o průměru větším než DN 500 pak 2,5m. Využití území ochranného pásma podléhá souhlasu 

majitele či provozovatele vodovodu nebo povolení vodoprávního úřadu. 

Obecní ČOV je navrženo vybudovat v souladu s původním územním plánem 

v lokalitě Mokrý na levém břehu Modřišického potoka tak, aby plocha nezasahovala 

do stanoveného záplavového území Jizery (p.č. 2063). ČOV bude sloužit pro celou obec 

Všeň včetně Ploukonic a Mokrého kromě lokality Dvůr Borčice, kde bude likvidace odpadních 

vod nadále řešena individuálně. Kapacita ČOV je navržena pro 1 000 až 1 200 EO (Q24 = 

156 m3/den). Pokud bude v některé ze zastavitelných ploch plánováno zařízení s vyšší 

produkcí splaškových vod (např. Wellness centrum), bude nutno kapacitu ČOV zvýšit 

úpravou technologie. Podle TNV 756011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení je 

kolem navržené plochy pro ČOV vymezeno pásmo ochrany prostředí v rozsahu 10 m za 

předpokladu, že ČOV bude kompletně zakrytá s čištěním odváděného vzduchu. Recipientem 

vyčištěných odpadních vod bude Modřišický potok. 

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. 

V Ploukonicích budou navržené dešťové stoky napojeny do stávající kanalizace. 

V Mokrém se s výstavbou dešťových stok neuvažuje. Z lokality U Zelené cesty bude severní 

větev dešťové kanalizace svedena do Modřišického potoka, jižní větev do Všeňského potoka 

pod Třetí rybník zprava. V zastavitelné ploše 2 bude nutno přeložit stávající stoku dešťové 

kanalizace na jižní a západní okraje plochy. Z lokality 14 bude dešťová kanalizace odvedena 

rovněž do Všeňského potoka. Ze severní části plochy 18 budou dešťové vody svedeny také 
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do Všeňského potoka, z jižní části do meliorační strouhy (IDVT 10181671), která ústí 

do Všeňského potoka pod Třetím rybníkem zleva. 

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. 

Nárůst odtoku dešťových vod v povodí Všeňského potoka je navrženo kompenzovat 

výstavbou retenční nádrže na Všeňském potoce nad Třetím rybníkem. Z celkové plochy 

zastavitelných ploch o rozloze cca 23 ha v povodí bude za výše uvedených předpokladů 

odtok cca 0,9 m3/s, což je při 15 minutovém dešti 810 m3. Navržena je suchá retenční nádrž 

s minimálním objemem 1 000 m3, případně víceúčelová vodní nádrž s objemem 2 000 m3 

(stálé nadržení 1 000 m3 a retenční objem rovněž 1 000 m3). 

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ODKANALIZOVÁNÍ 

Označení 
zastavitelné 

plochy 
k.ú./sídlo Funkce 

Doporučený návrh odkanalizování zastavitelné plochy 

Kód navrhovaného 
koridoru pro 

umístění 
kanalizace 

Popis odkanalizování 

1 Mokrý 
U Zelené cesty 

SV K1-A, K1-B 
D1-A, D1-B 

Vybudovat splaškové stoky 1600 m 
a dešťové stoky 1650 m 

2 Všeň 
V Koleji 

SV K2 
D2 

Vybudovat splaškovou stoku 600 m 
a dešťovou stoku s přeložkou 
420 m 

3 Ploukonice 
Za Humny 

SV K3 
D3 

Vybudovat splaškovou stoku 250 m 
a dešťovou stoku s přeložkou 
180 m 

4 Ploukonice 
Za Humny 

SV - Vybudovat přípojky splaškové 
a dešťové kanalizace 

5 Ploukonice 
Za Humny 

SV K5 
D5 

Vybudovat splaškovou stoku 320 m 
a dešťovou stoku s přeložkou 
330 m 

6 Ploukonice 
Za Humny 

SV - Vybudovat přípojky splaškové 
a dešťové kanalizace 

7 Ploukonice 
Východ 

SV D7 Vybudovat splaškovou tlakovou 
přípojku a dešťový příkop k potoku 
100 m 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ODKANALIZOVÁNÍ 

Označení 
zastavitelné 

plochy 
k.ú./sídlo Funkce 

Doporučený návrh odkanalizování zastavitelné plochy 

Kód navrhovaného 
koridoru pro 

umístění 
kanalizace 

Popis odkanalizování 

8 Ploukonice 
U Křížku 

SV D8 Vybudovat splaškovou tlakovou 
přípojku a dešťový příkop k potoku 
80 m 

9 Mokrý 
Západ 

SV D9 Vybudovat splaškovou tlakovou 
přípojku a dešťový příkop k potoku 
30 m 

10 Mokrý 
Kompostárna 

SV K10 

D10 

Vybudovat splaškovou tlakovou 
přípojku a dešťový příkop k potoku 
40 m 

11 Všeň Sever SV - Domovní ČOV, odtok do potoka 

12 Všeň Sever SV - Domovní ČOV, odtok do potoka 

13 Všeň 
U 

transformátoru 

SV - Vybudovat přípojky splaškové 
a dešťové kanalizace 

14 Všeň 
Farsko 

SV K1 Vybudovat splaškovou tlakovou 
stoku 250 m a dešťovou stoku  
250 m 

15 Všeň Západ SV - Vybudovat přípojky splaškové 
a dešťové kanalizace 

16 Všeň Západ SV - Vybudovat přípojky splaškové 
a dešťové kanalizace 

17 Všeň Západ SV - Vybudovat přípojky splaškové 
a dešťové kanalizace 

18 Všeň 
Lavička 

RR - Vybudovat splaškovou tlakovou 
stoku 800 m a dešťové stoky 700 m 

19 Dvůr Borčice SX - Domovní ČOV, odtok do potoka 

 Všeň  KV Vybudovat splaškovou kanalizaci 
2 700 m (na severu tlakovou 
1 200 m) a ČOV 1 200 EO 

 Ploukonice  KP Vybudovat splaškovou kanalizaci 
600 m, čerpací stanici a výtlak 
na ČOV 650 m 

 Mokrý  KM Vybudovat splaškovou tlakovou 
kanalizaci 600 m 

 Všeň Farsko  RN Vybudovat retenční nádrž 
na Všeňském potoce 2 000 m3 

 

4.3. Vodní režim 

Z hlediska povrchových vod leží převážná část řešeného území v povodí Jizery ČHP 

1-05-02-0230, vodní útvar HSL 1960 - Jizera od Kamenice po Mohelku. Jižní část leží ve 

vodním útvaru HSL1950 Žehrovka od pramene po ústí do Jizery, ČHP 1-05-02-0280 a 1-05-

02-0300. Jizera protéká podél severní hranice obce zhruba v úseku km 72 až 74,5, je 

významným vodním tokem a dle Centrální evidence vodních toků (CEVT) má identifikační 

číslo IDVT 10100009. Levostrannými přítoky Jizery jsou Modřišický potok (IDVT 10181658) 



65 

a Všeňský potok (IDVT 10181669), které jsou hlavními recipienty zastavěných částí obce, 

slévají se v Ploukonicích a společně ústí do Jizery v km 72,8. Do Všeňského potoka ústí 

zleva hlavní odvodňovací zařízení HOZ 3 s přítoky (IDVT 10181670, 671 a 672), část HOZ 3 

je zatrubněna. Jižní nezastavěnou částí obce protéká významný vodní tok Žehrovka (IDVT 

10100209) a její levostranné přítoky IDVT 10100801 a Přední Žehrovka (IDVT 10100803). 

Zprava do Žehrovky ústí HOZ 1 (neevidován v CEVT), který je rovněž částečně zatrubněn, 

a HOZ 2 (IDVT 10181800). Všechny vodní toky jsou ve správě Povodí Labe s.p. 

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, Žehrovka má 

ekologický stav střední a chemický stav dobrý. Z hydromorfologického hlediska se jedná 

o toky s přirozeným charakterem. 

Pro 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. Jde o oblast s významným povodňovým rizikem HSL-03 Dolní Jizera 

(km 0 až 83 od ústí po Turnov) PL-2-1. Záplavové území zasahuje do zastavěných částí 

obce na severu Ploukonic, kde ohrožuje areál hasičů a několik RD, a do místní části Mokrý, 

kde ohrožuje několik RD a nemovitou kulturní památku, nejedná se ale o riziko nepřijatelné. 

Pro ostatní vodní toky nejsou záplavová území stanovena. Z hlediska ohrožení území 

bleskovou povodní jsou kritickými místy vtok do zatrubněného úseku Modřišického potoka 

v Mokrém a odtok z rybniční kaskády do zatrubněného úseku Všeňského potoka 

v Ploukonicích. Splachy z přívalových dešťů jsou údajně ohrožena území pod Umrlčinou 

a pod Doubravou. Povodňové ohrožení není významné a z Plánu dílčího povodí ani z Plánu 

pro zvládání povodňových rizik neplynou pro řešené území žádná konkrétní opatření. 

Kromě přirozených povodní se mohou vyskytnout povodně způsobené haváriemi 

vodních děl, které jsou označovány jako zvláštní povodně. Území obce Všeň, zejména části 

Ploukonice a Mokrý, mohou být ohroženy haváriemi vodních děl na Jizeře a jejích přítocích 

výše v povodí, především přehrady Josefův Důl na Kamenici. Pro významná vodní díla jsou 

stanoveny postupové doby a rychlosti zvláštní povodně. Rozsah zvláštní povodně je v ÚP 

vymezen. Pokud předpokládaný rozsah území ohroženého zvláštní povodní výrazně 

přesahuje záplavové území, vymezuje se jeho rozsah v krizovém plánu. Území ohrožené 

zvláštní povodní nelze využít pro výstavbu obtížně evakuovatelných objektů, strategicky 

významných objektů, skladů cenného zboží apod. 

Podle mapy ohrožení suchem jsou ČHP 0230 a 0300 zařazena mezi oblasti s velkým 

rizikem vysychání a ČHP 0270 a 0280 mezi oblasti s malým rizikem vysychání. Vyskytují se 

zde mírně i silně erozně ohrožené půdy. 

Z hlediska podzemních vod spadá řešené území do hlubinného hydrogeologického 

rajonu HGR 4710 - Bazální křídový kolektor na Jizeře. Základní vrstvu - Jizerskou křídu dělí 

Jizera na pravobřežní - HGR 4410 a levobřežní – HGR 4430. Do východní části území 

zasahuje výběžek svrchní vrstvy HGR 4420 Jizerský coniak. V základním hydrogeologickém 

rajonu č. 4430 – Jizerská křída levobřežní je hladina podzemních vod při povrchu volná, 
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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 jižní části obce je evidován pozorovací vrt ČHMÚ VP 0642 Žďár, pro 

který je stanoveno ochranné pásmo o poloměru 500 m rozhodnutím ONV Semily ze dne 

7. 12. 1964, čj. 3010/1964. Jiné zdroje podzemních vod zde nejsou evidovány a nezasahují 

sem žádná jiná ochranná pásma vodních zdrojů. Území není zařazeno mezi zranitelné 

oblasti, dle ÚAP jsou některé pozemky meliorovány. Útvar podzemních vod je z hlediska 

kvantitativního hodnocen jako dobrý, z hlediska kvalitativního jako nevyhovující s významně 

vzestupným trendem. 

Podle článku 25 Politiky územního rozvoje ve znění aktualizace č. 1 z roku 2015 je 

třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Dle 

článku 26 je možno vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do 

nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Podle § 67 vodního zákona se v aktivní zóně záplavového území nesmí umisťovat, povolovat 

ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové 

průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním 

tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních 

vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické 

infrastruktury. V aktivní zóně je mimo jiné dále zakázáno provádět terénní úpravy zhoršující 

odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, 

živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

V těsné blízkosti vodních toků není možno území zastavovat, v souladu s § 49 

vodního zákona je navrženo ponechat nezastavěné manipulační pásy pro údržbu vodních 

toků v rozsahu 6 m od břehové čáry u všech drobných vodních toků v území a 4 m od jejich 

zatrubněných úseků. 

Z Národního plánu povodí Labe (CZE), který schválila vláda České republiky 

Usnesením č. 1083 ze dne 21. prosince 2015, a z Plánu dílčího povodí Horního a Středního 

Labe (HSL), který schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 31. 5. 2016, plynou 

následující opatření: 

HSL 207203 Výstavba ČOV 

HSL 210002 Omezení prioritních nebezpečných látek 

HSL 212007 Migrační zprostupnění Jizery 

HSL 212009 Revitalizace vodních toků a niv 

HSL 212010 Renaturace vodních toků a niv 

HSL 215002 Zamezení výskytu invazních druhů rostlin. 

Kromě návrhu výstavby ČOV se jedná vesměs o obecná opatření, která v případě 

obce Všeň nejsou konkretizována. Z Plánu pro zvládání povodňových rizik neplynou 

pro Všeň žádné návrhy. 
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Z důvodu kompenzace nárůstu odtoku dešťových vod ze zastavitelných ploch je 

na Všeňském potoce navrženo vybudovat suchou retenční nádrž s minimálním objemem 

1 000 m3, případně víceúčelová vodní nádrž s objemem 2000 m3 (stálé nadržení 1 000 m3 

a retenční objem 1 000 m3). 

 

5. Energetika 

5.1. Zásobování elektrickou energií 

Územím neprocházejí žádná vedení VVN a ZVN. 

Obec je zásobována ze sítě VN 35 kV, vycházející z rozvodny Přepeře, propojené 

s rozvodnou Nové Místo. Síť VN je nadzemní a je na ní rozmístěno sedm distribučních 

trafostanic 35/0,4 kV různého provedení. Síť NN je částečně provedena jako podzemní, 

částečně jako nadzemní. Postupně probíhá náhrada nadzemních vedení podzemními.  

Výpočet nárůstu potřeby elektrické energie vychází z těchto výchozích hodnot: 

- instalovaný příkon pro jeden rodinný dům 11 kW β=0,3; 

- příkon pro plochu 18 (RR) - předpoklad. 

 

Tabulka vypočtených hodnot: 

Návrhové plochy 
soudobý příkon 

MW 

Plochy SV a SX 0,38 

Plocha 18 (RR) - předpoklad 2,16 

Celkem 2,54 

 

Stávající síť VN postačuje pro vypočtený nárůst díky uvedení do provozu rozvodny 

Přepeře a posílení vedení VN ze směru od této rozvodny. Pro bezpečné pokrytí celého 

požadovaného příkonu pro plochu 18 (RR) je třeba dokončit posílení vedení VN až do 

rozvodny Staré Místo. 

Územní plán navrhuje vybudování podzemního vedení VN pro plochu 18. Vedení sice 

již bylo v minulosti položeno bez připojení. Před připojením bude nutno posoudit jeho 

aktuální stav a v případě potřeby vyměnit. 

Nejvyšší nárůst potřeby mimo plochy 18 (RR) je pro plochu 1. Pro pokrytí nárůstu 

potřeby v této lokalitě a dodržení přijatelných délek rozvodů NN navrhuje územní plán 

v souladu s platnou územní studií vybudování nové trafostanice pro plochu 1 na pozemku 

2198 k.ú. Všeň (pozemek je ve vlastnictví obce, není tedy nutno vymezovat stavbu 

trafostanice jako VPS . Nárůst potřeby v ostatních lokalitách lze v případě potřeby řešit 

posílením stávajících trafostanic, případně posílením stávajících přívodů VN. 

Respektování ochranných pásem se řídí platnými zákonnými předpisy, přičemž 

jakákoliv stavební činnost v ochranných pásmech musí být odsouhlasena správcem sítě. 

Územní plán připouští přeložky vedení VN (nebo jejich náhradu podzemním 

vedením), protínajícího plochy 2 a 14. Územní plán řeší pouze koncepci technické 
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infrastruktury, proto není konkrétní způsob řešení územním plánem určen, podmínkou je 

dohoda o financování případných přeložek. 

Územní plán z téhož důvodu (pouze koncepční řešení) nevymezuje, ale připouští bez 

nutnosti změny územního plánu další změny v rozvodech elektrické energie, jako jsou: 

- rekonstrukce vedení ve stávajících trasách; 

- náhrada nadzemních vedení NN podzemními; 

- výměna stávajících trafostanic za výkonnější, případně náhrada za jiné provedení. 

Předpokladem je provedení těchto změn ve veřejných prostorech, výjimečně i mimo 

ně se souhlasem vlastníků pozemků. 

 

5.2. Zásobování plynem 

Území Všeně je pokryto plynovodní sítí STL, vycházející z VTL regulační stanice 

Modřišice. Výpočet nárůstu potřeby plynu vychází z těchto výchozích hodnot: 

- potřeba pro jeden rodinný dům 1,5 m3/hod, 2 000 m3/rok; 

- potřeba pro plochu 18 (RR) – předpoklad. 

 

Tabulka vypočtených hodnot: 

Návrhové plochy m3/hod tis. m3/rok 

Plochy SV a SX 160 210 

Plocha 18 (RR) - předpoklad 560 470 

Celkem 720 680 

 

Návrhové plochy kromě ploch 1 a 18 jsou v dosahu stávající sítě a lze je napojit 

přímo na stávající plynovody. Pro plochu 1 je navržen plynovod podél jižního okraje plochy. 

Napojení ploch kromě plochy 18 nepředstavuje s hlediska kapacity sítě problém. 

Pro zásobování plochy 18 (RR) je navrženo prodloužení stávajícího plynovodu podél 

silnice III/27921. podle vyjádření Gas Net, s. r. o. je kapacita regulační stanice v Modřišicích 

a přívodního potrubí dostačující. 

Plyn bude jako dosud hlavním topným médiem, přitom je žádoucí další rozšiřování 

využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie. Konkrétní opatření v tomto směru však 

jsou mimo možnosti územního plánu. 

 

6. Elektronické komunikace 

Plánovanou zástavbu je navrhováno napojit novými metalickými kabely (přílože 

ke stávajícím trasám). 

Alternativou je zajištění služeb elektronických komunikací bezdrátovým spojením. 
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7. Odpadové hospodářství 

Nakládání s komunálními odpady je prováděno v souladu s Obecně závaznou 

vyhláškou obce. 

Pro sběr separovaného odpadu jsou na území obce stanoviště kontejnerů pro 

oddělený sběr recyklovatelných komodit: papíru, plastů a skla. O svozových dnech 

nebezpečného odpadu jsou občané informováni 2 x ročně. 

Jako výchozí podklad pro nakládání s odpady Libereckého kraje slouží Plán 

odpadového hospodářství Libereckého kraje. Předpokládaným trendem v odpadovém 

hospodářství je snižování množství odpadů určeného ke konečnému zneškodnění, a to 

zejména v důsledku větší míry využívání některých komodit. Velmi důležitým prvkem bude 

zvýšení míry separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) pro jeho 

následné kompostování. Na území místní části Mokrý na p.č. 2083, 2084 je vymezena 

plocha pro kompostárnu. Velikost využitelné plochy omezuje záplavové území vodního toku 

Jizera Q100. 

 

8. Ochrana přírody a krajiny 

Krajina řešeného území 

V řešeném území, kde převládá rovinatý charakter reliéfu, převažuje podíl orné půdy. 

V území je zastoupeno pouze velmi malé procento ekologicky stabilnějších ploch – lesů 

a vod. 

Ve smíšených lesních porostech (podél východní hranice katastrálního území, ve 

vyšších partiích území na úpatí Vyskeřské vrchoviny převažuje z jehličnanů borovice, méně 

smrk, z listnatých dřevin jsou zastoupeny bříza, dub a buk. 

Dominantní přírodní linií je řeka Jizera včetně jejího původního meandrujícího koryta. 

Břehová výsadba – olše, jasan, topol, vrby, popřípadě bříza a lípa přechází podél starých 

(slepých, mrtvých) ramen (Stará Voda a u Ploukonic) v souvislejší lesní porosty. U Ploukonic 

se vyskytuje též mladý smrkový porost. 

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 

příměsi dub a bříza). Vyskytují se i souvislé mladé výsadby smrku. 

 

Chráněné prvky přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Do řešeného území zasahuje Chráněná krajinná oblast Český ráj, která je nejstarším 

velkoplošným vyhlášeným chráněným územím v České republice. Oblast byla zřízena ke dni 

1. 3. 1955. Pro CHKO byl zpracován Plán péče a zónace (řešené území se nachází 

ve 3. zóně). 

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, 

v řešeném území není registrováno žádné zvláště chráněné území, ani žádný registrovaný 

významný krajinný prvek (VKP). Památný strom – Dub letní – se nachází na břehu Markova 

rybníka u Ploukonic. 
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Všechny lesní plochy, vodní toky a vodní plochy jsou významnými krajinnými prvky 

(dle § 3 zákona). Dosud neproběhla registrace žádného z významných krajinných prvků dle 

§ 6 uvedeného zákona. K registraci navrhujeme (shodně s dokumentem „Komplexní 

pozemková úprava v katastrálním území Všeň“, Gepard spol. s r.o., 2005) tyto plochy: 

- Ploukonický les; 

- Stará Voda. 

Obě plochy jsou stanovišti původních lužních lesů a významnými ornitologickými 

stanovišti. 

 

Územní systém ekologické stability 

Hlavním cílem vytváření Územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je 

trvalé zajištění biologické rozmanitosti (všech žijících organismů a jejich společenstev). 

Podstatou ÚSES je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním rozsahu, který už 

nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je 

však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplnění chybějících částí této sítě je pouze 

jednou z nutných podmínek udržení ekologické stability a biodiversity. 

Koncepce tvorby ÚSES navazuje na koncepci Evropské ekologické sítě vytvářené ve 

státech Evropské unie a má tedy velký význam pro postupné začleňování ČR do struktur 

Evropské unie a rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování celosvětové Úmluvy 

o biologické rozmanitosti, k níž Česká republika přistoupila v roce 1994. 

ÚSES je definován zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle 

tohoto zákona patří vymezení a hodnocení ÚSES mezi základní povinnosti při obecné 

ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci 

s orgány vodohospodářskými, ochrany ZPF a státní správy lesního hospodářství. Ochrana 

ÚSES je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ. Jeho 

vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území, který 

je nutno respektovat jako jeden z předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. 

Skladebné součásti ÚSES - biocentra (BC), biokoridory (BK) a interakční prvky 

(IP) jsou vymezovány: 

 na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině 

 jejich prostorových vztahů 

 aktuálního stavu ekosystémů 

 prostorových parametrů 

 a dalších společenských limitů a záměrů 

Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy a limity na využití krajiny v rámci územně 

plánovací dokumentace, lze vymezení ÚSES definitivně považovat za jednoznačné. Cílem 
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jejich vymezení je ochrana ploch funkčních prvků ÚSES a územní ochrana ploch pro 

založení prvků chybějících. 

 

Skladebné části ÚSES 

Územní systém ekologické stability krajiny je pro řešené území převzat z dokumentu 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Všeň, Gepard spol. s r.o., 2005. 

 

Nadregionální biokoridor 

Nadregionální biokoridor K 31 V, N s osou vodní a nivní vstupuje do řešeného území 

tokem Jizery. 

 

Lokální systémy ÚSES 

 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 20; 

 interakční prvky IP 4, IP 6, IP 11, IP 12, IP 17. 

Plochy vymezených prvků ÚSES jsou nezastavitelné. 
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TABULKOVÁ ČÁST 

Nadregionální a regionální úroveň ÚSES 

Osa vodní NRBK K 31 Jizera, osa vodní, osa nivní k.ú. Všeň 

V řešeném území 
délka cca 1 500 m 
šířka celá plocha 

Stabilita 

4 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

vodní tok, niva 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Vodní tok včetně břehových porostů (OL, JS, VR, JV, BR, LP, TP) 

Návrh opatření: 

Redukce nevhodné topolové výsadby, podpora stanoviště vhodných dřevin. 

 

RBC 1664 k.ú. Všeň 

Zasahuje 
okrajově do k.ú. 
Všeň  

Stabilita 

3, 4, 5 

Stav 

část funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

les, louka 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Olšové porosty na střídavě zaplavovaných stanovištích, v okrajích s příměsí jasanu a vrby 

Návrh opatření: 

Obnova porostu s cílem DB 30 %, JS 40 %, OL 30 %. 

Smrkovou příměs strpět, vylepšovat stanoviště vhodnými dřevinami. 

 

Lokální úroveň 

LBK 9 - 12 k.ú. Všeň 

Délka 480 m 
šířka min. 15 m 

Stabilita 

3 - 4 

Stav 

část funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

orná půda, lada 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Louka, část založený smíšený porost (OL, JS, VR) 

Návrh opatření: 

Založení porostu lesního charakteru, který naváže na LBC 12 a LBK 9 – 18. 

 

LBK 9 – 18 Modřišický potok k.ú. Všeň 

Délka 1 580 m 
šířka min. 15 m 

Stabilita 

3 

Stav 

část funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

louka, řídce listnaté 
dřeviny 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Vodní tok, břehové porosty, lesní porost u Ploukonic 

Návrh opatření: 

Nová výsadba břehové zeleně na březích – autochtonní dřeviny. V lesním porostu podpořit listnaté 
dřeviny (OL, DB, JS, JV, JL). 
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LBK 12 – 14 Všeňský potok k.ú. Všeň 

Délka 1 610 m 
šířka min. 15 m 

Stabilita 

3 - 4 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

louka, vodní tok, 
břehové porosty, 
orná půda 

Charakteristika biotopu a bioty: 

Louka, část na hranici CHKO. Osu tvoří Všeňský potok 

Návrh opatření: 

Zpracovat projekt na revitalizaci vodního toku. Založení nových a rozšíření současných břehových 
porostů na orné půdě. 

 

LBK 12 – 14 - 16  k.ú. Všeň 

Délka v řešeném 
území 200 m 
šířka min. 15 m 

Stabilita 

3 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

louka, les, orná půda 

Charakteristika biotopu a bioty: 

Louka, část lesní porost převážně smíšený, CHKO 

Návrh opatření: 

Založení porostu lesního charakteru, který bude tvořit přechod mezi porostem vodního toku a lesem. 
Použít autochtonní dřeviny. 

 

LBK 13 – 14 – 15 U sv. Františka  k.ú. Všeň 

Délka 1 530 m 
šířka min. 15 m 

Stabilita 

3, 4 

Stav 

funkční 

Ochrana 

 

Kultura: 

louka, orná půda, 
ostatní plocha, les 

Charakteristika biotopu a bioty: 

Louka, orná půda, ostatní plocha, les, část v CHKO 

Návrh opatření: 

Na orné půdě založit pás lesních dřevin s cílovou skladbou DB6, BK2, HB1, LP1. Louku využívat 
extenzivně, zeleň podél původní cesty ponechat sukcesi. V současném lesním porostu upravit 
druhovou skladbu ve prospěch listnatých dřevin (DB, BK, HB) – redukce AK a bezu černého. 

 

LBK 15 – 19 Žehrovka k.ú. Všeň 

Délka 640 m 
šířka min. 
15 - 20 m 

Stabilita 

4 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

vodní tok, niva, louka, 
orná půda 

Charakteristika biotopu a bioty: 

Travnatá niva vodního toku Žehrovka, součást CHKO 

Návrh opatření: 

Na orné půdě založit pás lesa s cílovou skladbou DB6, BK2, HB1, LP1. Pravý břeh toku až k cestě 
zatravnit a vysadit keře. Na levém břehu provést výchovný zásah. Louku v LBK využít extenzivně 
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LBK 19 – 20 Žehrovka k.ú. Všeň 

Délka 1 090 m 
šířka min. 
15 - 30 m 

Stabilita 

4 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

louka, vodní tok, lesní 
porosty 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Travnatá niva Přední Žehrovky, lesní porosty (VR, OL, JS, BR) 

Návrh opatření: 

Skladba lesního porostu má přirozený charakter bez nutnosti zásahu. Přilehlé louky využívat 
extenzívně (dvakrát za rok sekat). 

 

LBC 7 VKP Stará Voda k.ú. Všeň 

Plocha v řešeném 
území cca 0,8 ha 

Stabilita 

4,5 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

vodní plocha, lesní 
společenstvo OL+JS, 
VR, SM 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Slepé rameno Jizery, zbytky původního lužního lesa 

Návrh opatření: 

Provést zdravotní výběr. Výsadba stanovištně vhodnějších dřevin. Cílová skladba dřevin JS4, OL3, 
DB3. 

 

LBC 8a k.ú. Všeň 

Plocha v řešeném 
území 0,7 ha 

Stabilita 

5 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

lesní společenstvo 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Niva vodního toku Jizera mezi pravým břehem Jizery a jezerem Písečák 

Návrh opatření: 

Provést zdravotní výběr. Podpora stanovištně vhodnějších dřevin. 

 

LBC 8b k.ú. Všeň 

Plocha v řešeném 
území cca 1,4 ha 

Stabilita 

5 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

lesní společenstvo 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Niva vodního toku Jizera OL, VR, BR + lada 

Návrh opatření: 

Založení lužního lesa, cílová skladba DB4, JS3, OL2, JV1. V současném lesním porostu provést 
zdravotní výběr, zásahy směřovat k cílové skladbě dřevin lužního lesa. 
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LBC 9 Ploukonický les k.ú. Všeň 

Plocha cca 3,2 ha Stabilita 

5 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

lesní společenstvo 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Pravidelně zaplavovaná lokalita. Lesní prost JS, OL, DB, TP + luční společenstva, zbytky původního 
lužního lesa 

Návrh opatření: 

Zásahy směřovat k zachování charakteru lužního lesa. Podpora stanoviště vhodných dřevin. Cílová 
skladba JS4, OL3, DB3. 

 

LBC 12 k.ú. Všeň 

Plocha cca 3,0 ha Stabilita 

4 - 5 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

vodní plocha, 
břehové porosty, les 
(SM), orná půda 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Rybník s nivou, břehové porosty OL, VR, DB, lesní monokultura SM 

Návrh opatření: 

Redukce smrkového porostu. Podpora stanovištně vhodnějších dřevin. Cílová skladba OL3, DB3, 
JS2, JV1, JL1. Zatravnění hráze. 

 

LBC 13 k.ú. Všeň 

Plocha cca 3,6 ha Stabilita 

4 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

Kultura: 

trvalý travní porost, 
neudržovaný sad 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Trvalý travní porost, plevelná společenstva 

Návrh opatření: 

Založení lesního porostu s využitím zbytků ovocných stromů na obvodu biocentra. Cílová skladba 
dřevin DB6, BK2, HB1, LP1. 

 

LBC 20 k.ú. Všeň 

Plocha v řešeném 
území cca 2,2 ha 

Stabilita 

4 - 5 

Stav 

funkční 

Ochrana 

VKP ze zákona 

CHKO 

Kultura: 

vodní tok, louka, lesní 
porost 

Charakteristika ekotopu a bioty: 

Luční společenstva na nivních uloženinách. Vodní tok Přední Žehrovka 

Návrh opatření: 

Ponechat břehové porosty i navazující luční společenstva přirozenému vývoji (sukcesi) – maximálně 
provádět zdravotní výběr. Louku využívat extenzivně (dvakrát ročně sekat). 

 

Interakční prvky 

Interakční prvky zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní 

ekologicky méně stabilní krajinu. Vytvářejí existenční podmínky rostlinám a živočichům. 
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V řešeném území jsou vymezeny: 

IP 6 Současný stav: vodní plocha (rybníky), vodní tok, břehové porosty (OL, VR, JS, SM) 

Návrh: podél vodního toku postupně nahradit SM vhodnější listnatou dřevinou (OL, VR) 

IP 11 Současný stav: zatravněný průleh s ovocnými stromy, orná půda 

Návrh: doplnit keřové patro. Podél silnice vymezenou plochu zatravnit, vysadit keře. 

IP 12 Současný stav: zatravněný meliorační příkop s ostrůvky ostřice 

Návrh: bez nutnosti zásahu 

IP 17 Současný stav: vodní tok s břehovými porosty 

Návrh: rekonstrukce koryta vodního toku v místech poškozených nátržemi, břehy 

zpevnit osázením dřevinami. 

 

9. Hygiena, životní prostředí 

Ochrana ovzduší 

Téměř celé území patří dle souhrnného hodnocení kvality ovzduší do kategorie 

I. ovzduší čistého (dle ČHMÚ). 

Vzhledem k tomu, že území je plynofikováno, nejsou emise do ovzduší velké. Malé 

zdroje – lokální topeniště díky plynofikaci nemají významný negativní vliv na kvalitu ovzduší 

v území. 

K lokálnímu zvýšení imisních zátěží (zejména škodlivinami polétavý prach PM10, CO, 

NOx a těžkými kovy) dochází v důsledku silniční dopravy podél silnic. Územím procházejí silnice 

III. třídy č. 27920, č. 27921 a č. 27924. 

 

Imisní situace 

Dle sdělení ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší nenáleží správní území ORP Turnov k oblastem se zhoršenou 

kvalitou ovzduší. 

 

Hluk 

Hluk ze silniční dopravy 

Hluk ze silniční dopravy je základní příčinou zátěže obyvatelstva, zejména v případě 

hluku způsobovaného nákladní dopravou. 

V řešeném území nebylo  prováděno měření hlukové zátěže z dopravy. Z konfigurace  

terénu lze konstatovat, že v sídlech v prostorech nejblíže přimknutých ke komunikaci dochází 

k překračování nejvyšších přípustných hladin hluku. Již ve vzdálenosti nad 10 m od osy silnice 

je možno předpokládat, že leží limitní hladina hluku pro noční dobu (45 dB) ve vzdálenosti cca 

10 – 11 m, pro denní dobu (55 dB) ve vzdálenosti cca 15 m od osy silnice. Ve smyslu těchto 
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zásad byla řešena též Územní studie Všeň – Mokrý lokalita u Zelené cesty (Atelier T-plan, 

s.r.o., Praha, 2017). 

Problém nadměrné hlukové zátěže v sídle Všeň je řešen navrhovanou místní 

komunikací v trase západního obchvatu sídla. Přeložka bude situována v přiměřeném odstupu 

od současné i navrhované obytné zástavby. 

 

Hluk z výroby 

Hluk z výroby nesmí překračovat hranice pozemku. V obci nejsou žádné výrobní objekty 

s hlučným provozem. Pro odclonění obytné zástavby v Ploukonicích je navržena podél plochy 

výroby a skladování ochranná zeleň. 

 

Radonové riziko 

K prvotnímu stanovení pravděpodobné rizikovosti ploch slouží prognózní mapy 

radonového rizika v měřítku 1 : 200 000 (ÚÚG, 1990). Správní území obce Všeň je 

charakterizováno v odvozené mapě radonového rizika nízkým rizikem. Všeobecně platí, že ve 

vyšších polohách na pískovcovém a jílovcovém podloží bude pravděpodobně potvrzována 

oblast nízkého rizika, zatímco v polohách 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 a jejích 

přítoků. 

 

Staré zátěže 

Nejvýznamnějšími starými zátěžemi jsou bývalé skládky odpadů. Ve správním území 

obce Všeň se nachází skládka v blízkosti Dvora Borčice. Skládka v bývalé pískovně se rozkládá 

na ploše 80 x 50 m, s výškou čela cca 9 m. Objem skládky se odhaduje na cca 35 000 m3. 

Skládkování v obci Všeň bylo povoleno do 30. 6. 1993. 

V roce 1993 zpracoval Ing. Petr Vaněk pro Okresní úřad Semily v rámci úkolu 

„Předprůzkum vybraných skládek v okrese Semily“ hodnocení skládky Všeň. Nebyly shledány 

zjevné známky po nebezpečných odpadech průmyslového charakteru. V těsném sousedství 

skládky se nenalézá žádná stálá vodoteč ani nebyl zjištěn povrchový průsak ze skládky. Na 

základě Nařízení vlády ČR č. 513/1992, o podrobnostech nakládání s odpady byla skládka 

uzavřena. 

Studii k rekultivaci skládky Borčice zpracovala pro Okresní úřad Semily firma GEVOS 

Jablonec nad Nisou (11/1997). Na základě průzkumů byla skládka hodnocena jako zátěž bez 

významnějšího rizika na životní prostředí. Byla navržena biologická rekultivace. 

V roce 2000 zpracovalo INGEO Ústí nad Labem (na základě objednávky MŽP ČR) 

inventarizaci nejvýznamnějších lokalit starých zátěží. Skládku Borčice hodnotí středním rizikem. 
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10. Těžba surovin, svahové nestability 

V řešeném území se nenachází dobývací prostor ani chráněné ložiskové území. 

Bodové poddolované území ID 2651 – Všeň (černé uhlí) je respektováno. Těžba surovin 

se nenavrhuje. 

Plošné sesuvy ID 1308, 1309, 13010 a 1311 a sesuvy evidované pod č. 11, 11b a 13 

jsou respektovány. 

 

m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

 zastavitelných ploch 

Zastavěné území je dostatečně využíváno. Současně zastavěné území obsahuje 

zástavbu zemědělskými usedlostmi a izolovanými rodinnými domy situovanými v zahradách. 

Jsou řazeny podél komunikací, bez volných proluk. Proto již v minulém období byla nová 

zástavba realizována na zemědělské půdě v souladu se zpracovaným územním plánem 

obce (2005) a jeho změnami (2006, 2012). Nový územní plán zpracovaný v souladu se 

zákonem č. 183/ 2006 Sb. a jeho vyhláškami zařazuje do zastavitelných ploch nevyčerpané 

plochy vymezené územním pánem obce (2005) a jeho změnami. 

 

Potřeba nových bytů do roku 2030 

Počet obyvatel k roku 2018 = 606 

Počet trvale obydlených bytů = 223 

Počet obyvatel na 1 byt = 2,62 

Při návrhu potřeby nových bytů je třeba vycházet ze stáří a kvality stávajícího bytového 

fondu, počtu cenzových domácností a předpokládaného úbytku bytů (rekreační využití) 

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení: 

- počet domácností se bude zvyšovat 

- průměrná velikost cenzové domácnosti 2,2 osob 

- předpokládaný odpad bytového fondu cca 1 %/rok 

Předpokládaná potřeba bytů: 

- předpokládaný počet obyvatel 700 – 750 – 1 000 

- předpokládaná obložnost 2,2 osob/byt 

- potřeba bytů 455 při předpokládaném soužití 10 % (45 bytů) 455 - 45 = 410 bytů 

- počet bytů k roku 2018 = 223 

- předpokládaný odpad 1 %/rok za 10 let 45 bytů (využití např. pro rekreaci) 

- předpokládaná potřeba nových bytů = 232 bytů 

- min. velikost pozemku bydlení 800 až 1 000 m2 

- min. potřeba ploch pro bydlení 18,56 až 23,2 ha 
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- potřeba ploch pro komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu 25 % = 

4,64 až 5,8 ha 

- potřeba ploch pro komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu 23,2 ha až 

29 ha 

V Územním plánu Všeň jsou navrženy plochy: 

smíšené obytné – venkovské     o výměře 18,6513 ha 

plochy smíšené obytné – hospodaření, rekreace   o výměře 2,5731 ha 

plochy technické infrastruktury     o výměře 0,2225 ha 

plochy dopravní infrastruktury     o výměře 1,8380 ha 

plochy veřejných prostranství     o výměře 1,1455 ha     

navržené odnětí ZPF      o výměře 24,4304 ha 

 

n) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního  

 rozvoje (§ 43, odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Plochy a koridory mimo zásady územního rozvoje se neuplatňují. 

 

o) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond 

Vyhodnocení odnětí ZPF 

a) Úvod 

Vyhodnocení navrženého urbanistického řešení ÚP Všeň bylo provedeno ve smyslu 

zákona ČNR č. 334 ze dne 12. 5. 1992 o ochraně ZPF ve znění změny 41/2015 Sb. platné od 

1. 4. 2015 a dále vyhlášky MŽP č. 48 ze dne 22. 2. 2011. Pro účely ochrany ZPF jsou touto 

vyhláškou zavedeny třídy ochrany zemědělského půdního fondu, zařazující jednotlivé BPEJ do 

5 tříd. Výkres se znázorněním kvality zemědělské půdy je součástí grafické části územního 

plánu. Hodnocení je provedeno dle Metodického pokynu MMR ČR a MŽP ČR z července 2011. 

 

b) Metodika a postup vyhodnocení 

Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci v měřítku 1 : 5 000, 

i s vyznačením ukazatelů kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným 

identifikačním číslem, podle kterého je možno je najít v tabulkové části. 

Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské 

půdy a orné půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídě ochrany ZPF. Kultura zemědělské půdy byla 

stanovena podle mapy 1 : 5 000. 

Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí 

lesa je provedeno dle Společného metodického doporučení Odboru územního plánování 

Ministerstva pro místní rozvoj a Odboru ochrany hornického prostředí Ministerstva životního 

prostředí (07/2011). Zásady řešení záboru půdního fondu: 
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- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení se zpracovává zvlášť pro 

zemědělský půdní fond a zvlášť pro pozemky určené pro plnění funkce lesa; 

- v zastavěných územích se nevyhodnocuje zábor lokality do výměry 2 000 m2; 

- zábor půdního fondu pro územní rezervy se nevyhodnocuje; 

- zábor pro dopravní infrastrukturu – je násobkem délky osy koridoru a předpokládané šířky 

tělesa (včetně šířky náspů, zářezů a příkopů). 

Plocha 18 (RR) zvláštní území rekreace a regenerace nebyla zahrnuta do záborů 

zemědělského půdního fondu, neboť Krajský úřad Libereckého kraje udělil dne 21. 6. 2006 

souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu o celkové výměře 

8,1653 ha a 0,0135 ha pro komunikaci v katastrálním území Všeň. 

 

c) Vyhodnocení podmínek zemědělské výroby na území obce 

Katastrální území Všeň je možno charakterizovat z převážné části jako nížinnou oblast, 

jejíž osu tvoří v severní části tok Jizery, v jižní části tok Žehrovky. Na východním okraji nabývá 

terén dynamičnosti, tak jak zasahuje do členitého území CHKO Český ráj. Zemědělské 

hospodaření již počátkem 20. století prosadilo úpravy toku řeky Jizery s cílem zvětšení 

a scelení obhospodařovatelných ploch. Také již ve 30. letech bylo započato s melioracemi 

půdy. Největší podíl odvodnění je z období 1969 – 1974, poslední práce jsou z roku 1989. 

Celkem je odvodněno 162 ha. Hospodářské úpravy půdy se dotkly i toku Žehrovky 

a Modřišického potoka. Scelením pozemků byly zrušeny i meze a remízy. 

Převládá zemědělské využití pozemků. 

 

Hospodařící subjekty 

Převážnou část řešeného území obhospodařuje AGRO Český ráj a.s. 

Na katastrálním území Všeň jsou pěstovány obilniny, cukrová řepa, kukuřice a řepka. 

Zemědělská farma je v Ploukonicích. Ochranné pásmo není vymezeno. 

Pokud nebudou využity objekty farmy pro ustájení hospodářských zvířat, navrhuje se 

adaptace na výrobu a sklady (při dodržení hygienických norem). Oddělení areálu napomůže 

i navržená izolační zeleň. 

Na jihovýchodě zasahují do katastrálního území Všeň pozemky farmy Olešnice. 

Od obytných ploch Všeně je farma dostatečně vzdálena. 

Pozemky v jižní části řešeného území jsou využívány jako louky a pastviny. Patří ke 

Dvoru Borčice, který je v soukromém vlastnictví. Již v současné době je zde chováno cca 50 

koní pro rekreační a léčebné účely. Současné funkce trvalého a rekreačního bydlení zůstanou i 

do výhledu zachovány. Pro zkvalitnění bydlení návštěvníků i hospodářského zázemí jsou 

vymezeny plochy. 

Agrofarma je v Mokrém. Plocha částečně zasahuje do záplavového území Q100 Jizery. 

Pro využití plochy bude nutno respektovat podmínky, které stanoví vodohospodářské orgány. 
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d) Odůvodnění navržených ploch 

Potřeba ploch pro bydlení je uvedena v kap. k) této textové části ÚP 

plocha 1 (SV) je převzata z územního plánu (r. 2005). Na plochu je zpracována 

a registrována územní studie (Atelier T-plan s.r.o., 2017). 

plocha 2 (SV) je převzata z územního plánu (r. 2005). Plocha navazuje na zastavěné 

území. 

plocha 3 (SV) je převzata z územního plánu (r. 2005). Plocha navazuje na zastavěné 

území. 

plocha 4 (SV) doplňuje zastavěné území. Podnět ze zadání. Plocha navazuje na 

zastavěné území. 

plocha 5 (SV) doplňuje plochu řešenou Změnou č. 1B-a (r. 2012). 

plocha 6 (SV) řešeno Změnou č. 1B-a (r. 2012). 

plocha 7 (SV) menší rozsah plochy řešen Změnou č. 1B-a (r. 2012). 

plocha 8 (SV) podnět ze zadání. Plocha navazuje na zastavěné území sídla Mokrý. 

plocha 9 (SV) návaznost na zastavěné území sídla Mokrý. 

plochy 11, 12, 13 (SV) proluky využité jako zahrady. 

plocha 14 (SV) navazuje na zastavěné území sídla Všeň. Je dobře dopravně 

dostupná. 

plochy 15, 16, 17 (SV) proluky v zastavěném území. 

plocha 18 (RR) je řešena Změnou č. 1A (r. 2006) 

Stavba byla povolena stavebním povolením stavebního úřadu Všeň 

č.j. St. 31/2006 ze dne 11. 6. 2007; právní moci nabylo 25. 7. 2007. 

Podle § 118 stavebního zákona byla lhůta k dokončení stavby 

prodloužena do 30. 11. 2015. 

Krajský úřad Libereckého kraje udělil dne 21. 6. 2006 souhlas 

s trvalým odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu 

o celkové výměře 8,1653 ha a 0,0135 ha pro komunikaci 

v katastrálním území Všeň. 
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Katastrální území: Všeň 
            

Způsob využití 
plochy 

Plocha 
záměru 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) orná půda ovocné sady trvalé travní porosty zahrady chmelnice vinice I. II. III. IV. V. 

PV 1,1833 1,1455 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1455 0,0000 1,1455 

Plochy veřejných prostranství 1,1455 

SV 1 9,5925 9,5525 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,5525 0,0000 9,5525 

SV 2 2,0210 2,0210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0210 0,0000 2,0210 

SV 3 0,7111 0,7111 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1143 0,5969 0,0000 0,7111 

SV 4 0,2812 0,2812 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2812 0,0000 0,2812 

SV 5 0,6278 0,6276 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6276 0,0000 0,6276 

SV 6 0,3249 0,0000 0,0000 0,3249 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3249 0,0000 0,3249 

SV 7 0,7770 0,7770 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6968 0,0000 0,0000 0,0802 0,0000 0,7770 

SV 8 1,2570 1,2570 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2554 0,0017 0,0000 1,2570 

SV 13 0,0900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0900 0,0000 0,0900 

SV 14 3,0088 3,0088 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0088 0,0000 3,0088 

Plochy smíšené obytné - venkovské 18,6513 

SX 19a 1,6407 0,0000 0,0000 1,3914 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1294 0,1264 0,1356 1,3914 

SX 19b 0,3191 0,0000 0,0000 0,3181 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3181 0,0000 0,0000 0,3181 

SX 19c 0,7822 0,0000 0,0000 0,7822 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7822 0,0000 0,0000 0,0000 0,7822 

SX 19d 0,1180 0,0000 0,0000 0,0814 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0813 0,0002 0,0000 0,0000 0,0814 

Plochy smíšené obytné - hospodaření, rekreace 2,5731 

TI 10 0,2225 0,1767 0,0458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2225 0,0000 0,2225 

Plochy technické infrastruktury 0,2225 

DM1 0,3984 0,0347 0,0000 0,0064 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0410 0,0000 0,0410 

DM2 0,3165 0,0466 0,0000 0,0643 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1110 0,0000 0,1110 

DM3 0,2025 0,1018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1018 0,0000 0,1018 
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Způsob využití 
plochy 

Plocha 
záměru 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) orná půda ovocné sady trvalé travní porosty zahrady chmelnice vinice I. II. III. IV. V. 

DM4 0,6750 0,2349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2349 0,0000 0,2349 

DM5 - var. 2 0,4141 0,3066 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3067 0,0000 0,3067 

DM5 - var.1 0,7645 0,5908 0,0000 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5925 0,0000 0,5925 

DM6 0,1411 0,0000 0,0000 0,0576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0576 

DM7 0,1192 0,1093 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1093 0,0000 0,1093 

DM8 - var. 1 0,1195 0,0721 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0721 0,0000 0,0721 

DN1 0,1404 0,0676 0,0000 0,0298 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0902 0,0070 0,0974 

DS1 0,2900 0,0169 0,0000 0,0473 0,0053 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0630 0,0066 0,0696 

DS2 0,1807 0,0443 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0187 0,0255 0,0000 0,0443 

Plochy dopravní infrastruktury 1,8380 

ZÁBORY ZPF CELKEM 21,1840 0,0458 3,1053 0,0953 0,0000 0,0000 0,6968 0,8635 2,8362 19,8272 0,1492 24,4304 
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o) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

(zpracuje po projednání pořizovatel) 

 

p) Vyhodnocení připomínek 

(zpracuje po projednání pořizovatel) 

 

 

III. POUČENÍ 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek. 

 

IV. Uložení dokumentace 

 

 

V. Účinnost 

 

Vyvěšeno: 

 

Sejmuto: 
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Použité zkratky: 

 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČHP  číslo hydrologického pořadí 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČS  čerpací stanice (kanalizační) 

ČSN  československá norma, česká norma, česká technická norma 

DN  profil potrubí (vnitřní rozměr) 

EO  ekvivalentní obyvatel (ukazatel odpadních vod) 

HSL   Horní a Střední Labe 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IDVT  identifikátor vodního toku 

OP  ochranné pásmo 

RD  rodinný dům 

TNV  odvětvová technická norma vodního hospodářství 

ÚP  územní plán 

VPS  veřejně prospěšná stavba 


