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A.     I d e n t i f i k a č n í    ú d a j e 
 
objednatel : 
O b e c  V y s k e ř  
Vyskeř 50, 512 64  Vyskeř 
IČO :  002 762 86 
zastoupená starostou obce :  Janem Kozákem 
 
 
pořizovatel : 
M  ě  s  t  s  k  ý    ú  ř  a  d    T  u  r  n  o  v 
odbor rozvoje města 
Dvořákova 335, 511 22 Turnov 
 
 
zpracovatel : 
I n g .  a r c h .  Š á r k a  J a k l o v á   
Elišky Krásnohorské 953, Liberec XIV, 460 01 
IČO 431 97 281 
Jaklová & Jakl Architects, architektonická kancelář 
 
Ing. arch. Šárka Jaklová 
Ing. arch. Petr Jakl / autorizace České komory architektů číslo 01 105 / 
Ing. Josef Kobrle 
Ing. Radek Hnát 
Ing. Jan Hromek / číslo autorizace České komory architektů 2331, typ ÚSES / 
Ing. arch. Jiří Plašil / autorizace České komory architektů číslo 01 105 / odpovědný zástupce 
Mgr. Lenka Hájková 
 
 
datum zpracování :     
září 2015 
 
 

 
 
  
B.     G r a f i c k á   č á s t     

S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
5.    Koordinační výkres          M 1 :   5 000 
6.    Výkres širších vztahů          M 1 : 50 000 
7.    Výkres předpokládaných záborů půdního fondu /ZPF, PUPFL/     M 1 :   5 000 
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C.     T e x t o v á   č á s t   

P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A 

 
Úvod 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu 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. 
Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních 
a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních 
složek – půdy, vody a ovzduší. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Při tom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
 

Stávající správní  vymezení obce tvoří: 
 

k.ú.:  787744 -  Vyskeř 

Údaje jsou ve správě KP Semily 

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051 

Okres 3608 – Semily NUTS4 CZ0514 

Obec 577685 - Vyskeř NUTS5 CZ0514577685 

Pracoviště 608 – Semily   

Obec s rozšířenou působností (ORP) 5109 - Turnov 

Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov 

Počet částí obce 6 – Drahoňovice, Lažany, Mladostov, Poddoubí, Skalany a 
Vyskeř 

Statistické údaje (stav ke dni: 5.09.2011) 

 

 
Hlavním důvodem pořízení územního plánu (ÚP) Vyskeř je potřeba obce stanovit směry rozvoje 
území obce s vazbami na širší území, umožnit obnovu a zejména výstavbu a rozvoj obce v souvislosti 
s potřebnou veřejnou infrastrukturou při zachování všech hodnot v území.  
Cílem rozvoje je zejména podpora bydlení, výroby a skladování a pro rozvoj cestovního ruchu 
podpora cykloturistiky, pěší turistiky, hipoturistiky, agroturistiky a poznávacích pobytů. 
 
Obec Vyskeř je členem : 
Sdružení Český ráj 
Mikroregion Český ráj 
VHS Turnov 
Spolku pro obnovu venkova ČR 
MAS ČR 
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1. POSTUP  POŘÍZENÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU 
 
Zastupitelstvo obce Vyskeř schválilo usnesením č.1/2011 ze dne 24 1. 2011 pořízení ÚP Vyskeř. 
Obec Vyskeř uzavřela smlouvu o dílo na zpracování ÚP Vyskeř s Ing. arch. Šárkou Jaklovou.  
Pořizovatel Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování (dále jen 
pořizovatel), ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Vyskeř zpracoval v březnu 2012 návrh 
Zadání ÚP Vyskeř. V Zadání ÚP Vyskeř byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu 
ÚP Vyskeř. 
Pořizovatel v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal návrh zadání ÚP Vyskeř obci Vyskeř, 
dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu Libereckého kraje pro uplatnění podnětů a 
požadavků k návrhu Zadání ÚP Vyskeř a zároveň zajistil zveřejnění návrhu Zadání ÚP Vyskeř a jeho 
vystavení k veřejnému nahlédnutí na úřední desce obce Vyskeř a města Turnov po dobu minimálně 
30 dnů současně s oznámením o projednání návrhu Zadání ÚP Vyskeř. Pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem následně vyhodnotil požadavky, podněty a připomínky, které byly doručeny ve 
stanovené lhůtě k návrhu Zadání ÚP Vyskeř, a na jejich základě upravil návrh Zadání ÚP Vyskeř. 
Upravený návrh Zadání ÚP Vyskeř byl dle § 47 odst. 5 stavebního zákona schválen Zastupitelstvem 
obce Vyskeř usnesením č. 6/2012 dne 4. 7. 2012. 
Na základě schváleného Zadání ÚP Vyskeř, zpracovaných Územně analytických podkladů pro správní 
obvod s rozšířenou působností Turnov a doplňkových průzkumu a rozborů byla zpracovatelem 
vyhotovena a v prosinci 2012 předána obci Vyskeř dokumentace návrhu ÚP Vyskeř. 
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil termín společného 
jednání na den 23. 4. 2013 jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého kraje a 
sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů od termínu 
společného jednání. Společné jednání se konalo MěÚ Turnov za účasti zpracovatele Ing. arch. Šárky 
Jaklové, která přítomné seznámila s koncepci řešení. V průběhu července až října2013 proběhlo 
dohodovací řízení s dotčenými orgány. 
V souladu s ustanovením § 51, odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem obce na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledků dohodovacích řízeních 
vypracoval pokyny pro zpracovatele k úpravě návrhu ÚP Vyskeř. 
Krajskému úřadu Libereckého kraje byl předán návrh územního plánu podle § 50, odst. 7, pro 
posouzení návrhu Územního plánu Vyskeř z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje k Návrhu 
Územního plánu Vyskeř bylo vydáno dne 4. března 2014 pod značkou OÚPSŘ/117/2012/OÚP. 
Upravený a posouzený návrh územního plánu byl podkladem pro veřejné projednání.  
Řízení o územním plánu zahájil pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona dne, kdy oznámil 
veřejnou vyhláškou a následně oznámením konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném 
Návrhu ÚP Vyskeř. Dne 7. 5. 2014 se konalo veřejné projednání Návrhu ÚP Vyskeř s odborným 
výkladem zpracovatele, za účasti zástupců obce, pořizovatele a veřejnosti. K návrhu bylo uplatněno 
18 námitek a 12 připomínek. V období červen až srpen 2014 probíhala dohadovací jednání ohledně 
podaných námitek a připomínek k Návrhu ÚP Vyskeř. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k 
Návrhu ÚP Vyskeř a Návrh vyhodnocení připomínek obce Vyskeř k návrhu ÚP Vyskeř, které byly 
rozeslány dotčeným orgánům a Krajskému úřadu s výzvou k uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 dnů od 
obdržení. Následně v říjnu 2014 pořizovatel vydal Pokyny pro zpracování úpravy Návrhu ÚP Vyskeř 
po veřejném projednání.  
Jelikož došlo k rozsáhlejším úpravám Návrhu ÚP Vyskeř bylo svoláno Opakované veřejné projednání 
Návrhu ÚP Vyskeř na den 15. dubna 2015. Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou a následně 
oznámením konání Opakovaného veřejného projednání o upraveném Návrhu ÚP Vyskeř. Předmětem 
Opakovaného veřejného projednání byl odborný výklad zpracovatele pouze k nově doplněným 
plochám a změně regulativů v dokumentaci, za účasti zástupců obce, pořizovatele, dotčených orgánů 
a veřejnosti. K návrhu byly uplatněny 3 námitky. Došlo k vyhodnocení výsledků projednání a 
zpracování Návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu ÚP Vyskeř v rámci Opakovaného 
veřejného projednání. Návrh rozhodnutí o námitkách byl rozeslán dotčeným orgánům a Krajskému 
úřadu s výzvou k uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 dnů od obdržení.  
Na základě nových skutečností, vydáním Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1, byl 
Návrhu ÚP Vyskeř předán znovu Krajskému úřadu Libereckého kraje podle § 50, odst. 7, pro 
posouzení návrhu Územního plánu Vyskeř z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
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dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad Libereckého kraje vydal dne 19.8.2015 pod značnkou 
OÚPSŘ/117/2012/OÚP souhlasné stanovisko. 
Dále pořizovatel přezkoumal soulad Návrhu ÚP Vyskeř s požadavky dle § 53 odst. odst. 4 stavebního 
zákona, dopracoval odůvodnění územního plánu a vydal dne 24.8.2015 Pokyny pro zpracování 
úpravy Návrhu ÚP Vyskeř po opakovaném veřejném projednání.  
Na jejich základě byl zpracován čistopis ÚP Vyskeř.  
Pořizovatel přezkoumal soulad Návrhu ÚP Vyskeř podle § 53 odst. 4 stavebního zákona, návrh 
vyhodnotil dle § 53 odst. 5 stavebního zákona a předložil Zastupitelstvu obce Vyskeř návrh k vydání 
ÚP Vyskeř s jeho odůvodněním. 
Zastupitelstvo obce Vyskeř ověřilo, že ÚP Vyskeř není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve 
znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, stanovisky dotčených 
orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje, a schválilo dne ………… usnesením 
č…………….. rozhodnutí o námitkách a usnesením č.…………….. vydání ÚP Vyskeř, které bude 
oznámeno vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu. 
 
 
 

2. VYHODNOCENÍ  SOULADU  S  POLITIKOU  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE  A  ÚZEMNĚ  
PLÁNOVACÍ  DOKUMETACÍ  VYDANOU  KRAJEM 

 

Nadřazená dokumentace :  
Politika územního rozvoje (PUR) České republiky byla schválená usnesením vlády ČR č.929 ze 
dne 20.7.2009. 
PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byla schválena na jednání vlády dne 15.4.2015 jako bod č.j. 
329/15 Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.      
Vymezené rozvojové oblasti a rozvojové osy nezasahují na území obce Vyskeř, obec Vyskeř nespadá 
do specifických oblastí vymezených na celostátní úrovni. Zvláštní požadavky na ÚP Vyskeř z PÚR ČR 
nevyplývají.  
Návrh UP Vyskeř respektuje obecné úkoly a republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje  území shrnuté v bodě 2. 2. PUR ČR : 

- (14) Územní plán Vyskeř ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. ÚP 
Vyskeř zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury obce a řešeného území, původní 
strukturu osídlení a jedinečnost kulturní krajiny, které jsou výrazem identity obce i území, jejich 
historie i tradice. 

- (16) Při stanovování způsobu využití území v ÚP Vyskeř je upřednostněno komplexní řešení 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by ve svých důsledcích 
zhoršovaly stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohlednit 
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná 
řešení budou hledána ve spolupráci s obyvateli území a jeho uživateli.    

- (19) ÚP Vyskeř vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského i jiného původu), vytváří předpoklady pro 
hospodárné využití zastavěného území a zajistí ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachovává veřejnou zeleň. 

- (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, jsou umístěny do co 
nejméně konfliktních lokalit. ÚP Vyskeř respektuje veřejné zájmy např. ochranu biologické 
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště 
chráněných území, lokality soustavy NATURA 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod a nerostného bohatství, 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. ÚP Vyskeř vytváří územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability území s cílem zajistit ekologickou funkci krajiny i v ostatní volné krajině a 
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru i v zastavěných územích. ÚP Vyskeř 
stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vytváří podmínky pro 
ochranu krajinného rázu a podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

- (22) ÚP Vyskeř vytváří podmínky pro rozvoj a využití území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování hodnot území. 

- (23) Podle místních podmínek vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na propustnost krajiny. Při umísťování dopravní 
a technické infrastruktury zachovává propustnost krajiny a minimalizuje rozsah fragmentace 
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krajiny, je-li to účelné umisťuje tato zařízení souběžně. Možnosti nové výstavby posuzuje vždy 
s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné 
dopravy.  

- (24) Vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi.  

- (25) ÚP Vyskeř vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatel před 
potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) 
s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 
území určených k řízeným rozlivům povodní. ÚP Vyskeř vytváří podmínky pro realizaci 
případných opatření pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 
strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných 
územích a zastavitelných plochách ÚP Vyskeř vytváří podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody, s cílem zmírňování účinků povodní.  

- (27) ÚP Vyskeř vytváří podmínky pro umístění veřejné infrastruktury v území, a její případný 
rozvoj.  

- (29) Zvláštní pozornost věnuje návaznosti různých druhů dopravy. Řeší účelné propojení 
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytváří podmínky pro rozvoj účinného, 
dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a 
dosažitelnosti území. S ohledem na to vytváří podmínky pro vybudování vhodné sítě pěších a 
cyklistických cest. 

 
 

 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem : 
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) vydané usnesením č. 466/11 Zastupitelstva 
kraje ze dne 13. 12. 2011 s účinností od 22.1.2012. V návrhu ÚP bylo respektováno uspořádání 
území, postavení obce Vyskeř ve struktuře osídlení.  
Z hlediska ZÚR LK byla respektována kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a 
úkoly pro územní plánování stanovené v zásadách pro ÚP Vyskeř v souladu s charakterem území, se 
základním uspořádáním a limity širšího území, hlavními koridory dopravní a technické infrastruktury, 
významnými přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami území, územním systémem ekologické 
stability nadregionálního a regionálního významu, vymezenými významnými rozvojovými plochami a 
územím specifických zájmů.  
Byly zachovány územní podmínky pro dobré vazby na město Turnov a Liberec, jako středisek osídlení 
s nabídkou pracovních příležitostí, školství, zdravotních služeb a vazeb na okolní sídla.  
Byly vytvořeny podmínky pro propojení turistických oblastí kraje prvky bezmotorové dopravy 
(cyklostezky, cyklotrasy, pěší trasy). 
Do návrhu ÚP byly zapracovány Zásady odpadového hospodářství LK z r. 2004. 
 
Řešení územního plánu Vyskeř respektuje rozvojové dokumenty krajské úrovně:  
Koncepční rozvojové materiály Libereckého kraje: 

- Koncepce ochrany přírody krajiny Libereckého kraje 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Libereckého kraje  
- Strategie dopravní infrastruktury v Libereckém kraji  
- Registr cyklotras a cyklokoridorů Libereckého kraje 
- Strategie rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji  
- Havarijní plán Libereckého kraje  
- Krizový plán Libereckého kraje 
- Energetická koncepce Libereckého kraje 

Energetická koncepce Libereckého kraje byla zpracována v roce 2007. Zde byly určeny základní 
trendy rozvoje energetiky v kraji. Jsou to: 

- úspory energií 
- další rozvoj plynofikace  
- využití sluneční, geotermální energie 
- využití spalování odpadového dřeva 
- pěstování energetických plodin pouze v horských oblastech na půdě s nízkou bonitou 
- a další 
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Řešením územního plánu Vyskeř se nemění a je respektováno : 
Zařazení obce Vyskeř do uspořádání území Libereckého kraje :  

- Vyskeř tvoří venkovský prostor 
- Vyskeř je součástí Specifické oblasti nadmístního významu – SOB7 Český ráj jih   

Zařazení obce Vyskeř do struktury osídlení podle obcí  Libereckého kraje : 
- Vyskeř je obec s obytnou funkcí s dobrými podmínkami pro rozvoj 
- Vyskeř je zařazena mezi ostatní obce bez významného vlivu ostatních uživatelů a 

jednodenních návštěvníků území 
Zařazení obce Vyskeř v rámci cestovního ruchu a rekreace Libereckého kraje do :  

- oblasti cestovního ruchu Český ráj  
- podoblasti cestovního ruchu Český ráj 
- ostatní obce 

Zařazení obce Vyskeř v rámci charakteristik krajiny : 
- základní krajinný typ dle převládajícího způsobu využití – lesozemědělská a lesní krajina 
- základní krajinné typy dle reliefu – význačný krajinný typ a unikátní krajinný typ 
- krajinný ráz  - oblast krajinného rázu – OKR09 – Turnovsko – Český ráj  

- podoblast krajinného rázu – POKR09-4 Kacanovsko 
- podoblast krajinného rázu – POKR09-8 Údolí Žehrovky 
 

Do územního plánu Vyskeř byly zapracovány plochy a koridory veřejně prospěšných staveb (VPS) a 
veřejně prospěšných opatření (VPO) nadmístního významu vymezené v ZÚR Libereckého kraje : 
ÚSES : 

- nadregionální prvky ÚSES – K31B, K35B 
- regionální prvky ÚSES – RC386, RC1232, RK686 
 

 
 

3. VYHODNOCENÍ  SOULADU  NÁVRHU  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  S  CÍLI  A  ÚKOLY 
 ÚZEMNÍHO  PLÁNOVÁNÍ  

 
Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování  
1. Územní plán Vyskeř vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá 
ve vyváženém vztahu 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. 
- Územní plán řeší zastavitelné plochy změn, které respektují limity využití území a řeší problémy v 
území, které vyplynuly z ÚAP ORP Turnov a doplňujících průzkumů a rozborů území obce. Zjištěné 
problémy, které řeší slabé stránky a hrozby v území se staly součástí požadavků k řešení již v zadání 
ÚP. Vytipované silné stránky a příležitosti jsou v ÚP zachovány. Tím by mělo dojít ke zlepšení 
vyváženosti vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území. 
 
2. Územní plán Vyskeř zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 
hospodářský potenciál rozvoje. 
- Územní plán prověřil účelné využití zastavitelných ploch a tak vytvořil předpoklady pro výstavbu dle 
záměrů vlastníků pozemků a obce a to převážně ploch bydlení venkovského charakteru, očanského 
vybavení pro tělovýchovu a sport doplněné plochami technické infrastruktury.  
V případě potřeby budou nové požadavky na změny v území zapracovány do územního plánu formou 
jeho změny. 
 
3. Územní plán Vyskeř koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů. 
- V územním plánu jsou konkrétně vyjmenovány a zakresleny limity využití území ze zákona, které 
návrh rozvojových ploch respektuje. Navržené plochy, které byly v zásadním rozporu s veřejnými 
zájmy, byly z ÚP vyloučeny.  
 
4. Územní plán Vyskeř ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
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podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastavěného území. 
- Územní plán respektuje a ve veřejném zájmu chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území 
zahrnující konkrétní limity využití území. Zastavitelné plochy jsou omezeny přírodními chráněnými 
územi – CHKO Český Ráj, NATURA 2000 EVL, Geopark Český ráj registrovaný UNESCO, Přírodní 
rezervace Podtrosecké údolí s ochranným pásmem, CHOPAV Severočeská křída, ÚSES, ZPF I.a II. 
třídy ochrany, plochy lesů, plochy vodní a dalšími jednotlivými chráněnými prvky – významné krajinné 
prvky registrované, skupina registrovaných památných stromů, sesuvné území. Chráněnými kulturními 
hodnotami na řešeném území jsou nemovité kulturní památky a území s archeologickými nálezy I. a II. 
třídy dle SAS ČR. Chráněné civilizační hodnoty jsou – ochranná pásma silnic III. třídy a hlukové 
pásmo silnice, ochranné pásmo vodovodních, a kanalizačních řadů, ochranné pásmo vnější a vnitřní 
vodního zdroje, elektrického vedení a trafostanic, ochranné pásmo podzemního kabelového vedení, 
radioreléového nadzemního spoje, dálkového metalického a optického vedení a hygienické ochranné 
pásmo hřbitova.  
Podmínky pro hospodárné využití nezastavěného území stanovují podmínky pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití a stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu.   
 
5. Územní plán Vyskeř v nezastavěném území připouští v souladu s jeho charakterem umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například 
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.  
- V nezastavěném území ÚP připouští v souladu s jeho charakterem umísťování staveb, zařízení a 
jiných opatření pouze dle stanovených konkrétních podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití. 
 
6. Územní plán Vyskeř na nezastavitelných pozemcích umožňuje výjimečně umístit technickou 
infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 
- Na nezastavitelných pozemcích umožňuje ÚP výjimečně umístit technickou infrastrukturu dle 
stanovených konkrétních podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování  
Územní plán Vyskeř zejména : 

- Posoudil stav území, jeho přírodní a kulturní a civilizační hodnoty v rámci doplňujích průzkumů 
a rozborů. 

- Stanovil koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území při řešení návrhu územního plánu. 

- Prověřil a posoudil potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv 
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání po konfrontaci navrhovaných 
rozvojových ploch s limity využití území. 

- Stanovil urbanistické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny při stanovení konkrétních podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

- Stanovil podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území při stanovení konkrétních podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

- Vytvořil podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem při zachování  

- Vytvořil podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn nabídkou 
pracovních míst při využití objektů bydlení i pro obchod, služby a rodinnou rekreaci.  

- Stanovil podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení možností 
napojení ploch bydlení na dopravní a technickou infrastrukturu a doplněním občanského 
vybavení. 

- Byly uplatňovány poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové péče.  
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4. VYHODNOCENÍ  SOULADU  S  POŽADAVKY  STAVEBNÍHO  ZÁKONA  A  JEHO 
PROVÁDĚCÍCH  PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ 

 
Návrh územního plánu byl zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona v rozsahu požadavků 
na obsah návrhu územního plánu dle vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
 
 

5.a VYHODNOCENÍ  SOULADU  S  POŽADAVKY  ZVLÁŠTNÍCH  PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ  

 
Návrh územního plánu byl zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.  
Jedná se o :  
Obrana státu, civilní ochrana – do ÚP zapracovány požadavky HZS a KHS Libereckého kraje, bylo 
postupováno podle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
a podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění. 
Geologie – byly vytvořeny podmínky pro nutné protierozní úpravy krajiny, bylo postupováno podle 
zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění. 
Ochrana půd – při návrhu rozvojových lokalit bylo postupováno podle zákona č. 334/1992 Sb. o 
ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění a zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v 
platném znění. Při navrhování změn funkčního využití byla snaha minimalizovat narušení uspořádání 
zemědělského půdního fondu. Zastavitelné plochy byly přednostně umísťovány v zastavěném území. 
Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ÚP Vyskeř na ZPF byl zpracován podle přílohy č. 3 k 
vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.  
Při návrhu rozvojových lokalit nedochází k záboru PUPFL. 
Ochrana veřejného zdraví – při vymezování ploch s rozdílným využití území jsou respektovány 
závazné hygienické normy a přírodní limity řešeného území. Území není zatíženo novými zdroji 
znečištění, bylo postupováno podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění a podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, v platném znění.   
Ochrana ovzduší – řešení ÚP chrání čistotu ovzduší, do území nejsou umísťovány a v regulativech 
nejsou připouštěny aktivity s negativním vlivem na stav ovzduší – teplárny, spalovny apod. 
Ochrana podzemních a povrchových vod – návrhem ÚP nejsou ohroženy podzemní ani povrchové 
vody vodních ploch a vodních toků - bylo postupováno podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon), v platném znění. Podél vodních toků bude ponechán manipulační prostor pro výkon správy 
dle ustanovení § 49 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. 
Ochrana přírody a krajiny – při řešení ÚP jsou v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění respektovány významné krajinné prvky ze zákona, památné stromy 
včetně jejich ochranných pásem. Zvýšená pozornost je věnována ochraně krajinného rázu v souladu s 
požadavky zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

 
 
 
 
5.b VYHODNOCENÍ  SOULADU  SE  STANOVISKY  DOTČENÝCH  ORGÁNŮ  PODLE 

PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ 
 
ÚP Vyskeř je v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů. Prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska nebylo uplatněno. Proběhlo dohodovací řízení 
s orgánem ochrany ZPF s odborem životního prostředí a zemědělství KÚLK a dále se Správou CHKO 
Český ráj. S těmito dotčenými orgány bylo dohodnuto umístění a rozsah některých funkčních ploch 
pro bydlení. Tato dohoda byla promítnuta do pokynů pro úpravu návrhu ÚP Vyskeř. 
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5.c VÝSLEDEK  PŘEZKOUMÁNÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  PODLE  ODSTAVCE  Č.4  § 53 
STAVEBNÍHO  ZÁKONA 

 
a) Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem – splněno. 
b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
    urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území – splněno. 
c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů – splněno. 
d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
    zvláštních právních předpisů případně s výsledkem řešení rozporů – splněno. 
 
 
 

6. ZPRÁVA  O  VYHODNOCENÍ  VLIVU  NA  UDRŽITELNÝ  ROZVOJ  ÚZEMÍ  
 
Na základě v územním plánu řešených slabých stránek a případných hrozeb, dojde oproti 
současnému stavu ke zvýšení vyváženosti vztahu územních podmínek.  
Realizací navrhovaného řešení územního plánu dojde ke zlepšení udržitelného rozvoje území.  
 
 
 

7. STANOVISKO  KRAJSKÉHO  ÚŘADU  PODLE  § 50 ODST. 5 
 
Z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí nebyl v zadání uplatněn požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivu na životní prostředí za podmínky, že územní plán Vyskeř vyloučí vliv na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 odst. i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů a dále pokud :  

- plochy výroby a skladování neumožní umístění fotovoltaiky na nezastavěných plochách a 
větrných a geotermálních elektráren  

- nebudou vymezovány plochy, jejichž funkční využití umožní umístění sjezdových tratí, 
lyžařských vleků, lanovek a souvisejících zařízení a dále golfové hřiště, motokrosové a 
cyklokrosové areály   

- nebudou vymezovány nové koridory dálnic, rychlostních silnic, místních komunikací I. a II. 
třídy, případně železnic 

- nebudou navrhovány rozsáhlé plochy parkovišť, tj. takové plochy, které umožní umístění 100 
a více parkovacích stání.  

 
 
 

8. SDĚLENÍ, JAK  BYLO  STANOVISKO  PODLE  § 50  ODST. 5  ZOHLEDNĚNO 
 
Požadavky KÚ byly zapracovány do návrhu územního plánu. Využívání geotermální energie je 
navrženo pouze pro vytápění, ne pro výrobu elektrické energie. 
Nebyl prokázán negativní vliv na životní prostředí a byly splněny podmínky stanovené ve stanovisku 
KÚ LK. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí území není třeba zpracovávat.  
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9. KOMPLEXNÍ  ZDŮVODNĚNÍ  PŘIJATÉHO  ŘEŠENÍ   
 
 

9.1.a ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  ZASTAVĚNÉHO  ÚZEMÍ      
 
V rámci doplňujících průzkumů a rozborů bylo zastavěné území obce vymezeno k datu 1. 9. 2011 a 
zakresleno ve Výkrese základního členění území a v dalších výkresech v měřítku 1:5000. Zastavěné 
území bylo stanoveno v souladu s § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Do zastavěného území byly 
také zahrnuty jako stav pozemky, na kterých bylo vydáno stavební povolení. Na základě Pokynů pro 
zpracování úpravy ÚP Vyskeř před veřejným projednáním bylo na základě požadavku pořizovatele 
upřesněna hranice zastavěného území tak, aby byla v souladu se stavem v území.  
 
 

9.1.b ODŮVODNĚNÍ  ZÁKLADNÍ  KONCEPCE  ROZVOJE  ÚZEMÍ  OBCE  A  
KONCEPCE  OCHRANY  A  ROZVOJE  HODNOT  V  ÚZEMÍ  OBCE      

 
Základní koncepce rozvoje území obce  

Obec Vyskeř tvoří 6 částí obce a to Drahoňovice, Lažany, Mladostov, Poddoubí, Slakany a Vyskeř 
položené jižně od města Turnova a severně od města Sobotky. 
Na území obce o velikosti 961,3 ha, katastrálním území Vyskeř, žije 376 obyvatel (stav 2010). 
 
Urbanistická sídelní struktura obce Vyskeř : 
Jihozápadní hranici převážně tvoří Žehrovka, která protéká hlubokým kaňonem s údolní nivou, od 
kterého vybíhají hluboká údolí se skalními útvary severovýchodním směrem. Podél Žehrovky se od 
severu rozkládají Skalany a Poddoubí. Na náhorní planině směrem k vrchu Vyskeř se rozkládají od 
jihu Lažany a Vyskeř. Na severní a severovýchodní straně území obce se pak rozkládá Mladostov a 
Drahoňovice. 
Mimo Vyskeře většina částí obce vznikly jako malé osady zemědělských usedlostí ve formě 
uzavřených dvorců převážně ve tvaru písmene U obklopené sady, loukami a poli. 
 
Vyskeř – kompaktní sídlo se nachází na svažitém úpatí pohledově exponované krajinné dominanty 
čedičového vrchu Vyskeř - Hůry (464 m n.m.) v nadmořské výšce cca 372 metrů. Sídlo se rozkládá na 
mírně skloněné plošině nad kaňonovitým údolím Žehrovky. Sídlo je kompaktní s centrálním prostorem 
v okolí kostela, obecního úřadu a restaurace. Zásadním prvkem vertikálního charakteru je vrch Vyskeř 
s kaplí sv. Anny na vrcholu a kostelem Nanebevzetí Panny Marie u úpatí. Vrch Vyskeř dodává celé 
scenérii výraznou zapamatovatelnost a jedinečnost. Zásadní hodnotou je vysoký podíl zeleně uvnitř 
sídla a výrazné sadové přechody mezi sídlem a volnou krajinou. Celkový výraz sídla je harmonický, 
narušen pouze měřítkově nevyhovujícím zemědělským areálem. Na sídlo navazuje zemědělská 
krajina, která se výrazně uplatňuje v rámci prostorových vztahů v území.  
První písemná zpráva pochází z roku 1318. Vyskeř byla založena jako zemědělská ves s 
koncetrovanou výstavbou podél silnic, které se zde křižují (Kacanovy – Lažany, Olešnice – Hrubá 
Skála), s nevýraznou návsí v místě vodní nádrže se sv. Janem Nepomuckým v dolní části obce a v 
horní části na křižovatce silnic z Kacanov a z Hrubé Skály, kde jsou postupně umísťovány objekty 
občanského vybavení. Zemědělské štítové usedlosti s trojstranně obestavěnými dvory měly 
bezprostředně připojenou pásovou lánovou plužinu podélně se rozbíhající do krajiny východním a 
západním směrem. Tato sídelní dispozice svědčí o vrcholně středověké organizaci půdy a stavebních 
parcel. Během let byl tento kompaktní systém doplněn novou výstavbou podél nových či 
prodloužených místních a účelových komunikací v návaznosti na původní zástavbu. 
 
Mladostov – kompaktní sídlo bez výrazného centrálního prostoru a výrazných dominant. Výšková 
hladina je jednotná bez výrazných abnormalit. Mladostov je osadou s původní zachovalou lidovou 
architekturou, převážně roubených chalup. Jednotlivé objekty jsou situovány do dvorcového 
uspořádání. Venkovská stavení jsou doprovázena soubory dalších objektů různých objemových 
parametrů. Umístění doplňkových staveb a jejich architektura je podřízena stavbě hlavní. Doplňkové 
objekty svým významem ani umístěním nekonkurují obytnému venkovskému stavení. Sídlo má 
zachovalé plochy zahrad a sadů, které obepínají stávající zástavbu.  
 
Skalany – rozptýlená zástavba bez centrálního prostoru je soustředěna podél místní komunikace, 
stavení jsou doplněna dostatečným podílem vysoké zeleně. Zástavba je nepravidelně roztroušena na 
mírnějších svazích podél místní komunikace. Prudké části svahů jsou ponechány bez zástavby, s 
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využitím jako pastviny, louky a sady. Struktura sídelního útvaru zachovává historické měřítko včetně 
tvarových parametrů jednotlivých staveb. Venkovská stavení jsou doprovázena soubory dalších 
dílčích objektů různých objemových parametrů. V krajině výrazně převažují přírodní a přírodě blízké 
složky a prvky. 
Ostatní rozptýlené osídlení – jedná se o menší osady, samoty a objekty mlýnů v povodí Žehrovky. 
Všechny typy osídlení jsou doprovázeny vysokým podílem zeleně, která napomáhá dobrému 
začlenění do krajinného rámce. 
 
Stávající charakter zemědělských ploch – jedná se o zemědělskou krajinu, která se výrazně 
uplatňuje v rámci prostorových vztahů v území. Zásadním prvkem vertikálního charakteru je vrch 
Vyskeř, který dodává celé scenérii výraznou zapamatovatelnou jedinečnost. Určujícími prvky v místě 
jsou velké polní hony, liniová zeleň podél silnic, plochy luk v jižní části a vesnice Vyskeř se 
zachovalými plochami zahrad a sadů, které obepínají zástavbu. Krajina ve vymezeném dotčeném 
prostoru se vyznačuje existencí výrazných přírodních dispozic a zároveň je obrazem způsobu 
využívání území člověkem. Jedná se o vyzdviženou mírně ukloněnou plošinu, která je při dálkových 
pohledech ohraničena výraznými vertikálami lesních porostů a vlastním sídlem. Okolní svahy jsou 
vesměs porostlé lesy, na mírně nakloněné plošině je situováno vlastní sídlo, doplněné zelení uvnitř 
sídla i výraznými sadovými přechody na okraji, celá scéna je doplněna o prvky liniové zeleně v podobě 
doprovodu komunikací nebo mezí oddělujících svažité plochy luk pod sídlem. 
 
Jednotlivé části obce a menší osady jsou mezi sebou odděleny dramaticky členitým terénem a lesními 
porosty. Díky zamokření velkých ploch luk byly založeny malé rybníčky (Mladostov, Drahoňovice, 
Vyskeř), do kterých se stahovala voda z luk, která sloužila jako užitná pro zemědělské hospodaření. 
Dopravní propojení jednotlivých částí a osad s jádrovou obcí je velmi terénně komplikované, často jen 
po účelových komunikacích s výrazným výškovým převýšením. 
Ve druhé polovině 20. století se charakter obce začal měnit na rekreační, opuštěné zemědělské statky 
začaly více sloužit k rodinné rekreaci a snížil se také počet trvale bydlících obyvatel. Nová výstavba 
rodinných domů byla převážně umísťována do proluk mezi stávající zástavbu. Po roce 1989 se 
charakter začal navracet k zemědělskému. Jednotlivé usedlosti obnovily chov dobytka, koní a ovcí, 
které využívají plochy luk. Zemědělské družstvo obhospodařuje většinu orné půdy.  
Celé území obce si zatím zachovává původní urbanistickou strukturu s minimálním občanským 
vybavením v jádrové obci Vyskeř.  
Pro svoji kvalitu přírodního prostředí se celé území obce Vyskeř stalo součástí CHKO Český ráj jih a 
část území podél Žehrovky bylo zařazeno do NATURY 2000 -  EVL. 
 
Stavebně historický vývoj : 
Ve 14. století, roku 1348 je písemně zmiňována kaple na vrchu Vyskeř. 
V 15. století, postaven raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s dřevěnou zvonicí z roku 1504 
a hřbitovem.  
V 18. století, od roku 1710 probíhá v místních chalupách školní vyučování. 
V roce 1750 se staví dřevěná osmiboká zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie s roubeným 
přízemím a nad ním ustupujícím bedněným patrem, zastřešené šindelovou střechou. 
V 19. století, roku 1821 byla v obci zřízena dvojtřídní farní škola.  
Roku 1825 ¨(1830) se staví empírová osmiboká poutní kaple sv. Anny na čedičovém kopci, lidově 
zvaném Hůra - Vyskeř.  
V roce 1825 se staví křížová cesta se zastaveními a božím hrobem pod kaplí. 
V letech 1838 – 1840 byla postavena školní budova č.p. 71, do které docházely děti ze širokého okolí 
(dnes restaurace a penzion Vyskeř).  
V roce1869 byla založena knihovna.  
V 70. letech byly ve vsi hospody – U věnce, U české koruny a U Karásků. 
V roce 1878 byl postaven hostinec U českého lva.  
Začala výstavba silnic : nejstarší silnice od Hrubé Skály.  
V roce 1882 stavba silnice od Kacanov - dostavěna v r.1889.  
V roce 1883 založen hasičský sbor 
V roce 1884 stavba silnice od Lažan. Při stavbě silnice  z Lažan k Žehrovce a dále směrem do 
Sobotky byla proražena Pekařova brána, umělá brána ve skále ve tvaru gotického lomeného oblouku, 
pojmenovaná po známém historikovi .  
V roce 1893 stavba silnice od Olešnice.  
V roce 1897 založena Kampelička ?.  
V roce 1899 stavba 1. vodovodu, který byl pro nedostatek vody byl zrušen. 
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Ve 20. století, v roce 1902 byl hostinec U českého lva č.p. 88 přeměněn na katolickou faru.  
V roce 1907 založen poštovní úřad. Do této doby byla pošta přivážena do obce poštovním úředníkem 
2x týdně z Turnova. 
V letech 1914 – 1915 na místě zbořené gotické stavby kostela byl postaven novorománský jednolodní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie od stavitele K. Slače z Turnova při použití zbytků starého gotického 
kostela, z něho zachován raně gotický portálek a části plastické výzdoby z 2. pol. 15. století.   
V roce 1919 založeno elektrárenské družstvo - 1. osvětlení obce. 
V roce 1921 zřízen Štefánikův sad. V něm byl umístěn památník obětem I. světové války. Dnes je 
památník umístěn u autobusové zastávky a rozšířen i na oběti II. světové války. 
Ve 30. letech postavena budova Kampeličky.  
V roce 1939 provedena elektrifikace obce - do osad zaveden elektrický proud později. 
Po roce 1945, po druhé světové válce, v roce 1948 umístěna telefonní hovorna v sále u Vocásků. 
V 50 – 60. letech probíhá kolektivizace zemědělství a zakládá se zemědělské družstvo, staví se 
velkokapacitní kravíny v přímé návaznosti na centrum obce.   
V roce 1965 se začalo s výstavbou výtlačného vodovodního řadu a byl vybudován rozhlas. 
V roce 1974 byla katolická fara přestavěn na samoobsluhu a poštu v přízemí, v patře na obecní úřad a 
knihovnu.  
V roce 1981 výstavba vodovodu směrem na Lažany a v roce 1982 na Poddoubí. 
V roce 1983 provedena kanalizace směrem na Zahůru. 
V roce 1992 rekonstrukce elektrického vedení. 
Roku 1999 došlo k restaurování kaplí zastavení křížové cesty mezi kostelem a kaplí. 
 
 
Koncepce rozvoje území obce vychází z původní zachovalé kompaktní urbanistické struktury 
venkovského charakteru, která bude postupně rozšiřována podél stávajících komunikací a 
doplňována.  
Územní plán navrhuje rozšíření ploch pro bydlení (pro rodinné domy), občanské vybavení (pro 
tělovýchovu a sport), které jsou doplněny plochami potřebné technické infrastruktury. 
Dopravní napojení nových rozvojových ploch řeší územní plán v návaznosti na stávající komunikace.  
Inženýrské sítě technické infrastruktury jsou v územním plánu navrhovány v návaznosti na stávající a 
řeší napojení nových rozvojových ploch.   
 

Strategické zásady ochrany a rozvoje hodnot v území obce : 
Navrhované řešení ÚP se snaží přírodní, urbanistické, civilizační a kulturní hodnoty v území obce 
maximálně zachovat a zatraktivnit. Snahou bylo rozvojovými potřebami nezasahovat do hodnot v 
zastavěném území obce a minimalizovat zásah do hodnot ve volné krajině. Možnosti zástavby v 
území omezují i limity využití území. 
 

 
9.1.b.1    Přírodní hodnoty 
 

Obecná ochrana přírody a krajiny  

Významný   krajinný  prvek (VKP): 
Významné krajinné prvky (VKP - v pojetí zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajin) jsou 
„ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo 
přispívají k udržení její stability“.  
Na území obce se vyskytují VKP ze zákona – na území V-ZCHÚ (CHKO Český ráj) se VKP v souladu 
s ustanoveními zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny neregistrují. Vymezené VKP ze 
zákona jsou v plošném překryvu s velkoplošnou zvláštní ochranou přírody (CHKO Český ráj), část s 
maloplošnou (Přírodní rezervace Podtrosecká údolí). Dle § 3 zákona jsou jimi obecně „lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy“), kdy se v místních podmínkách dle evidence 
katastru nemovitostí a údajů typologických map LHP jedná o přírodní a přírodě blízké struktury 
územních množin tvořených dle charakteristik druhů pozemků pro účely katastru nemovitostí (příloha 
vyhlášky č. 26/207 Sb.): 
- V případě „lesů“ obecně lesními pozemky (kód vyhlášky 10 - detailně dle plochového členění v 

LHP/LHO pouze tzv. porostní plochou (většina zdejších bezlesí tuto definici nenaplňuje). Součástí 
tohoto VKP jsou i plochy charakteru vzrostlého lesa na nelesních pozemcích, toto VKP v grafické 
lokalizaci překrývá místy na lesních pozemcích i údolní partie charakteru údolních niv. 
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-    V případě „údolních niv“ se jedná o spojitá území přírodního a přírodě blízkého charakteru obecně 
sestávajících ze zemědělských i nezemědělských pozemků v podmínkách území obce 
diferencovaně tvořených v kódu BPEJ hlavními půdními jednotkami 64, 68, 78, a lokality aktuálně 
přírodě blízkého charakteru BPEJ 44, 51 a 58. Údolní nivy jsou zde tedy tvořeny aktuálně 
přírodními a přírodě blízkými strukturami, bez ohledu na způsoby využívání (často využívané louky 
i pastevně), s výskytem ploch s nárosty dřevin (na ostatních plochách i dlouhodobě nevyužívaných 
zemědělských pozemcích), a to i bez ohledu na provedená meliorační opatření plošných 
drenážních odvodnění. 

-   Součástí VKP ze zákona jsou i vodní plochy (zde výhradně toky) většinou přírodního a přírodě 
blízkého charakteru, a většinou s plnohodnotnými břehovými porosty. Jsou sem zařazeny i části 
napřímených vodotečí po realizovaných melioračních opatřeních plošného drenážního i liniového 
odvodnění. Podél Žehrovky se ojediněle vyskytuje invazní a nepůvodní druh netýkavky velkokvěté 
(Impatiens glandurifera).  

Pozn.: v řešeném území se na lesních pozemcích místy vyskytují i rašelinná stanoviště (dle typologických map 
serveru ÚHÚL), které jsou v územním překryvu s „lesy“. 

Nutnost ochrany VKP „ze zákona“ vyplývá z legislativních ustanovení, hlavně však pro zajištění 
kulturního cítění uživatele území. Cílem je ochrana těchto ploch před změnami a nevhodnou intenzitou 
a způsobů využívání. 
 
 
 
Obr.: orientační znázornění VKP ze zákona v řešeném území obce (bez měřítka) 

 

 
 
Zdroj: návrh zpracovatele ÚP na podkladu ÚAP (mapy kategorizace lesů, BPEJ), server ÚHÚL (typologické 
mapy), terénní šetření 8/2012 
Pozn.: Do tzv. obecné ochrany přírody náleží i ÚSES (viz dále následující samostatná kapitola dokumentace) i 
krajinářské aspekty (viz dále samostatná kapitola dokumentace).  
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Zvláštní ochrana přírody a krajiny  

Zvláště chráněná území - velkoplošná: 

Celé území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj, 1., 2. a 3. zóny odstupňované 
ochrany přírody. 

 

Kód ZCHÚ 63 

Orgán ochrany přírody Správa CHKO Český ráj 

Odborné pracoviště ochrany přírody AOPK ČR Správa CHKO Český ráj 

Vyhlašovací dokumentace (ZCHÚ vyhlášeno od 1.3.1955) - nařízení Vlády ČR č. 508/2002 Sb. 

- vyhláška MŽP ČR č. 488/2004 Sb. 

Předmět ochrany Posláním oblasti je uchování a 
obnova jejího přírodního prostředí, 
zejména ekosystémů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, a 
zachování typického charakteru 
krajiny za současného rozvíjení 
ekologicky optimálního systému 
využívání krajiny a jejich přírodních 
zdrojů. 

Zdroj: ÚSOP, server AOPK ČR 

 

Obr.: orientační znázornění zón odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj v řešeném území obce (bez 
měřítka) 

 

 
 
Zdroj: ÚSOP AOPK ČR 

Území CHKO Český ráj, i ochranný režim zón odstupňované ochrany vyplývající z Plánu péče o 
CHKO, je návrhy urbanistického řešení respektováno, není jimi negativně ovlivněno. 
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Zvláště chráněná území - maloplošná: 

Jihozápadní okraj území obce je tvořen částí přírodní rezervací Podtrosecká údolí: 

 

Kód ZCHÚ 1675 

Orgán ochrany přírody Správa CHKO Český ráj 

Odborné pracoviště ochrany přírody AOPK ČR Správa CHKO Český ráj 

Vyhlašovací dokumentace  - výnos č. 227 ONV Semily, 16.6.1985 

- vyhláška ONV Semily, 26.9.1990 

- výnos ONV Semily, 1.11.1990 

- vyhláška č. 1/1999 SCHKO ČR, 24.5.1999 

Předmět ochrany Nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadních biotopů v 
CHKO Český ráj v regionálně unikátních kaňonovitých 
údolích v kvádrových pískovcích s charakteristickými 
společenstvy rostlin a živočichů. 

Ochranné pásmo Není vyhlášeno (ÚSOP AOPK ČR), je obecně tvořeno 
územím o š. 50 m vně od hranic PR (z.č. 114/1992 Sb.). 

Zdroj: ÚSOP, server AOPK ČR 

 

Obr.: orientační znázornění lokalizace přírodní rezervace Podtrosecká údolí v řešeném území obce (bez měřítka) 

 

 
 
Zdroj: ÚSOP AOPK ČR, ÚAP 

Území Přírodní rezervace Podrosecká údolí vyplývající z Plánu péče o PR, je návrhy urbanistického 
řešení respektováno, není jimi negativně ovlivněno. 
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Památný strom: 

V řešeném území obce je v této kategorii zvláštní ochrany vyhlášena skupina stromů na Vyskři u 
hřbitova: 

Kód  101348 

Orgán ochrany přírody Správa CHKO Český ráj 

Odborné pracoviště ochrany přírody AOPK ČR Správa CHKO Český ráj 

Název skupina stromů na Vyskři u hřbitova, akt. počet 4 ks 

Poznámka, popis akt. stavu - 1 jasan ztepilý, výčetního obvodu cca 380 cm, mohutná, 
vitální a rozložitá solitéra před vstupem do hřbitova, 
- 1 jírovec maďal, výčetního obvodu cca 190 cm, solitéra 
v linii pod kostelem nad silnicí, 
- 1 lípa malolistá, výčetního obvodu cca 220, solitéra 
nápadného větvení koruny v linii pod kostelem nad silnicí, 
- 1 lípa malolistá, výčetního obvodu cca 220, solitéra 
v centru obce na návsi nad božími mukami 

Pozn.: v linii stromů pod hřbitovní zdí se nachází 1 jilm drsný, 
výčetního obvodu cca 80 cm, nezačleněný do zvláštní ochrany. 

Vyhlašovací dokumentace  - rozhodnutí SCHKO Český ráj, 13.4.1993 

- rozhodnutí SCHKO Český ráj, 7.12.1995 

- rozhodnutí SCHKO Český ráj, 19.2.2007 

Ochranné pásmo Není vyhlášeno, je obecně tvořeno kruhem o poloměru 
desetinásobku výčetního průměru stromu (z.č. 114/1992 
Sb.). 

Zdroj: ÚSOP AOPK ČR, terénní šetření zpracovatele ÚP 8/2012 

 

Obr.: orientační znázornění lokalizace vyhlášených památných stromů (bez měřítka) 

 

 
 
Zdroj: ÚSOP AOPK ČR, zpracovatel ÚP 

 

Mezinárodní ochrana přírody : 

Část řešeného území je součástí NATURA 2000 Evropsky významné lokality Podtrosecká údolí 
systému : 

 

Kód NATURA CZ0514113 

Vyhlašovací dokumentace  - nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb., 22.12.2004 

- nařízení Vlády ČR č. 208/2012 Sb., 4.7.2012 

Předmět ochrany Jeskyně nepřístupné veřejnosti, lokalita chráněných druhů živočichů a 
rostlin. 

Zdroj: ÚSOP, server AOPK ČR 
Pozn.: hranice EVL není t.č. dosud upřesněna na parcelní členění katastru nemovitostí, ani dle aktuálního stavu 
v terénu a předmět ochrany. 
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Obr.: orientační znázornění lokalizace EVL Podtrosecká údolí v řešeném území obce (bez měřítka) 

 

 
Zdroj: ÚSOP AOPK ČR, ÚAP 

Území Evropsky významné lokality Podrosecká údolí je návrhy urbanistického řešení respektováno, 
není jimi negativně ovlivněno. 
 
 

Geopark UNESCO : 
Celé území obce je součástí Geoparku Český ráj, který byl do prestižního seznamu evropské sítě 
geoparků zařazen v říjnu 2005. Území zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, 
paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. 
Český ráj byl v roce 2005 vyhlášen geoparkem UNESCO s rozlohou 700 km

2
 a stal se rovněž 

součástí evropské sítě geoparků, ale teprve nyní se stává i národním geoparkem, aby tak získal 
silnější význam i v České republice.  
Jde o část země, zajímavou krajinu, které se vyznačují skalními útvary a nevšedním tvarem terénu, 
jde o krajinu s vysokým stupněm geologické rozmanitosti, kam často dobře zapadají například i staré 
opuštěné lomy, u nichž geologické odkryvy jedinečným způsobem dokumentují vývoj a složení neživé 
části přírody. Geopark rovněž ukazuje odborné i laické veřejnosti historii využívání nerostných zdrojů 
formou hornických skanzenů anebo zpřístupněním důlních děl. Pro geopark je důležitý vysoký stupeň 
poznání geologické stavby území. Jsou dosud nevyužitým potenciálem pro rozvoj šetrného cestovního 
ruchu (tzv. geoturismus) zaměřeného na poznání krajiny, zejména však geologického dědictví. 
Geopark nemá v terénu vyznačené hranice, ale tvoří harmonický celek určený převážně skrytou 
stavbou podloží a na povrchu logickým propojením lokalit informačními tabulemi a naučnými i 
zážitkovými stezkami. Posláním geoparku je působit především osvětově, prostřednictvím poznání. 
Úkolem geoparku je vychovávat návštěvníky k úctě i vůči neživé přírodě, k respektování geologické 
rozmanitosti na základě jejího poznání. 

Koeficient ekologické stability: 
Dle příslušného podílu jednotlivých druhů ploch zastoupených a evidovaných v řešeném území, tj. 
porovnáním ploch relativně stabilních s výměrou ploch ekologicky nestabilních, činí pro řešené území 
koeficient ekologické stability (KES) průměrnou hodnotu 1,17 (dle ÚAP 1,19), což zdejší krajinu 
z tohoto aspektu definuje jako typ krajiny harmonické. 

Výpočet KES = 
výměra lesní půdy + vodních ploch + luk + pastvin 

výměra orné půdy + zastavěných ploch 
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Komentář: Tento teoretický vztah vychází pouze z údajů katastru nemovitostí, nikoliv z aktuálního a skutečného 
druhu pozemků a jejich způsobu a intenzity využívání – do vztahu tak nejsou zahrnuty výměry 
zatravněné orné půdy či plochy nárostů dřevin na jiných nelesních pozemcích současného charakteru 
lesa, které by hodnotu KES posunuly výše. 

 
 

9.1.b.2    Urbanistické a civilizační hodnoty  
 
Při navrhovaném rozvoji obce nebude narušena dochovaná původní urbanistická struktura v centru 
obce. V návrhových plochách na ni naváže struktura novodobá rozvolněným typem venkovské 
zástavby s doplněním potřebné dopravní a technické infrastruktury.  
Stávající civilizační hodnoty jsou zachovány a návrhem ÚP je podporován jejich rozvoj. 

 
 
9.1.b.3   Kulturní hodnoty       

 
Nemovité kulturní památky 

Řešené území s řadou historicky cenných staveb v souladu s krajinným rázem dotvářejí jedinečný 
charakter celého území. Historicky cenné objekty byly dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči prohlášeny za kulturní památky a zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod 
rejstříkovými čísly.  
 
Seznam nemovitých kulturních památek :  

 

číslo rejstříku okres  obec 
část 
obce 

čp. památka 
ulice,nám. 
/ umístění 

101266 Semily Vyskeř Vyskeř   

kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie 
s ohradní zdí, 
bránou a 
přístupovou 
cestou 

st.p.č. 1; p.p.č. 1; 3; 
1956/4 

44757 / 6-2860 Semily Vyskeř Vyskeř   kaple sv. Anny st.p.č. 115 

31975 / 6-2861 Semily Vyskeř Vyskeř   zvonice st.p.č. 2 

49924 / 6-6236 Semily Vyskeř Vyskeř   
socha sv. Jana 
Nepomuckého 

p. p. č. 291 

100740 Semily Vyskeř Mladostov  krucifix p. p. č. 610/1 

 
 

Architektonicky cenné stavby, soubory 
Charakter krajiny a její jedinečnost dotváří i řada dalších historicky cenných objektů a lokalit. Tento 
kulturně historický potenciál je nezbytné vhodně chránit i rozvíjet a zachovat tak jedinečnost krajiny. 
Jedná se o hodnotné architektonické stavby, objekty lidové architektury :   
-  č.p. 44 a 70 - osada Čtvrť 
-  č.p. 1 a 32 - část obce Poddoubí 
a soubor kaplí křížové cesty ke kapli sv. Anny na vrchu Vyskeř  
- objekty vodních mlýnů na Žehrovce 
Uvedené stavby nedosahují hodnot potřebných k zápisu do Ústředního seznamu kulturních památek 
ČR. Architektonicky cenné stavby jsou při řešení rozvoje obce Vyskeř respektovány a měla by být 
snaha o jejich zachování v dobrém technickém stavu při zachování původního architektonického 
výrazu.  

Historicky významné technické stavby  
Jedná se o stavby dotvářející kulturní hodnotu území, mezi které patří technické památky např. 
rozhledny, horské přehrady, dopravní stavby a historické vojenské opevnění.  
Na území obce Vyskeř není tento typ staveb.  
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Významná stavební dominanta  
Významnou stavební dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který se uplatňuje z dálkových 
pohledů. V současné době je významnou dominantou i kaplička Sv. Anny. 

Území s archeologickými nálezy (ÚAN)  
Celé území obce se nachází na území s archeologickými nálezy, převážně III. kategorie s lokalitami 
ÚAN I. kategorie zapsanými ve Státním archeologickém seznamu (SAS) ČR.  
Předmětné území obce je územím s archeologickými nálezy ve smyslu  § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba respektovat ustanovení 
§ 21-24 citovaného zákona. V předstihu před zahájením veškerých zemních prací je povinností 
stavebníka splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu  § 
22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.  
 
Seznam ÚAN  dle SAS ČR pro obec Vyskeř : 
 

poř.č. SAS název ÚAN 
kategorie 

ÚAN 
katastr. ú. okres 

03-34-08/1 Libnov- k.ú. Vyskeř I Vyskeř Semily 

03-34-08/2 
Semín - k.ú.Troskovice, Hrubá 
Skála 

I 
Troskovice,  

Hrubá Skála,  
Vyskeř 

Semily 

03-34-08/3 Vyskeř I Vyskeř Semily 

03-34-08/4 Krasnov- k.ú. Vyskeř I Vyskeř Semily 

03-34-08/5 Vyskeř I Vyskeř Semily 

 
Objekty  zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a území s archeologickými nálezy 
budou v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, respektovány a jejich 
opravy či využití se budou řídit pokyny orgánů památkové péče. 

 
 
 
9.1.c ODŮVODNĚNÍ  URBANISTICKÉ  KONCEPCE  VČETNĚ  VYMEZENÍ  PLOCH  A  

KORIDORŮ  ÚZEMNÍCH  REZERV   
 
Urbanistická koncepce navazuje a doplňuje stávající systém zastavění území obce při zachování 
všech jeho hodnot. Vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby zajišťují ochranu území pro 
budoucí potřebné využití – bydlení, rekreaci, občanské vybavení, sport a rekreaci, výrobu, dopravní a 
technickou infrastrukturu. Plochy koridorů územních rezerv nejsou v ÚP Vyskeř vymezeny.  
 
 

9.1.c.1  Vymezení zastavitelných ploch 
 
Zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení a technickou infrastrukturu byly vymezeny na 
základě požadavků obce a vlastníků pozemků po jejich vyhodnocení a to v přímé návaznosti na 
zastavěné území tak, aby byl minimalizovaný vliv na krajinný ráz a mohlo být provedeno napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu.  
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Plochy zastavitelné :  
 

k.ú. Vyskeř 

lokalita č.  pozemky p.č. 
stávající 
funkční 
využití 

návrh 
funkčního 
využití 

rozloha v m
2
  

max.počet RD  
/ obyvatel 

poznámka, 
omezení limity využití území 

ZBV1 

110/5 ZPF - OP 

bylení 
venkovského 
charakteru 

18 386 10 30 

ÚPNSÚ a  
ÚPNSÚ změna č. 1 – 26.7.2004 
urbanistická studie 2003 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 
OP lesa 
OP silnice III. třídy 
hlukové pásmo od silnice III. třídy  
 
 

110/6 ZPF - SZ 

110/12 ZPF - OP 

110/22 ZPF - OP 

110/24 ZPF - OP 

110/25 ZPF - OP 

110/26 ZPF - OP 

110/27 ZPF - OP 

110/28 ZPF - OP 

110/29 ZPF - OP 

110/30 ZPF - OP 

110/31 ZPF - OP 

ZBV2 
 

624/1       část ZPF - TTP 

918 1 3 
CHKO ČR  III. zóna  
OP lesa 
 

629/1       část ZPF - OP 

630 ZPF - S 

ZBV4 
1254/1      část ZPF - TTP 

3 542 2 6 
OP VN 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 1255/1      část ZPF - OP 

ZBV5 
32/3 

ZPF - SZ 3 197       2 6 
ÚPNSÚ změna č. 2  – 13.12.2011 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 32/18 

ZBV6 1250/1     část  ZPF - OP 6 284 2 6 

ZVP změna č. 1 – 26.7.2004 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 
hlukové pásmo od silnice III. třídy - část 

ZBV7 935/1       část ZPF - SZ 845 1 3 
ÚPNSÚ změna č. 1 – 26.7.2004 
CHKO ČR III. zóna  

ZBV9 

976/3 ZPF - OP 

2 801 1 3 

ÚPNSÚ změna č. 1 – 26.7.2004 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 
OP silnice III. třídy 
hlukové pásmo od silnice III. třídy - část 

976/4 ZPF - TTP 

ZBV10 

1248/6 

ZPF - OP 2 774 3 9 

ÚPNSÚ změna č. 1 – 26.7.2004 
CHKO ČR III. zóna 
území s archeologickými nálezy I. kat. 
OP silnice III. třídy 
hlukové pásmo od silnice III. třídy  

1248/5 

1248/1 

ZBV12 509/3  část ZPF - OP 2 940 2 6 

ÚPNSU – 21.10.1996 
CHKO ČR III. zóna  
OP lesa 
telekomunikační kabel 

ZBV13 559/21 ZPF - OP 1 143 0 0 
ÚPNSU – 21.10.1996 
CHKO ČR III. zóna  
OP lesa 

ZBV14 680/3        část ZPF - OP 2 126  1 3 ÚPNSU – 21.10.1996 
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680/1        část CHKO ČR III. zóna  
OP lesa 
 680/2        část ZPF - TTP 

ZBV15 

701/7        část 

ZPF – TTP 1 831 0 0 

ÚPNSÚ – 21.10.1996 
CHKO ČR III. zóna  
OP lesa 
telekomunikační kabel 

693           část 

ZBV17 

71/6 

ZPF - OP 1 001 1 3 

ÚPNSU – 21.10.1996 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 
OP silnice III. třídy 
hlukové pásmo od silnice III. třídy  

71/2 

ZBV18 75/4     ZPF - SZ 756 1 3 

ÚPNSU – 21.10.1996 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 
OP silnice III. třídy 
hlukové pásmo od silnice III. třídy 

ZBV19 

79/12 

ZPF - SZ 4 755 2 6 
ÚPNSU – 21.10.1996 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 

79/13 

79/16 

ZBV20 
104/2 

ZPF - SZ 2 420 1 3 
ÚPNSU – 21.10.1996 
CHKO ČR III. zóna  

104/3  část 

ZBV21 

32/2 ZPF - SZ 

bylení 
venkovského 
charakteru 

2 218 1 3 
ÚPNSÚ  
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 

32/7 ZPF - SZ 

32/8 ZPF - SZ 

ZBV22 
944/1  část ZPF - SZ 

979 1 3 
ÚPNSÚ  
CHKO ČR III. zóna  

945/1  ZPF - SZ 

ZBV24 684/1   část ZPF - TTP 884 1 3 
ÚPNSÚ  
CHKO ČR III. zóna  
OP lesa 

plochy bydlení                                                             celkem                           59 800 33 99  

ZOS1 

872/1 ost 

občanského 
vybavení pro 
tělovýchovu 
a sport 

7 930 
 

ÚPNSÚ změna č. 1 – 26.7.2004 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 
OP silnice III. třídy 
hlukové pásmo od silnice III. třídy 

1919/3  

878/6  

295/4  

2119/2  

2119/3  

876/1   (část)  

876/6   (část)  

872/5  

2119/1   (část)  

1919/4   (část)  

plochy občanského vybavení                                      celkem                           7 930  

ZTK1   
1173 ost technické 

infrastruktury 
pro  

500 
ÚPNSU – 21.10.1996 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 1174 ZPF - TTP 
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1206/1   (část) ZPF - OP 
kanalizaci OP VN 

ZPF II 
meliorace 

ZTO1 

468/1 TTP technické 
infrastruktury 
pro 
biologický 
odpad 

2 151 
CHKO ČR III. zóna 
území s archeologickými nálezy I. kat.  

468/2 ost.  

plochy technické infrastruktury                                 celkem 2 651  

Plochy zastavitelné                                                      celkem 70 381  

 
Pro orientační výpočet max. počtu RD a obyvatel se počítá pro 1 RD plocha cca 1200 m

2
 včetně 

přístupových komunikací a obložnost 3 osoby na 1 RD. 
 
 

9.1.c.2  Vymezení ploch přestavby   
 
Plochy přestavby byly vymezeny v zastavěném území obce pro bydlení v rodinných domech, pro 
občanské vybavení a technickou infrastrukturu.   
   

Plochy přestavby : 
 

k.ú. Vyskeř 

lokalita č.  pozemky p.č. 
stávající 
funkční 
využití 

návrh 
funkční 
využití 

rozloha v m
2
  

max.počet RD  
/ obyvatel 

poznámka, 
omezení limity využití území 

PBV2 

32/3 

ZPF - SZ 

bydlení 
venkovského 
charakteru 

977 1 3 
ÚPNSÚ změna č. 2 – 13.12.2011 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 

32/10    (část)  

32/17   ( část ) 

32/18   ( část ) 

PBV3 
27/1 

ZPF - SZ 683 1 3 
ÚPNSÚ změna č. 2 – 13.12.2011 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 32/12 

PBV4 
282 ost 

427 1 3 
ÚPNSÚ změna č. 2 – 13.12.2011 
CHKO ČR IV. zóna  

29/1 ZPF - TTP 

PBV5 
79/17   (část) ZPF - SZ bydlení 

venkovského 
charakteru 

1 567 1 3 
ÚPNSÚ 
CHKO ČR III. zóna  
území s archeologickými nálezy I. kat. 296 stavební 

plochy bydlení                                                             celkem                           3 654 4 12  

PTK1  

123/1 
ZPF - SZ 

technické 
infrastruktury 
pro 
kanalizaci 

835 

ÚPNSU – 21.10.1996 
CHKO ČR III. zóna 
území s archeologickými nálezy I. kat. 
OP VN 
 

123/3   (část) 

123/5   (část) vodní plocha 

plochy technické infrastruktury                                 celkem 835  

Plochy přestavby                                                         celkem 4 489  
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9.1.c.3  Vymezení systému sídelní, doprovodné a krajinné zeleně 
 
Stávající systém sídelní, doprovodné a krajinné zeleně včetně doprovodné a krajinné zeleně s 
indexem a ploch dřevin rostoucí mimo les byl v návrhu územního plánu zachován, v navrhovaných 
plochách změn bude jejich součástí. Doprovodná a krajinná zeleň a plochy dřevin rostoucí mimo les 
jsou vymezeny i pro uchování ekologických a estetických funkcí krajiny a k zachování stávajících 
přírodních hodnot území včetně krajinného rázu. 

 

 
9.1.d ODŮVODNĚNÍ  KONCEPCE  VEŘEJNÉ  INFRASTRUKTURY     
 
9.1.d.1   Dopravní infrastruktura 
 

Základní dopravní koncepce 
Základní dopravní síť je na území obce Vyskeř stabilizovaná, místní a účelové komunikace slouží 
zároveň pěšímu pohybu a jsou po nich částečně vedeny cyklistické a turistické trasy.  
Územím obce prochází silnice III. třídy, které propojují obec se sousedními obcemi a městy : 
III/27921 - z Olešnicie (směr od Turnova) přes Vyskeř na Hrubou Sklálu 
III/27926 - z Kacanov (směr od Turnova) přes Vyskeř dále přes Lažany a Libošovice na Sobotku 
III/27928 -  od křižovatky Pleskotský mlýn pod Lažany na Krčkovice a Hrubou Skálu 
Jednotlivé místní části obce jsou napojovány na tuto základní komunikační kostru soustavou místních 

a účelových komunikací. 
 

Silniční doprava a základní síť silnic 
Silnice III. třídy : 
Při vymezení ploch silniční dopravy bude respektována Normová kategorizace krajských silnic III. 
třídy, kterou schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004. 
Konkrétně se jedná o silnice III/27926 a III/27921, která mají návrhovou kategorijní šířku S 7,5/60, o 
silnici III/27928, která má návrhovou kategorijní šířku S 6,5/50. 
Místní a účelové komunikace :  
Jsou nejrozsáhlejší sítí silnic s vysokou hustotou v území. Místní komunikace svými parametry 
vykazují hodnotu kategorie MO 4,5/30, technický stav hlavně mimo zastavěné území obce často 
nesplňuje normové požadavky směrové a sklonové a pro možnost bezpečného využívání je třeba 
minimálně rekonstrukce povrchu.  
Ostatní místní komunikace :  
Převažující komunikační síť obce je tvořena komunikacemi se smíšeným provozem (podskupiny D1 
dle ČSN 73 6110). Jsou zatíženy nízkou intenzitou dopravy a slouží zároveň pěšímu pohybu. Jsou to 
komunikace s převážně proměnnou šířkou vozovek a jejich kategorizace se pohybuje v rozmezí MO 
3/20 do MO 4/30. Podružné místní komunikace mají charakter účelových napojení přístupů k 
jednotlivým objektům či parcelám, jejich povrch je různorodý. Menší část komunikací přechází do 
štěrkových povrchů s pokračováním do polních cest ústících do extravilánu obce. 
 
 

Hromadná autobusová doprava 
Linková autobusová doprava zajišťující dopravní spojení obce s okolím probíhá po silnici  III/27921 a 
III/27826.  
 

Číslo linky  670001 

Název linky Turnov – Hrubá Skála – Újezd Petr. – Libuň-Holín - Jičín 

Zastávky Vyskeř a Vyskeř,Mladostov 

Číslo linky  670006 

Název linky Semily Semily 5 – Chuchelna,Kozákov – Vyskeř – Turnov – Malá Skála – Chuchelna,Kozákov 

Zastávky Vyskeř a Vyskeř,Mladostov 

Číslo linky  670355 

Název linky  Turnov-Vyskeř 

Zastávky  Vyskeř,Skalany,odb., Vyskeř,Poddoubí, Vysoké kolo mlýn, Vyskeř,Poddoubí a Vyskeř 
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Místní části (např. Mladostov, Lažany) nejsou v docházkových vzdálenostech od zastávek. Po 
silnicích III. tř. jsou vedeny sezónní autobusové linky rekreační a cykloturistické dopravy. Územní plán 
nové autobusové zastávky nenavrhuje. 

 
Dopravní vybavenost 

V řešeném území není čerpací stanice pohonných hmot, nejbližší je v Turnově. ÚP nové plochy pro 
čerpací stanice nenavrhuje. 

 
Doprava v klidu 

Odstavné a parkovací plochy 
Odstavná stání pro osobní automobily se nacházejí v centrální části obce Vyskeř. Jedná se o plochu 
ve dvorním prostoru budovy Obecního úřadu (10 stání) a před budovou Obecního úřadu (5 stání). 
Stravovací a ubytovací zařízení mají parkovací stání pro klienty umístěny na svých pozemcích. Nové 
parkovací plochy územní plán navrhuje v rámci plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 
ZOS1 pro možnost parkování navštěvníků sportovních akcí. Další budou řešeny v rámci jednotlivých 
funkčních ploch. 
Odstavná stání pro autobusy 
Plochy odstavných stání pro autobusy se nenavrhují. 
Odstavná stání pro nákladní automobily 
Plochy odstavných stání pro nákladní automobily se nenavrhují. 
Hromadné a řadové garáže 
Plochy pro hromadné nebo řadové garáže se nenavrhují. 

 
Pěší doprava 

Stávající chodníky pro pěší v centru Vyskeře jsou respektovány. Ostatní pěší doprava probíhá po 
stávajících silnicích III. třídy i místních komunikacích se smíšeným provozem. Nové chodníky územní 
plán nenavrhuje. 

 
Cyklistická doprava  

Územím prochází cyklotrasy : mezinárodní T 14 – Hrádek nad Nisou – Liberec – Libíč – Pleskotský 
mlýn ( Kacanovy, Vyskeř, Pleskotský mlýn) a T 4010 – Turnov – Hrubá Skála – Chlum (Věžák, Kost). 
U této trasy se navrhuje alternativní vedení po místní komunikaci s cílem napojit stávající restaurační 
zařízení. 

 

Turistické trasy 
Územím prochází turistické trasy, které se zachovávají : 
Modrá – Bukovina, Drahoňovice, Vyskeř, Podvyskeřský mlýn, Kost 
Modrá – Podvyskeřský mlýn, Skalany, Kacanovy 
Žlutá – Příhrazy, Žehrov, Vysoký Mlýn, Pleskotský mlýn, Vežák, Vidlák 
Červená – Nebák, Libošovice 
Zelená – Valdštejn, Čertoryje, Věžák, Pleskotský mlýn, Rytířova Lhota, Kost  
Pro pěší turistiku se v územním plánu nenavrhují nové trasy.   
 

Zemědělská doprava 
Zemědělská doprava se omezuje na zachování možností příjezdu na obhospodařované plochy jak po 
stávajících, tak po navrhovaných komunikacích, které musí mít příslušné technické parametry. Mimo 
zastavěné území obce budou zkvalitňovány stávající polní cesty. 
 

Drážní (železniční) doprava 
Drážní doprava není na území obce Vyskeř provozována. 
  

Letecká doprava    
V návrhu územního plánu je respektováno na území obecní části Vyskeř účelové letiště Vyskeř –
ULVYSK. Jedná se o nouzovou přistávací zatravněnou plochu severně za vrchem Vyskeř. Poloha 
GPS : 50

o
 32´ 14,29"N, 15

o
 9´25,09"E. 

 

Vodní doprava  
Vodní doprava není na území obce Vyskeř provozována.  
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Ochranná pásma silniční 
Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 
50m a ve vzdálenosti 15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice III. třídy a 
místní komunikace III. třídy mimo souvisle zastavěné území (ve smyslu zákona o pozemních 
komunikacích). 

 
Ochrana území před negativními vlivy dopravy 

Negativními účinky hluku budou ohroženy objekty rozvojové plochy (část ZBV1, část ZBV6, ZBV9, 
ZBV10, ZBV17 a ZBV18) přilehlé k silnici III. třídy. U navrhovaných obytných lokalit situovaných u 
silnice III. tř. se budou navrhovat stavby tak, aby byly splněny podmínky § 30 zák.č. 258/2000 sb., o 
ochraně venkovního a vnitřního prostoru staveb a Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění následných předpisů.  
Opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po silnicích III. třídy na nově 
navržených plochách, bude stavebník povinen provést na vlastní náklady. Tato podmínka provedení 
zmíněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově 
navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětných silnicích III. třídy (např. 
odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plochách. 

 
 
9.1.d.2   Technická infrastruktura  
 

Vodní hospodářství  
  

Vodovod – zásobování pitnou vodou 
Obec Vyskeř má obecní vodovod, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale i přechodně bydlící 
obyvatelstvo. Na vodovod jsou napojeny i místní části Za Hůrou (těsně navazující na zastavěnou část 
Vyskeře), dále Mladostov a Poddoubí, nově byl vodovod rozšířen do částí Lažany a Drahoňovice. 
Samostatný, veřejně nevlastněný ani neprovozovaný individuální vodovodní systém má osada 

Krasnov. Vodovodní síť byla vybudována v první polovině 30. let a v 60. letech, byla postupně 
částečně rekonstruována a rozšiřována až do dnešní doby. V současné době probíhá rekonstrukce 
vodovodu do Mladostova. Bez napojení na veřejný vodovod zůstávají části (osady) Děčín, Libnov, 
Chlum, Krasnov a odlehlá část Za Hůrou.  
Na severozápadním okraji obce odlehlá místní část Skalany a osada Podbaba jsou zásobeny pitnou  
vodou, dodávanou Skupinovým vodovodem Turnov-Kacanovy-Olešnice-Skalany. Ve Skalanech je 
vodovod ukončen. Na tento řad napojený odbočný vodovodní řad ze Skalan do Podbaby je dále 
prodloužen do obce Olešnice, kde zásobuje místní odlehlou část Mlýnice.   
Vlastníkem převážné většiny vodovodu je Vodohospodářské sdružení Turnov, pouze objekty 
financované ze SFŽP a dostavěné v roce 2001 (část rozvodů a vrt V-2) stále vlastní obec Vyskeř. 
Provozovatelem vodovodní sítě jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s..Vodovod je provozován 
bez velkých provozních problémů. Vodovodní síť zajišťuje i zásobení požární vodou. 
Voda je do vodovodní sítě dodávána z vrtu V-2. Vrt V-2 je vrtaná studna, vyhloubená v roce 1991, 

hluboká cca 90 m, s vydatností cca 2,8 l/s. Voda je zde hygienicky zabezpečována chlorováním. 
Výtlak z vrtu je veden novým litinovým potrubím DN 80 do nově zrekonstruovaného zemního VDJ 
Vyskeř 2x35 m3, max. hl.=410,80 m n.m., dno=408,30 m n.m.  
První zásobní a tlakové pásmo (I.) přísluší k VDJ Vyskeř, zásobující zastavěnou část Vyskře, jižně 
situovanou osadu Poddoubí a odlehlé místní části Lažany a Mladostov. Na trase vodovodu do 
Mladostova jsou dále napojeny osady Čtvrť a Kouty. Původně malý vodojem pro Poddoubí, umístěný 
nad osadou u příjezdové komunikace do Vyskře je nahrazen na zásobním řadu pro tuto osadu 
vybudovanou redukční šachtou RŠ Poddoubí, která tak tvoří tlakové podpásmo I.A VDJ Vyskeř. Druhé 
tlakové podpásmo I.B je tvořeno redukční a armaturní šachtou RŠ Lažany, umístěnou u křižovatky 
komunikací  do Lažan a Chlumu.  
Druhé zásobní a tlakové pásmo (II.) je příslušné stávajícímu zemnímu vodojemu VDJ Za Hůrou, 
max.hl.=443,25 m n.m., dno=neuvedeno m n.m., vybudovaného zhruba v roce 1932 VDJ Za Hůrou je 
plněn čerpáním vody z VDJ Vyskeř. Jeho zásobní a tlakové pásmo zahrnuje vodojemu přilehlou 
místní část Za Hůrou a odlehlou místní část Drahoňovice včetně Smrčí.  
 
Vodovod vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v Libereckém 
kraji a navazujících zpracovaných dokumentací.   
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Stávající způsob zásobení obce vodou z místního vodovodu Vyskeř s vlastním vodním zdrojem V-2 
územní plán nemění. Vodovod je vyhovující po stránce kapacitní, tlakové i kvality vody. Vzhledem ke 
stáří a špatné technické kvalitě některých úseků vodovodních řadů bude v budoucnu provedena jejich 
rekonstrukce a postupně s dostavbou nových lokalit i jejich zkapacitnění a to v souladu s požadavky 
správce vodovodu - Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. Teplice, závod Turnov. 
K rekonstrukci a rozšíření vodovodní sítě je přistoupeno hlavně v místech ploch navrhovaných pro 
novou zástavbu.  
K dostavbě do nových lokalit jsou navrženy nové vodovodní řady, profily řadů včetně vyměňovaných 
budou od D 50 mm do D 110 mm, převážně z trub z PE-HD. 
 

Ochranná pásma 
Ochranná pásma vodovodu : 
Pro výstavbu v blízkosti vodovodního potrubí stávajícího i vodovodů navržených je nutno respektovat 
Zák.č.274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění. Ochranné pásmo pro 
vodovodní potrubí je stanoveno u profilu do DN 500 do vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce na každou 
stranu, u potrubí nad DN 500 ve vzdálenosti 2,5 m na každou stranu, u potrubí nad DN 200 a hloubce 
dna nad 2,50 m pod upraveným povrchem se ochranné pásmo z 1,5 m nebo 2,5 m zvětšuje o 1,0 m 
na každou stranu. Dále nutno respektovat Zák.č.254/2001 Sb. v platném znění. 
 
Ochranná pásma vodních zdrojů a chráněných území : 
Činnost v území bude podmíněna vydanými a platnými rozhodnutími ochrany vodních zdrojů a 
chráněných území. Jedná se o vyhlášená a platná Ochranná pásma vodních zdrojů a území : 

- v CHOPAV Severočeská křída 

- v PHO 3. stupně veřejného zdroje pitné vody Káraný (celé povodí Jizery) 
- přímo v obci se nacházejí PHO 1. a 2. stupně zdroje pitné vody V-2 pro obecní vodovod 
- v chráněném území CHKO Český Ráj 
- jižně pod obcí protéká významný vodní tok Žehrovka, bezejmenný tok od Krasnova, západně 

Kacanovský potok s manipulačním prostorem 6,0 m od břehové čáry 
 
Tabulka vyhlášených ochranných pásem vodních zdrojů, určených k dalšímu využití do veřejného 
vodovodu :  

Vodní zdroj Druh zdroje Vyhlášení OP Ze dne Poznámky 

V-2 Vrtaná studna 
MěÚ Turnov   
ŽP/4223A/04/231.2 R 223 

22.12.2005 I. st + II. st platné 

 
 

Vodní zdroje 

- Vrt V-1 – vrtaná studna vyhloubená asi v roce 1961, vrt je hluboký cca 69 m. V současné době 
je vrt zrušen 

- vrt V- 2 – vrtaná studna vyhloubená v roce 1991, hluboká cca 90 m, s vydatností cca 2,8 l/s, 
vybavená ponorným čerpadlem. Voda je zde hygienicky zabezpečována chlorováním. Výtlak 
z vrtu je veden novým litinovým potrubím DN 80 do zemního VDJ Vyskeř 

 
 
Tabulka vodních zdrojů k využití : 

Vodní zdroj 
Charakter  
zdroje 

Vydat. 
Q= l/s 

Povolen
é 
Q=l/s 

Povolení odběru Ze dne 
Platnost 
do 

Poznámky 

V-2 Vrtaná studna 2,8 1,5 l/s 
MěÚ OŽP Turnov 
OŽP/1810/2005/Hou-
231.2-R 121 

20.7.2005 31.12.2015 
Využíván-
hlavní zdroj 

Celkem  2,8 l/s 1,5 l/s  

 

Vodárenské objekty 
Vodojemy : 
- vodojem Vyskeř-zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2 x 35 m3, max. hl.=410,80 m n.m., 

dno=408,30 m n.m., zrekonstruovaný po roce 2003 v místě původního vodojemu  vybudovaného 
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asi v roce 1932. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě 

a ke spotřebitelům v dolním tlakovém pásmu- zastavěné části Vyskře, Poddoubí a Mladostova. 
Pro potřeby dodání vody do VDJ Za Hůrou je ve vodojemu umístěna čerpací stanice.  Jedná se o 
vodojem I. tlakového pásma.  

- vodojem Zahůra - zemní jednokomorový vodojem o objemu 15 m3, max. hl. 443,25 m n.m., dno 
neuvedeno, vybudovaný asi v roce 1932. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním 

řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v horním tlakovém pásmu. Projekčně je připravena 
jeho rekonstrukce na 2x17 m3, max.hl.=440,70 m n.m., dno=439,00 m n.m.. Jedná se o vodojem 
II. tlakového pásma. 

- zrušený vodojem Poddoubí- původně zemní jednokomorový vodojem o objemu 10 m3 

(dno= 305,00 m n.m. ) vybudovaný asi ve 40. letech. Vodojem byl plněn z vodovodního rozvodu 
dolního tlakového pásma - VDJ Vyskeř. Z vodojemu byla pitná voda gravitačně vedena 

vodovodními rozvody z ocelových potrubí DN 32 ke spotřebitelům v Poddoubí. Dnes je dolním 
tlakovém pásmu VDJ Vyskeř nahrazen redukční šachtou RŠ Poddoubí.  

 
Redukční šachty : 
- RŠ Poddoubí - betonový podzemní objekt, sloužící pro redukci tlaku I. tl. pásma VDJ Vyskeř pro 

osadu Poddoubí (tl. podpásmo I.A); je umístěna na kótě cca 305,00  m.n.m., výstupní tlak cca 
0,05 Mpa. Nahrazuje původní, zrušený přerušovací zemní vodojem Poddoubí 10 m3 

- RŠ Lažany - nový betonový podzemní objekt, sloužící pro redukci tlaku I. tl. pásma VDJ Vyskeř 
pro místní část Lažany (tl. podpásmo I.B) a výhledově jako armaturní šachta pro vyprojektované 
připojení osad Libnov a Chlum. Šachta je umístěna na kótě potrubí cca 360,00 m.n.m., výstupní 
tlak cca 0,2 Mpa.  

 
Potřeba vody 
Obec má v současnosti 376 trvale bydlících obyvatel, na nově navržených nebo plochách přestavby 
se počítá s nárůstem o 132 trvalých obyvatel. Počítá se s 50 rekreanty stávajícími včetně návrhu. 
Celkový počet trvalých obyvatel a rekreantů bude cca 549 obyvatel. Počítá se s napojením 100% 
trvale bydlících obyvatel, rekreačních objektů, podnikatelských areálů a objektů občanského vybavení. 
Stávající spotřeba se pohybuje okolo 100 l/ obyv/den. Výhledová potřeba dle Vyhl. 120/2011 Sb. na 
obyvatele rovněž v průměru stanovena na 100 l/os/den. Občanské vybavení je zprůměrováno na 20 
l/os/den.   
 

Odběratelé 
Celkem připoj. 

odběratelů 
potřeba 

l / os/den 
celkem l/d 

 Obyvatelstvo-stávající 376 100 37 600 

 Obyvatelstvo-návrh 111 100 11 100 

 Rekreace-chalupy-stáv. 50 100 5 000 

 Obč. vybavenost - stáv. 410 20 8 200 

 Obč. vybavenost - návrh 120 20 2 400 

 Firemní potenciál 50 60 3 000 

 

 Průměrná denní specifická   67,300 m3/d 

 Průměrná měsíční  2 022,00 m3/měs 

 Průměrná roční- plné celoroční odběry i s rekreanty   24 264,00  m3/rok 

           

 Souč. ner. l/d l/s m3/h m3/d 

 Průměrná denní specifická   Qp  67 300 0,729 2,804 67,300 

 Maximální denní Qm 1,40 94 220 1,091 3,925 94,220 

 Maximální hodinová Qh 2,20 148 060 1,714 6,169  

  
Skutečná spotřeba se bude odvíjet od vývoje ceny vodného a skutečnému naplnění obce dle návrhu a 
výhledu územního plánu.  
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Stávající vydatnost vodního zdroje, výkon čerpací stanice, akumulace vodojemů, kapacita 
vodovodních řadů zaručuje pokrytí vypočítané potřeby pitné vody v návrhovém i výhledovém období.  
Tlakové poměry jsou za současného stavu vyhovující, vzhledem k navržené rekonstrukci 
nevyhovujících vodovodních řadů vodovodů a zkapacitnění malých profilů nedojde k poklesu tlaku 
v síti. 
 
Návrh, výhled 
Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení "Vyskeř - rozšíření 
vodovodu pro osady Za Hůrou, Drahoňovice, Děčín, Lažany, Libnov, Chlum a Krasnov", zpracovatel 
Vávra-projekty, Železný Brod, 09/2003, pod ZČ 203-2002.  
V projektové dokumentaci je řešeno : 
- rekonstrukce a zvětšení akumulace VDJ Za Hůrou na 2 x17 m3 a max. hl. 440,70 mn.m., 

dno=439,00 m n.m. 
- rozšíření vodovodní sítě do odlehlé části Za Hůrou z tlakového pásma II. z VDJ Za Hůrou 
- napojení osady Děčín a stávající vodovod v Drahoňovicích, zásobený z VDJ Za Hůrou 
- napojení osady Libnov na zásobní řad, vedený  z VDJ Vyskeř do Lažan a to pod redukční šachtou 

RŠ Lažany 
- napojení osady Chlum na vyprojektovaný zásobní řad, vedený do osady Libnov 
- napojení osady Krasnov na stávající vodovod v zastavěné části obce, tlakového pásma VDJ 

Vyskeř 
 
Rozšíření vodovodu do uvedených lokalit bude po již provedené částečné výstavbě pokračovat dle 
finančních možností investora a hlavně z provozního hlediska tak, aby bylo možné dodávat vodu do 
odlehlých částí a osad v potřebné kvalitě a hygienickém zabezpečení. Do doby rozšíření vodovodu do 
těchto lokalit nebo v případě upuštění od tohoto záměru, budou nadále na základě hydrogeologických 
posudků budovány či zkapacitňovány stávající individuální vodní zdroje včetně potřebných trubních 
rozvodů a jejich součástí (objekty akumulace, čerpací stanice apod.).      

 
Dále je tímto územním plánem navrženo rozšíření stávající vodovodní sítě do rozvojových ploch i do 
stávající zástavby. Navržené lokality k zástavbě RD, bytové výstavbě a občanského vybavení budou 
zásobeny jak ze stávajících vodovodních řadů, tak z nově navržených vodovodních řadů, přivedených 
k těmto nově vytypovaným plochám.  
Dále je nutné počítat s postupnou rekonstrukcí starého vodovodního potrubí a to jak z hlediska 
technického, tak z hlediska případného zvětšení dimenzí, aby převedly potřebné množství vody. Je 
vyhodnocena potřeba vody a tlakové poměry s ohledem na návrh zastavitelných ploch. Na základě 
vyhodnocení je navrženo pro nově navrženou výstavbu prodloužení vodovodní sítě. 
Trasy koridorů rekonstruovaných i nově navržených vodovodních řadů budou v dalších stupních 
projektů řešeny s ohledem na tento územní plán, ale i s ohledem na přímo vzniklé požadavky pro 
jejich realizaci. 
Dále je nutné po opuštění vodního zdroje V-1 jeho fyzické a legislativní zrušení- odstranění stavby 
vodního díla. 
 
Požární voda bude odebírána z místních hydrantů. 
 

Kanalizace – odvádění a čištění odpadních vod  
Stávající stav obce Vyskeř má v centrální zastavěné části v současnosti vybudovaný stávající systém 
veřejné kanalizace, pokrývající odkanalizování cca 80% území zastavěné části.   
Odkanalizování obce je zajištěno stávajícím systémem jednotné kanalizace, která odvádí vyčištěné 
splaškové odpadní vody z individuálních čistících zařízení z domácností, staveb občanského vybavení 
a firemních areálů, dále srážkové a drenážní vody do místního rybníka. Rybník zároveň slouží jako 
další stupeň dočištění přitékajících vod. Je nejprve dotován přirozenými přítoky vody z území a dále 
zmíněnou jednotnou kanalizací.  
Přepad z rybníka je díky svedení drenážních vod jednotnou kanalizací do rybníka víceméně trvalou 
neevidovanou vodotečí, zaústěný do toku Žehrovka.   
Jednotná kanalizační síť je provedena převážně z betonových trub DN 200 až DN 500, dále z úseků z 
kameninových trub a trub z plastů. Systém vznikal postupným rozšiřováním v minulém století, 
většinou postupným zatrubňováním příkopů a propojováním propustků. Dosud částečně provedená 
kamerová prohlídka kanalizace odhalila technicky nevyhovující úseky stok a zaasfaltované kanalizační 
šachty, šachty v nevyhovujícím technickém stavu a kanalizační šachty s mřížemi, řešené jako vtokové 
a zároveň jako revizní.  
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Kanalizace je v majetku a provozování Obce Vyskeř, má vydaný a schválený Kanalizační řád.  
Část rodinných a rekreačních domků v odlehlých lokalitách - místních částech a osadách má 
vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením, část objektů má domovní ČOV či septiky s 
dočištěním a následným zasakováním do terénu. Dešťové (srážkové) vody ze střech objektů v těchto 
lokalitách jsou vypouštěny do terénu k zásaku.  

   
Návrh 

Návrh odkanalizování obce, její zastavěné centrální části se nadále opírá o využití stávajícího 
kanalizačního systému.  
Pro potřeby návrhu zpracování této části územního plánu byly využity kamerové prohlídky zatím 
dostupných úseku části kanalizační sítě, zaměření její polohy a dále provedeny odběry vzorků 
odpadních vod z výustě kanalizace do rybníka a na odtoku z rybníka do Žehrovky. 

 
Co se týče technických zásahů do stávající kanalizační sítě, navrhuje se rekonstrukce a opravy 
technicky dožilých a poškozených úseků stok, obnovení vstupu do zaasfaltovaných šachet, opravy 
kanalizačních šachet a uličních vpustí. Vybrané úseky, které vzejdou z dalšího projekčního 
rozpracování této problematiky budou s výměnou potrubí zkapacitněny. Rovněž bude nutné 
zrekonstruovat napojovací místa kanalizačních přípojek do těchto stok.     
V tomto územní plánu je navrženo rozšíření stávající kanalizační sítě do rozvojových ploch i do 
stávající zástavby. Navržené lokality k zástavbě RD, bytové výstavbě a občanského vybavení budou 
napojeny jednak do přilehlých stávajících nebo k rekonstrukci navržených stok, tak do nově 
navržených koridorů stok, přivedených k těmto nově vytypovaným plochám. Ve třech případech se pro 
dopravu předčištěných splaškových odpadních vod počítá s výstavbou individuálních čerpacích stanic 
ČSOV.   
Trasy nově navržených stok budou v dalších stupních projektů řešeny s ohledem na tento územní 
plán ale i s ohledem na přímo vzniklé požadavky pro jejich realizaci.   
V zastavěných územích a zastavitelných plochách, výškově odlehlých od gravitačního napojení do 
stávající jednotné kanalizace v obci budou jednotlivými investory vytvořeny podmínky pro zadržování, 
vsakování či dalšímu využívání dešťových vod. Dešťové vody budou v maximální míře využívány 
v místě vzniku, případně na vhodných místech úpravou terénu svedeny do vodoteče. 

 
Co se týče kvality vod vypouštěných do stok, budou tyto u jednotlivých napojených nemovitostí 
dobudovány tak, aby kvalita vypouštěných vod do kanalizace splňovala emisní hodnoty vypouštění 
vod do vod povrchových. To znamená, že bude nutné u jednotlivých objektů dobudováno čistící 
zařízení tak, aby hodnoty na výstupu z nich emisní hodnoty splňovaly - výstavba či dobudování 
tříkomorových septiků s dočišťovacími filtry nebo osazení domovních ČOV. 
Jako další stupeň dočištění bude nadále využíván místní rybník. Po jeho nedávné revitalizaci bude 
nadále sledována míra zabahnění, míra zachycení nerozpuštěných látek, technický stav vtoku, hráze 
a odtokového objektu.    

  
Tabulka ukazatelů znečištění odpadních vod 

 BSK5 NL CHSKcr 

 Hodnoty dle rozborů – vtok rybníka     18 mg/l 18 mg/l 37 mg/l 

 Hodnoty dle rozborů – odtok rybníka     14 mg/l 23 mg/l 32 mg/l 

 Emisní ukazatele dle  Nař. vl. 61/2003 Sb 40 mg/l 50 mg/l 150 mg/l 

  
Stávající systém odkanalizovaní je možné dále provozovat, průtok kanalizací a trasa mezi rybníkem v 
obci a vyústěním do toku Žehrovka tvoří srážkové vody, přirozeně se vyskytující a drenážní vody. Tyto 
tvoří přirozený systém odtoku vod z území.  
Kvalita vody na odtoku z rybníka odpovídá požadavkům pro vypouštění vod do vod povrchových, 
stanovených Nař. vl. 61/2003 Sb. v platném znění, což bylo doloženo provedenými rozbory, 
zpracovanými akreditovanou laboratoří.  

 
Ochranná pásma  

Ochranná pásma kanalizačního potrubí : 
Pro výstavbu v blízkosti kanalizačních stok stávajících i navržených je nutno respektovat Zák. 
č.274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění. Ochranné pásmo pro 
kanalizační potrubí je stanoveno u profilu do DN 500 do vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce na každou 
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stranu, u stok nad DN 500 ve vzdálenosti 2,5 m na každou stranu, u potrubí nad DN 200 a hloubce 
dna nad 2,50 m pod upraveným povrchem se ochranné pásmo z 1,5 m nebo 2,5 m zvětšuje o 1,0 m 
na každou stranu Dále nutno respektovat Zák.č.254/2001 Sb. v platném znění. 

 
  Vodní plochy a toky  
 
Řešené území spadá do povodí Labe a významného vodního toku Jizera. Na území obce se na jižním 
a západním okraji nacházejí tři evidované vodní toky. 
Hlavním recipientem v území je významný vodní tok Žehrovka. Tento byl v minulosti revitalizován. 
Jižně pod zastavěnou částí Vyskře je do toku Žehrovka zaústěn pravostranný přítok - bezejmenný tok 
z prostoru od Poddoubí a Krasnova. V západním okraji území v místní části Skalany a osady Podbaba 
protéká Kacanovský potok, který je pravostranným přítokem Žehrovky.  
Zmíněné vodní toky jsou ve správě Povodí Labe, s.p., příslušná č.h.p vodních toků jsou 1-05-02-025, 
1-05-02-026, 1-05-02-027.  
Co se týče požadavků na úpravu retence území, územní plán další nové požadavky na výstavbu 
retenčních objektů či ploch v území neřeší. 
Správce bude provádět na tocích běžnou údržbu, spojenou s úpravou narušených břehů, kácení 
náletového břehové porostu, čištění koryta od nánosů a sedimentů.  
Okolí vodních toků musí vlastníci pozemků, na nichž toky bez vlastního parcelního čísla vedou, 
udržovat v řádném stavu, území nezastavovat a ponechat manipulační prostor pro přístup a údržbu v 
šířce 6,0 m od břehové čáry. Stejný manipulační prostor musí být ponechán v případě evidovaných 
vodních toků s vlastními parcelnímu čísly.       
Záplavové území 
Záplavové území není na území obce vymezeno. 
Protipovodňová a protierozní opatření 
Plochy protipovodňových a protierozních opatření nebyly v rámci řešení územního plánu vymezeny. 
 

  Energetické vedení  
 
Základní energetická koncepce                                                                                          
Vyskeř je zemědělská obec s minimálně rozvinutým místním průmyslem. 
Po celé návrhové období bude hlavní energií elektrická energie, rovněž využití obnovitelných druhů 
energií se bude stále zvyšovat. Obec nebude plynofikována. 
Důležitým faktorem v energetice obce je snižování energetické náročnosti objektů a to jak zlepšování 
tepelně technických obvodových plášťů objektů, tak zvýšené účinnosti technologických spotřebičů. 
Plochy výroby a skladování neumožňují umístění fotovoltaiky na nezastavěných plochách a větrných a 
geotermálních elektráren.  
 
Energetická bilance 
Energetická bilance vychází ze současného stavu a z pravděpodobného výhledového stavu, které lze 
velmi obtížně určit. 
Pro navrženou výstavbu lze předpokládat následující skladbu energetických vstupů. 
Vytápění -   el.energie  =  50 %  ostatní energie   =  50 % 
Ohřev TUV -  el. energie  =  80 %  ostatní energie   =  20 % 
Technologie -  el. energie  =  100 % 
 
V tabulce č.1 je uvedena energetická bilance navržené výstavby v obci  Vyskeř. 
           Tabulka č.1 

Lokalita č. Počet RD Elektrická energie Ostatní energ. 

Kat. B Kat. C P ( kW ) P (kW ) 

ZBV 1 10 4 6 82,6 36 

ZBV 2 1 1 - 8,5 8 

ZBV 4 2 1 1 21,1 8 

ZBV 5 2 1 1 21,1 8 

ZBV 6 2 1 1 21,1 8 

ZBV 7 1 1 - 8,5 8 

ZBV 9 1 1 1 8,5 8 
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ZBV 10 3 1 2 24,8 8 

ZBV 12 2 1 1 21,1 8 

ZBV 13 0 - - - - 

ZBV 14 1 1 - 8,5 8 

ZBV 15 0 - - - - 

ZBV 17 1 1 - 8,5 8 

ZBV 18 1 1 - 8,5 8 

ZBV 19 2 1 1 21,1 8 

ZBV20 1 1 - 8,5 8 

ZBV21 1 1 - 8,5 8 

ZBV22 1 1 - 8,5 8 

ZBV24 1 1 - 8,5 8 

PBV5 1 1 - 8,5 8 

 
 
Elektrické energie 

Popis současného stavu. 
Dodávka elektrické energie je zde zajišťována z vedení 35 kV  protínající ve směru jihovýchod – 
severozápad řešené území. Z tohoto vedení jsou vyvedeny přípojky k jednotlivým trafostanicím, 
jejichž přehled je uveden v tabulce č. 2 
           Tabulka č.2 

Číslo TRF Název TRF Vlastník Provedení 

0511 Obecní úřad ČEZ Stožárová 

0512 Dolení ČEZ Stožárová 

0962 Zahůra ČEZ Stožárová 

0060 Lažany ČEZ Zděná 

0059 Drahonice ČEZ Stožárová 

0057 Mladostov ČEZ Zděná 

0055 Skalany ČEZ Stožárová 

 
V současné době již vlastníci jednotlivých trafostanic neposkytují informace o jejich výkonu. 
Ve Vyskři je využití elektrické energie odpovídající velikosti a úrovni obce. Elektrické energie se pro 
vytápění využívá minimálně. V řešeném území není žádný velkoodběratel elektrické energie. 
Elektřiny se používá především pro svícení a pro pokrytí technologické spotřeby (vaření, ohřev TUV, 
domácí spotřebiče, atd.). Nízké napětí NN rozvod je v řešeném území na betonových stožárech, na 
kterých je rovněž umístěno veřejné osvětlení.  
V  Lažanech je NN rozvod ještě původní z počátku elektrizace. 
Ve Skalanech je NN rozvod kabelový. 
Systém zásobování elektrickou energií se v návrhovém období nebude měnit. Je a bude 
z venkovního vedení 35 kV, na které budou napojeny stožárové trafostanice 35/0,4 kV. V současné 
době je před dokončením  RZ 110/35 kV Turnov. Po jejím dokončení bude řešené území zásobováno 
z této rozvodny, čímž se zvýší spolehlivost dodávky elektrické energie. 
U navržené trafostanice TN1 bude její výkon určen v dalších stupních, kdy již bude upřesněn příkon 
jednotlivých lokalit a kdy budou známy záměry provozovatele NN sítě na její rozšíření. 
Řešení nových nebo rekonstruovaných vedení NN bude přednostně ukládáno pomocí kabelů pod 
terén s ohledem na zachování a zvyšování hodnoty krajinného rázu místa, chráněného dle ust. § 12 
zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

 
Ochranná pásma elektrického vedení : 
Pro bezporuchový provoz energetických zařízení je nutné dodržovat jejich ochranná pásma. U 
elektrické energie jsou v současné době dvojí ochranná pásma. 
 
Stávající zařízení vybudované před 1.1.2001 - podle vl. nař. č. 80/1957 ze dne 30.12.1957 a vyhl. 
MPE č.153/1961 ze dne 11.12.1961. 
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Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 30 m měřené kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice. 
Ochranné pásmo elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí u napětí nad 1 kV a do 35 kV 
včetně : 

- 10 m u venkovního vedení VN od krajního vodiče na každou stranu, 
- 7 m v lesních průsecích. 

U stožárových trafostanic VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u vedení VN 
- 1 m u kabelových vedení bez ohledu na druh a napětí od krajního  kabelu na každou stranu. 

U venkovního vedení NN se ochranné pásmo nestanoví. 

 

Nově navržená a vybudovaná zařízení po 1.1.2001 - podle zákona č. 458/2000, platného od  

1.1.2001. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu 

U napětí 1 kV a do 35 kV včetně : 

- pro vodiče bez izolace 7 m 

- pro vodiče s izolací 2 m 

- pro závěsná kabelová vedení 1 m 

V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy, nebo provozovatel příslušné distribuční 

soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů 

nadzemního vedení, pokud je takový volný pruh třeba. Vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí 

jsou povinni jim tuto činnost umožnit 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami ve vzdálenosti 20 m kolmo na 

oplocenou, nebo obezděnou hranici objektu stanice. 

 
Zemní plyn  

Plynofikace řešeného území není navržena z těchto důvodů : 
V řešeném území není velkoodběratel, který by inicioval plynofikaci svého energetického zásobování 
a tím i plynofikaci obce. Řešené území má několik obecních částí velmi řídce zastavěných. 
Vysokotlaké VTL plynovody, ze kterých by mohla být plynofikace realizována jsou  

- pojizerský plynovod DN 200, PN 25 
- VTL plynovod DN 500, PN 40,  Ústí n.L.– Hradec Králové 

Oba VTL plynovody jsou od centra obce vzdáleny cca 7 km vzdušnou čárou. 
Z výše uvedených důvodů nelze počítat s plynofikací řešeného území. 

 
Vytápění  

Vyskeř je obec, která v návrhovém období nebude mít kompletní energetickou základnu – nebude 

plynofikována. Je nutné, aby spotřeba zde byla ekonomická. To znamená : 

- Zlepšovat tepelně technické vlastnosti stávajících objektů. Při výstavbě nových objektů dodržovat  

  platné předpisy předepisující tepelný odpor obvodových konstrukcí, především ČSN 73 05 40 – 2. 

- Používat kvalitní regulaci úrovně vytápění objektu i jednotlivých místností. 

- U nových objektů využívat kvalitních projektů pro jejich realizaci. 

- Pečlivě zvažovat a ekonomicky hodnotit využití obnovitelných druhů energií. 

- Při přechodu na využití obnovitelných druhů energií využívat finanční podpory státu. 

 

Pro vytápění, ohřev TUV a technologickou spotřebu zde budou sloužit následující energie : 

Hlavní energií zde bude elektřina. Přes její rostoucí cenu, bude její využití stoupat.  

Rovněž je možné využívat kapalného plynu, nebo topných olejů. Jako u všech ostatních energií je zde  

nutná  technicko - ekonomická analýza navrhovaného řešení. 

Výhodné je zde spalování odpadového dřeva v kombinaci s el. energií, protože zde se umí dřevo 

vytěžit, dopravit a zpracovat. Dále jsou kolem rodinných domů prostory pro jeho skladování, které jsou 

nutné, aby dřevo vyschlo. 

Využití sluneční a geotermální energie je technicky zajímavé, ale ekonomicky již tak zajímavé není a v 

řešeném území se téměř nevyužívá.  
 
Spotřebiče s  výkonem spalovacího zařízení přesahující příkon bytové jednotky jsou uvedeny 
v tab.č.3. 
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                         Tab. č.3 
Č.kot. Označení kot. Výrobce Výkon (kW ) Palivo Roční spotřeba  

K1 Obecní úřad přímotop 20 El.en. 25,1 MWh 

K2 ZD Akukamna 5x 25 El.en. 15 MWh 

 
 
Ostatní energie  

Geotermální energie 
Využití je možné po celé ploše řešeného území. Převážně se bude jednat o čerpání tepelné energie 
ze země buď pomocí vrtů, nebo plošně položených kolektorů v hloubce minimálně 1,5 metrů, dále 
bude využíváno čerpání tepelné energie ze vzduchu, systém vzduch – voda. Geotermální energie 
nebude sloužit pro výrobu elektrické energie. 
Biomasa  
Biomasa je nositelem obnovitelných zdrojů chemické energie vznikající fotosyntézou. Předností 
biomasy je skutečnost, že spotřebované množství oxidu uhličitého k  jejímu růstu je zhruba stejné jako 
množství CO2 vyprodukované při jejím spalování. 
Těžiště využívání biomasy spočívá v jejím spalování a zplynování, nelze však pominout její podíl na 
výrobě bionafty a bioplynu.  
Biomasa z pěstování zemědělských plodin by však měla zůstat na poli jako hnojivo. 
Využití dřeva k energetickým účelům 
V současné situaci, která je ustálená a je charakterizována trvalým růstem všech druhů energií je 
spalování odpadového dřeva z okolních lesů stále ekonomicky výhodnější. Jedná se především o 
probírku vzrostlých lesních kultur, nebo odřezky, které vznikají při plošné těžbě (větve, vrchy atp.). 
Využití obilovin pro energetické účely 
Pro výrobu energie se zde používá sláma obilovin, kukuřice, řepky, pícnin, nekvalitní suché seno. 
Lisuje se do malých balíků, velkých válcových, nebo hranatých balíků, briket, nebo pelet. 
Topeniště na spalování slámy musí být přizpůsobeno vysoké rychlosti zplynování materiálu, musí 
zachytit vyšší podíl popela a zamezit usazeninám na roštových a teplosměnných plochách. Až 10% 
popela ze slámy ulétá do komína a je třeba ho zachytit v odlučovačích. 
Řešené území je zemědělská oblast, využití spalování obilovin zde však nemá prostor. Není zde 
centrální zásobování tepelnou energií, kde by se spalování uplatnilo v centrálním zdroji, ani firma, 
která by tento způsob investovala. 
Využití rychle rostoucích energetických plodin 
Zatím velmi omezeně využívaným zdrojem biopaliv jsou energetické rostliny. 
Zemědělské plochy v řešeném území se nachází převážně ve 2. – 3. bonitě, zde je možné pěstovat 
pouze potravinářské plodiny a plodiny zahrnuté do zemědělské výroby. Pěstování energetických 
dřevin, nebo rostlin na zdejší zemědělské půdě nedoporučujeme realizovat. 
Solární energie 
V tabulce č.4 jsou uvedeny průměrné měsíční a roční sumy solárního záření ( MJ/m

2
)  

                                                                                                                      Tab. č.4 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Σ 

MJ/m
2 

65 122 250 365 535 560 540 490 305 180 70 50 3532 

 

Energie slunce může být využita dvěma způsoby 

- slunečními kolektory, které svými absorbéry pohlcují sluneční záření a přetváří je na teplo, kterým 

se ohřívá přenosové medium. 

Dopadající energii lze plochým kolektorem zachytit s jistou účinností, která je tím větší, čím menší je 

rozdíl mezi teplotou kolektoru a teplotou okolního vzduchu. V celoročním průměru lze z celkového 

množství dopadající energie zachytit přibližně : 

75 – 80 % energie při ohřívání kapaliny na 30
o
C 

65 – 70 % energie při ohřívání kapaliny na 45
o
C 

55 – 60 % energie při ohřívání kapaliny na 60
o
C  

V klimatických podmínkách řešeného území lze  energii slunečního záření využívat k ohřívání teplé 

užitkové vody v období od března do  října. Od listopadu do února lze se sluneční energií počítat jako 

s doplňkem k energii dodávané jiným zdrojem. 

Vzhledem k tomu, že v zimních měsících lze slunečními kolektory zachytit v našich klimatických 

podmínkách jen velmi malé množství energie, jsou zde podmínky pro vytápění sluneční energií 

poměrně nepříznivé. 



J a k l o v á   &   J a k l   A r c h i t e c t s    Odůvodnění  ÚP  Vyskeř 

  

 

37 

 

Získávání energie slunečními kolektory se bude v řešeném území rozšiřovat především pro ohřev 

teplé užitkové vody v kombinaci s doplňkovou energií, kterou může být elektrická energie. 

- fotovoltaickými články, jejichž užití se v posledních několika letech velmi rozšířilo díky masivní 

dotaci na výkup elektřiny zde vyprodukované. 

Od 1.1.2011 se podstatně zhoršily podmínky výkupu elektřiny ( snížení ceny, daň z příjmu, atp.), 

protože solární elektrárny se stavěly na zemědělské půdě. 

Elektřina vyrobená ve fotovoltaických článcích je neregulovatelná a její maximální výkon nastupuje 

v letních měsících, v denní době, kdy je minimální odběr elektřiny ze sítě. Tato elektřina neřeší 

dodávku elektřiny v době špiček (zimní období, ranní špička kolem 7,00 hod a odpolední špička kolem 

19,00 hod), naopak vyvolává výstavbu přenosových kapacit na úrovni VVN a nutnost jejího prodeje za 

velmi nevýhodné ceny. 

Výroba elektrické energie fotovoltaickými články, pokud bude v řešeném území realizována, tak pouze 

na střechách jednotlivých rodinných domů, v žádném případě na zemědělské půdě. 
 
Využití obnovitelných druhů energií závisí na mnoha faktorech, nejdůležitější je pořizovací cena a 
návratnost investice. Vzhledem k trvalému růstu cen všech druhů energií se využití obnovitelných 
druhů energií stává velmi aktuální. Využití obnovitelných druhů energií se bude odvíjet od cenové 
situace na trhu. 
 
 

Spoje  
Telekomunikace 
Řešené území je telefonicky obsluhováno z telefonní ústředny v obci Kacanovy, odkud je přiveden do 
řešeného území telefonní kabel, který je rozveden pro řešené území. 
Přes katastr obce není trasován dálkový optický kabel.  
Místní telefonní rozvod je po celkové rekonstrukci, jeho popis a zakreslení není předmětem této 
práce, jak vyplynulo z jednání s SPT Telecom dne 4.12.1995. 
V řešeném území je několik převaděčů telefonního signálu : 
-  Za Hůrou 
-  Obecní úřad 
-  Drahoňovice 

 

Radiokomunikace 
Přes řešené území v místní část Skalany je vedena nadřazená radioreleová trasa Českých 
radiokomunikací s ochranným pásmem 10 m.  
Televizní a rozhlasové vysílání, kde se mimo paušálního poplatku nemusí hradit další poplatky je 
rozděleno na : 
Multiplex 1 – televize – ČT 1, ČT 2 
- rozhlas – Radiožurnál, Praha, Vltava, Wave, Česko, č.6, D dur, Leonardo 
Multiplex 2 – televize – Nova, Nova Cinema,Prima, Prima COOL, Barrandov 
Multiplex 3 – televize – Z 1, public TV 
         
Televizní vysílání je zajištěno základními televizními vysílači : 
Liberec - Ještěd pracujícím na :  43. kanálu pro Multiplex 1, výkonem 50 kW 
          52. kanálu pro Multiplex 2, výkonem 50 kW 
          Multiplex 3 zde ještě není uveden do provozu 

         
Ústí n.L. - Buková Hora pracujícím na :  33. kanálu pro Multiplex 1 

         58. kanálu pro Multiplex 2, výkonem 100 kW 
         55. kanálu pro Multiplex 3, omezeným výkonem 10 kW  

 

Program rozhlasu 

Příjem vysílání rozhlasu je zde na dobré úrovni. Vysílání rozhlasu je zajišťováno vysílači umístěnými 

na radiokomunikačních střediscích RKS. 

RKS  Liberec - Ještěd 

RKS Ústí n.L. - Buková hora 

RKS Liblice 

RKS Mělník 

RKS Praha – Cukrák 
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Ochranná pásma telekomunikačních zařízení 

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení se řídí podle zákona č.151/2000Sb. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.  

V ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno: 

- provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce, 

- zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by 

znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení, 

nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, 

- vysazovat trvalé porosty. 

U radioreléových tras, vysílacích bodů a telekomunikačních převaděčů, musí být zachována přímá 

viditelnost a u jejich koncových bodů je vymezeno ochranné pásmo o poloměru 300 m, kde nesmí být 

umístěn rušivý zdroj elektromagnetického vlnění.  

U telekomunikačních převaděčů je kruhové ochranné pásmo o poloměru 30 m kolem TVP.  

 
Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady se obecně řídí především ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
změně některých dalších zákonů, v platném znění a Závěry vyplývající z Plánu odpadového 
hospodářství (POH)  LK.  
Stávající systém likvidace odpadu z domácností na  území  obce  Vyskeř se návrhem územního plánu 
nemění a bude se řídit závěry vyplývajícími z Plánu odpadového hospodářství (POH)  LK : 

 
- Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 

vlastností odpadů  
- Zásady pro nakládání s komunálními odpady 
- Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady 
- Zásady pro nakládání s vybranými odpady 
- Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady 
- Zvýšit podíl využívaných odpadů 
- Snížit podíl odpadů ukládaných na skládku 

 
Stávající skládku biologického odpadu ze zemědělské činnosti (kompostárna Vyskeř pro hovězí a 
vepřový hnůj) územní plán nemění.  
Pro potřeby obce a občanů obce územní plán navrhuje skládku biologického odpadu (ZTO1) 
(komunitní kompostárna pro kompostování organického materiálu z údržby veřejné zeleně a zeleně ze 
zahrad) o kapacitě do 150 t/rok. Jedná se o zpevněnou plochu s oplocením umístěnou na západním 
okraji obecní části Vyskeře. V současné době se zde nachází neorganizovaná skládka organického 
materiálu. Záměrem je tuto skutečnost uvést do souladu s územním plánem aby mohla sloužit pro 
potřeby obce.   

 
 
9.1.d.3  Občanské vybavení  
 
Návrh občanského vybavení odpovídá požadavkům a potřebám obce, tak jak to bylo určeno v zadání.  
Územní plán respektuje stávající plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury a komerčních 
zařízení. Z důvodu velkého rozptylu zástavby a malého množství obyvatel není možné na území obce 
zřizovat základní zdravotní péči – obvodní lékař pro dospělé a děti, případně zubař s možností prodeje 
léků.  
Pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby se nové plochy nenavrhují. Územní plán umožňuje 
využit rodinné domy, nebo umístění samostatných menších provozoven v rámci ploch pro bydlení. 
Pro tělovýchovu a sport územní plán navrhuje nové plochy areálů sportovních zařízení – sportovní 
plochy fotbalového areálu a centra volného času (ZOS1 a POS1)  pro potřeby převážně místních 
obyvatel.  
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9.1.d.4  Veřejné prostranství 
 
Plochy veřejných prostranství ve smyslu Vyhlášky č. 501/2006 S. jsou v ÚP vymezeny. Územní plán 
akceptuje v zastavěném území obce současné veřejné prostranství jako stav. Revitalizace veřejných 
prostranství by měla probíhat formou údržby veřejné sídelní zeleně, případně doplněním chodníků a 
snížením dopravního zatížení např. formou snížení max. rychlosti. 
Pro každé 2 hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, a nebo smíšené 
obytné bude vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o 
výměře min. 1000 m

2
, do kterých se nezapočítávají pozemní komunikace.  

V navrhovaných zastavitelných plochách pro bydlení a sportovní zařízení atd. mohou vzniknout další 
veřejná prostranství jako jejich součást. 
 
 

9.1.d.5  Požadavky civilní ochrany a požární bezpečnosti 
 
Civilní ochrana  
Územní plán nové plochy pro civilní a požární ochranu nenavrhuje. 
Návrh ploch a opatření pro požadované potřeby plnění požadavků CO k ÚP dle §20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., v platném znění, vycházející ze zákona č. 239/2000 Sb., v platném znění, o 
integrovaném záchranném systému. Požadavky civilní ochrany vyplývají z výsledků z Havarijního a 
Krizového plánu Libereckého kraje, který odpovídá charakteru území obce. Civilní a požární ochrana v 
obci je řešena formou zapojení do Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje s 
operačním střediskem v Liberci. 
 
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
Dle dostupných podkladů (GIS KULK) není obec Vyskeř ohrožena průchodem průlomové vlny vzniklé 
zvláštní povodni. Není proto nutná ochrana řešeného území před průchodem průlomové vlny vzniklé 
zvláštní povodni. 
 
Zóny havarijního plánování 
V řešeném území se nenachází žádná zóna havarijního plánování. 
Na vzniku mimořádných události se mohou podílet i další vlivy: 
- havárie v silniční dopravě s možnosti uniku nebezpečných látek  
- požáry a výbuchy (benzin, hořlaviny) 
- pády střech, zejména u zařízení, kde se shromažďuje větší počet osob 
Z hlediska bezpečnosti patři část území obce k méně rizikovým. 
 
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Na území obce se nevyskytuji stálé úkryty ani improvizované úkryty. S novou výstavbou úkrytů se 
nepočítá. Obecně mohou být vytipovány sklepní úkryty v domech, do kterých se sejdou okolní 
obyvatelé, kteří tuto možnost nemají. Jedná se o úkryty improvizované, které mohou byt svépomocně 
upravovány podle Metodické příručky MV-Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
– HZS. Koncepce bydlení je v územním plánu založena na rodinné zástavbě, kde se uplatní 
decentralizovaná sebeochrana obyvatelstva. Uzemní požadavky z hlediska ukrytí obyvatelstva nejsou. 
 
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Charakter řešeného území, průmyslový potenciál a velikost osídlení nedává předpoklad pro plošnou 
hromadnou katastrofu, která by si vyžádala okamžité zajištění a soustředěni velkého množství 
evakuovaných osob. 
V případě naléhavé potřeby lze ke krátkodobé evakuaci osob postižených mimořádnou události využít 
objektu Penzionu & Restaurantu Vyskeř v obecní části Vyskeř. 
Zdravotní zabezpečení zajistí lékařská služba v Turnově.  
Pohotovostní služba v obci není. Záchrannou službu zajišťuje nemocnice v Turnově. 
Ochranu obyvatel a majetku zajišťuje státní policie v Turnově. 
V návrhu ÚP se nevyskytují plochy pro nové stavby s významnějším soustředěním osob. 
 
Skladování materiálu CO a humanitární pomoci 
Na území obce nejsou umístěny sklady CO. Prostředky CO budou dodávány prostřednictvím HZS z 
centrálního skladu podle vzniklé potřeby obce. 
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Se zřízením humanitární základny se v řešeném území nepočítá. V případě potřeby si starosta vyžádá 
dodání potřebné pomoci prostřednictvím OPIS HZS. Výdejní sklad v obci bude určen podle potřeby v 
některém z obecních objektů. 
 
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 
území obce 
Převládající využití území stávající průmyslovou činností neohrožuje životni prostředí. Ve stávajících 
výrobních i zemědělských provozech nedochází k podstatnému narušování životního prostředí. Počítá 
se s vyvážením nebezpečných látek mimo území obce. 
 
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
Odpovědnost za provedení souboru opatřeni vedoucích k obnově lokality dotčené mimořádnou 
události do úrovně přírodního a přirozeného standardu přísluší dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o 
změně některých zákonů, § 24, odst. 2, písm. g) a h) právnické a podnikající fyzické osobě, u které 
došlo k havárii. Ta je povinna zabezpečit asanační práce podle pokynů správních úřadů nebo obci a 
zabezpečit zneškodněni odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její likvidace. 
V případě, že není znám původce mimořádné události, odpovídá za provedení asanace ten, kdo 
provádí likvidaci mimořádné události (organ státu nebo územního celku např. správce vodního toku). 
Vyhlášeni stavu nebezpečí na celém území je všeobecná výstraha dávaná akusticky sirénou s 
následnou tísňovou informaci z místních nebo hromadných informačních prostředků. 
Navrhuje se zachovat stávající zdroje požární vody.  
Odvoz trosek a nekontaminovaných sutí lze provést na povolené skládky inertních materiálů, ostatní a 
nebezpečné odpady do příslušných zařízení v okolí podle charakteru odpadu. 
Nakládání s uhynulými zvířaty je řešeno příslušnými útvary Státni veterinární správy ČR (Krajská 
veterinární správa pro Liberecky kraj, Inspektorát Liberec) ve spolupráci s Veterinárním asanačním 
ústavem. 
Služby pohřebnictví zajišťují např. pohřební služby v Turnově.  
Materiál pro záchranné práce, jakož i dopravní prostředky a mechanismy, zajisti obecni úřad ve 
spolupráci s místními firmami. 
 
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
V řešeném území se nevyskytují ohrožující nebezpečné látky, a proto není nutné řešit ochranu před 
jejich vlivy.  
 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou zabezpečují dle směrnice ministerstva zemědělství 
orgány krizového řízení, kterými jsou na území Libereckého kraje – Krajský úřad a obce s rozšířenou 
působností. Spolupracují s hlavními provozovateli vodovodů, orgány hygienických služeb. Pro 
zabezpečení úkolů NZV mohou obce požádat Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje o zřízení 
zařízeni CO pro nouzové zásobovaní vodou. Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle 
havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, případně dodávkou užitkové vody vodovodním 
rozvodem. 
Nouzové zásobování území elektrickou energií je řešeno provozním řádem správce rozvodné sítě. 
Z problematiky evakuace obyvatelstva a nouzového zásobování vodou a elektrickou energií 
nevyplývají plošné nároky, které by bylo třeba řešit v ÚP. 
Požární bezpečnost  
Požární ochranu zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Vyskeř. Navrhování, provádění a užívání 
staveb bude v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
a to zejména v oblasti odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru, zdrojů požární 
vody, vybavení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními a přístupových komunikací a 
nástupních ploch pro požární techniku atd. 
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9.1.e ODŮVODNĚNÍ  KONCEPCE  USPOŘÁDÁNÍ  KRAJINY     

 
Koncepce uspořádání krajiny se návrhy urbanistického řešení výrazně nemění. Realizací návrhu 
zastavitelných ploch v přímé návaznosti na zastavěné území nedojde k negativnímu vlivu na krajinný 
ráz.  

 Rozvoj sídelní a krajinné zeleně  
Legislativní ochrana dřevin je v pojetí § 3 a § 7 zákona č. 114/92 Sb. součástí tzv. obecné ochrany 
přírody, je cílena na „dřeviny rostoucí mimo les“, kterými se rozumí „strom či keř rostoucí jednotlivě i 
ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond“. Výskyt 
veškeré nelesní zeleně patří mezi významné krajinotvorné prvky místního významu.  
V území obce se vyskytují prvky vzrostlé nelesní zeleně v poměrně velkém počtu (grafické znázornění 
viz hlavní výkres) – v podobě ploch, linií i solitér či jejich skupin (zejména na tzv. ostatních plochách a 
dlouhodobě nevyužívané zemědělské půdě, na vodou ovlivněných stanovištích…). V případě ploch se 
jedná o vzrostlé náletové struktury přírodě blízkého složení dle disponibilních stanovištních poměrů – 
směsi OL, JS, VR, BŘ, OS, DB, BK, BO, MD, LP…), které přispívají ke krajinářské atraktivitě území, 
navyšují její ekologickou stabilitu, jsou přirozeným refugiem zde závislých organismů… Liniová zeleň 
je zde zastoupena nepěstěnými alejemi podél některých silnic, na mezích či při okrajích pozemků – 
součástí této kategorie jsou zde i doprovodné linie ovocných dřevin (nejčastěji JB, ŠV, HR, OŘ, TP…, 
většinou přestárlé s problematickou fruktifikací), které opticky rozčleňují sousedící zemědělské 
pozemky (tyto linie je do budoucna nutno obnovovat). Solitéry se zde vyskytují jak v zástavbě částí 
obce, tak i ve volné krajině (nejčastěji LP, BO, DB, BK, OŘ, JS, KŠ, JL…) – jedna z těchto lokalit dle 
uvedeného zákona požívá vyšší ochranu v kategorii vyhlášený památný strom (skupina památných 
stromů).  

K charakteristice území patří i výskyt ploch ovocných sadů či ovocných dřevin na zdejších zahradách, 
které jsou zde významným krajinotvorným prvkem.  

 
  Krajinný ráz – krajinářské členění řešeného území 
 
Základní pojmy – definice : 
(dle Krajinný ráz – Löw, Míchal, 2006) 
 
Krajinný ráz : je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině. 
Oblast krajinného rázu : „Území se stejným či velmi podobným souborem typických znaků, 
odrážejících jeho stav a vývoj. Krajinný ráz je dán určitou typickou kombinací přírodních, kulturních a 
historických charakteristik oblasti krajinného rázu, které jsou lidmi vnímány jako její typické znaky, 
které pro ně určitý prostor identifikují a vytváří jeho obraz.“ 
Místo krajinného rázu : je „individuální, většinou pohledově související krajinný prostor – území, 
které může být pohledově dotčeno realizací určitého záměru“. 
Evropská úmluva o krajině : Krajina znamená část území tak, jak je vnímána obyvatelstvem a jejíž 
charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních nebo lidských faktorů. Ochrana 
krajiny znamená činnosti směřující k zachování a udržení význačných nebo charakteristických rysů 
krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní konfigurace nebo z lidské 
činnosti. 
 
Vymezení významově „vyšších“ jednotek krajinného rázu (OKR a POKR) je převzato z nadřazené 
dokumentace „ZÚR LK (SAUL, 2011)“, vymezení MKR je upřesněním údajů ÚAP (hranice vymezeny 
na základě výsledků terénního šetření a podrobných znalostí krajiny zpracovatele ÚP).  
 
Hranice jednotek krajinného rázu nekorespondují s administrativními hranicemi (katastrálními 
územími, ani hranicemi obcí), neboť krajina je obecně i historicky utvářena bez ohledu na ně, 
vymezení jednotek krajinného rázu je provedeno v kontextu řešeného území s vnějšími návaznostmi 
území sousedících (údaje ÚAP). Základním kritériem vymezení jednotek krajinného rázu je reliéf 
terénu, způsoby využívání a krajinná typologie.  
Území obce má historicky utvořený a zachovalý kulturní krajinný prostor s centry rurálního osídlení 
(Vyskeř, Skalany, Drahoňovice, Lažany, Čtvrť, Mladostov, Kouty, Vysoké kolo, Poddoubí, Krupníkov, 
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Krasnov, Pod Hůrou, Děčín, Stadla, Líbnov, Chlum, Podlažany, Za lukami…), a se zastoupením 
přírodních a přírodě blízkých místně krajinně dominantních prvků. K významným kladným krajinným 
prvkům místního významu patří zdejší členitý reliéf terénu s výraznými lesnatými vrcholy, prudšími 
lesnatými svahy a údolími (niva Žernovky a Kacanovského potoka). Krajinný prostor vhodně doplňují 
zemědělské pozemky luk a pastvin a orné půdy, které se zde vyskytují většinou na náhorních 
plošinách a v nivě obou zdejších vodotečí. Nejvýraznějším krajinotvorným prvkem regionálního 
významu na území obce je lesnatý vrcholek Vyskeř s kaplí sv. Anny. K mírně záporným, a nutně 
tolerovatelným prvkům, patří zdejší elektrické vrchní vedení a v minulosti scelené hony zemědělských 
pozemků bez rozčleňovacích ploch a linií remízů. 

Oblasti (OKR) a podoblasti (POKR) krajinného rázu : 
Území obce je součástí CHKO Český ráj, kde členění na OKR je předmětem dokumentace 
„Preventivní hodnocení krajinného rázu území v CHKO Český ráj“ (Löw a spol., s.r.o., 2008). 
Vzhledem k časově aktuálnímu stavu řešení problematiky je členění krajiny převzato z platných a 
nadřazených ZÚR LK (2011), které krajinu vymezují a hodnotí v širších souvislostech území 
libereckého kraje bez ohledu na administrativní hranice CHKO. Krajina řešeného území obce je dle 
ZÚR LK součástí OKR 09 – Turnovsko, Český ráj, POKR 09-4 Kacanovsko a 09-8 Údolí 
Žehrovky. 
 
ZÚR LK : Cílem ochrany KR je eliminace možného ovlivnění investičními záměry a ke krajinnému rázu 
nešetrnými způsoby hospodaření. Prioritou ochrany je uchování a případná obnova jejího přírodního 
prostředí a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního 
systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. 
Specifická kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a) ochrana přírody a krajiny bude na velkoplošně zvláště chráněném území i nadále realizována 

dle plánů péče o ZCHÚ (CHKO Český ráj,  
b) ochrana a uchování typického charakteru krajiny, postupná obnova přírodního prostředí v 

narušených částech, 
c) vyloučit umísťování nových ekonomických aktivit mimo vymezenou rozvojovou oblast a 

rozvojové osy, 
d) ochrana území před nadměrným rekreačním a sportovním zatížením.  

Místa krajinného rázu (MKR) : 
Hlavními kritérii pro vymezení MKR je reliéf terénu a charakter využívání krajiny, v intencích 
ustanovení Evropské úmluvy o krajině („…vnímání krajiny jejími obyvateli…“). Místa krajinného rázu 
jsou tvořena cca shodným charakterem krajiny (využity podklady ÚAP vycházející z členění MKR 
v CHKO Český ráj – vymezení a popis prostorových struktur), jejich označení je určeno místními 
názvy (návrh zpracovatele ÚP), způsob označení koresponduje s obdobným označením OKR a POKR 
v ZÚR LK i s názvy MKR jiných území na území LK. 
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Orientační znázornění jednotek krajinného rázu na území obce (bez měřítka): 

 
Zdroj:      ZÚR LK, ÚAP, návrh zpracovatele ÚP 
Pozn.: Pro ochranu krajinného rázu obecně existuje množství způsobů a zásad, které se vymykají účinnosti 

územního plánování (dodržování a dohled nad plněním těchto obecných zásad je v kompetenci orgánů 
státní správy, zejména orgánů ochrany přírody a krajiny): 

- Nezastavovat a neoplocovat volnou krajinu (výjimku tvoří pastevní areály, které nesmí snižovat 
prostupnost krajiny přehrazováním cest). 

- Podporovat maloplošné způsoby hospodaření v krajině. 
- Vrátit do volné krajiny tradiční tvary ovocných stromů – ovocné řady na hranicích pozemků a ovocné 

aleje podél cest. Podporovat zpracování a výkup ovoce (jistota odbytu ovoce je nejlepším způsobem 
jak dlouhodobě zajistit existenci ovocných stromů v krajině). Podporovat extenzivní a vysokokmenné 
formy pěstování ovocných sadů. 

- Rozčlenit velké scelené lány. Při jejich dělení využívat osnovu původních plužin (pokud by tyto 
opětovně vymezované pozemky byly při jejich obhospodařování znehodnocovány  erozí, raději volit 
nový směr parcelace pozemků, který umožní jejich udržitelné využívání). 

- Zachovat charakter skalních měst a rozřezaných tabulí s lesozemědělským využitím (ve smyslu 
zemědělské plošiny a zalesněných svahů údolí). Pro otevřený charakter plošin je důležité zachovat 
zemědělské kultury i v zahlubujících se počátcích údolí (právě ty bývají jako první zalesňovány). 

- Rušivé zemědělské objekty alespoň vhodně odclonit zelení. Případné nové zemědělsko – 
podnikatelské zóny u vesnic přednostně situovat v kontaktu se současnými agroindustriálními zónami 
a dbát u nich kromě vegetačního doprovodu i na jejich vzhled a velikost a zejména na jejich umístění 
v prostoru. 

- Udržovat a rozšířit bezlesí na vrcholu Vyskeře (získá se velmi atraktivní rozhledový bod, obnoví jeho 
tradiční charakter a dá se vyniknout kapli na vrcholu a starými lípami lemované křížové cestě 
k vrcholu). 

- Chránit a revitalizovat tok Žehrovky a Kacanovského potoka doplňováním břehových porostů, zachovat 
luční charakter nivy (tolerovat orné hospodaření v nivě Kacanovského potoka s podmínkou 
nezasahování do břehových porostů). Povýšit vysokou retenční schopnost těchto území na jednu 
z priorit jejich využití (zaplavované louky s dřevinami jsou krajinářsky, biologicky i retenčně ideálním 
způsobem obhospodařování údolní nivy), naprosto vyloučit snahy o odvodňování niv vodotečí. 

- Nepovolovat výstavbu nových a rozšiřování stávajících rekreačních a chatových osad. Pečlivě zvážit, u 
kterých je přijatelná jejich změna na trvalé formy bydlení. 

-  Lesy obhospodařovat maloplošnými, šetrnými způsoby hospodaření s převahou stanovišť původních 

druhů, zcela vyloučit velké holoseče pravidelných tvarů.  
- Ochrana porostních plášťů v okrajích zdejších lesních porostů i vzrostlé nelesní zeleně je kromě 

krajinářských aspektů odůvodněna i zájmy ochrany přírody (uchování a navýšení biodiverzity, 
ekologické stability a funkčnosti prvků ÚSES…). Ochrana členitosti okrajů lesních komplexů je cílena 
na zachování pestrosti krajiny ve střídání druhů pozemků, pro zachování a navýšení biodiverzity, pro 
myslivecké hospodaření aj 
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-   Důsledně chránit existující a funkční skladebné části ÚSES a postupně realizovat navržené části 

ÚSES všech úrovní, v rámci ÚSES a m-ZCHÚ prioritně zabezpečovat převod monokulturních smrčin 
na geograficky původní dřevinnou skladbu. 

- Rekonstrukce stavebních objektů provádět s cílem obnovy současného charakteru včetně typických 
přírodních materiálů a barevnosti (nepoužívání výrazných barev omítek). 

 
 

 Základní krajinná typologie (krajinné typy) 
 
Dle „Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŽP)“ je zdejší krajina součástí základních krajinných 
typů, kde 1. místo kódu = hledisko osídlení, 2. místo = převažující způsob využití, 3. místo = typ 
reliéfu. Charakteristiky krajinných typů a zásady jejich ochrany – viz „Preventivní hodnocení krajinného 
rázu území v CHKO Český ráj“ (Löw a spol., s.r.o., 2008). V území obce jsou zastoupeny: 
- „běžný krajinný typ“:      3M2 - vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica, lesozemědělská krajina 

(M), krajina vrchovin Hercynica 
- „unikátní krajinné typy“: 3L19 - vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica, lesní krajina (L),    

krajina skalních měst, 
   3M19 - vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica, lesozemědělská 

krajina (M), krajina skalních měst, 
- „význačný krajinný typ“: 3L13 - vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica, lesní krajina (L), 

krajina kuželů a kup 
 
Cíle ochrany základních krajinných typů (ZÚR LK, 2011) 

Lesní krajiny : Lesnické hospodaření dle principů udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny. 
Územně i fakticky vyvážený poměr mezi zájmy uživatelů krajiny (obyvatel, návštěvníků, veřejnosti…) 
specifikovanými mimoprodukčními funkcemi lesa a činnostmi produkčních funkcí lesů hospodářských. 
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a) zachování a ochrana přírodních a krajinářských hodnot, produkčních i mimoprodukčních 

funkcí lesů, 
b) lesnické hospodaření provádět při dodržování principů udržitelného rozvoje území, s cílem 

navyšování druhové a prostorové diverzity a stability lesů, 
c) regulovat zátěže území intenzivními formami rekreace a cestovního ruchu - vytváření 

podmínek pro rekreační využívání vymezených prostorů v souladu s principy udržitelného 
rozvoje území.  

Lesozemědělské krajiny : Cílem veškerých činností ve vymezeném prostoru je územně i fakticky 
harmonický poměr mezi zájmy uživatelů krajiny (obyvatel, návštěvníků, veřejnosti…) specifikovanými 
mimoprodukčními funkcemi a hospodářskými činnostmi produkčních funkcí složek půdního fondu. 
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a) využívání složek půdního fondu v souladu s principy udržitelného rozvoje území, 
b) zachování a obnova harmonického vztahu sídel a volné krajiny - přírodních i urbanistických 

hodnot, 
c) vytváření podmínek pro obnovu přirozeného vodního režimu na v minulosti nevhodně 

meliorovaných zemědělských pozemcích nebo na plochách s nefunkčním systémem 
odvodnění, 

d) chránit významné a dominantní prvky vzrostlé nelesní zeleně v sídlech i ve volné krajině, 
e) respektovat urbanistickou strukturu sídel, nezakládat nová odloučená sídla ve volné krajině,  
f) změny využití území nesmí narušit relativní vyváženost krajiny nebo zabránit dosažení 

vyváženého stavu. 
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Orientační znázornění základních krajinných typů v území obce (bez měřítka): 

 
Zdroj: Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŽP), ÚAP 

 

   Bioregionální členění řešeného území 
 
Dle „Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŽP)“ je zdejší krajina součástí bioregionu 1.35 
Hruboskalského, je tvořena biochorami: 
 

kód biochory charakteristika 

3BE vegetační stupeň dubobukový, pahorkatiny s plošinami, spraše (a sprašové hlíny) 

3BW vegetační stupeň dubobukový, pahorkatiny s plošinami, (kyselé kvádrové) pískovce 

3QW vegetační stupeň dubobukový, pahorkatiny se skalními městy, (kyselé kvádrové) pískovce 

3I1 vegetační stupeň dubobukový, izolované vrchy, bazické neovulkanity 

3To vegetační stupeň dubobukový, podmáčené roviny, kyselé (oligotrofní) podmáčené sedimenty 
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Orientační znázornění biogeografických jednotek na území obce (bez měřítka): 

 

 
Zdroj: Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŽP), ÚAP 

 

 Významný vyhlídkový bod, krajinné dominanty 
 
V řešeném území obce je dle ÚAP v centru území obce evidován výskyt velmi významného 
vyhlídkového bodu Vyskeř regionálního významu – jedná se o dominantní lesnatý čedičový vrcholek 
s kaplí sv. Anny na vrcholku, k němuž od místního hřbitova vede přístupová křížová cesta. Vrch 
Vyskeř je v současné době již téměř odlesněn, kaplička je tak novou výraznou dominantou širšího 
okolí. 
Omezenější výhledy do vzdálenější krajiny jsou možné i z některých relativně výše položených míst – 
silnic, polí a luk. 

 

9.1.e.1 Odůvodnění návrhu podmínek pro změny využití ploch krajiny  
 ( cíle a zásady ochrany krajinného rázu ) 

Odůvodnění obecných zásad:  
Návrhy urbanistického řešení v kompetencích územního plánování respektují zásady ochrany 
krajinného rázu formulované v Preventivním hodnocení krajinného rázu v CHKO Český ráj (viz). 
Naplňování zásad vymykajících se kompetencí územního plánování je úkolem pro místně příslušné 
orgány státní správy, zejména orgánu ochrany přírody a krajiny. 
Obecné návrhy na ochranu pohledově exponovaných prostorů okrajů zástavby obce a sídel jsou 
formulovány snahou o zachování současného venkovského charakteru hmoty zástavby před 
umísťováním prvků, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití těchto pohledových 
prostorů. 
V rozhodovacím procesu při pochybnostech o vlivu jakýchkoliv záměrů na krajinný ráz může orgán 
ochrany přírody a krajiny požadovat odborné posouzení a vyhodnocení jejich dopadů nejen na zájmy 
ochrany přírody, ale i na krajinný ráz. 
 
Odůvodnění specifických návrhů ochrany míst krajinného rázu (následně řazeny dle abecedy): 

MKR Bukovina : 
Převažující pohledová struktura: otevřená 
Základní krajinné matrice: zemědělská 



J a k l o v á   &   J a k l   A r c h i t e c t s    Odůvodnění  ÚP  Vyskeř 

  

 

47 

 

Stupeň krajinářské hodnoty: významný až zásadní 
Stručná charakteristika: Převaha zemědělských pozemků na mírném návrší s remízy nelesní vzrostlé 
zeleně, a s rozptýlenou zástavbou v Z části. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování současného charakteru KR jsou určující způsoby 
zemědělského hospodaření beze změn, a ochrana remízů vzrostlé zeleně. 
MKR Děčínsko : 
Převažující pohledová struktura: otevřená 
Základní krajinné matrice: zemědělská 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný 
Stručná charakteristika: Převaha zemědělských pozemků v mírném úžlabí a na přilehlých svazích,  
s odloučenou samotou osady Děčín v JV okraji. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování současného charakteru KR jsou určující způsoby 
zemědělského hospodaření beze změn, a vyloučení rozšíření zástavby. 
MKR Drahoňovsko : 
Převažující pohledová struktura: otevřená, zčásti uzavřená 
Základní krajinné matrice: zemědělská, lesní, druhotné historické osídlení 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný 
Stručná charakteristika: Mozaika zemědělských pozemků s rozptýlenou původní zástavbou osad 
Drahoňovic a Smrčí. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování současného charakteru KR jsou určující způsoby 
zemědělského hospodaření beze změn, a vyloučení rozšíření zástavby. 
MKR Chlum : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: druhotné historické osídlení 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný 
Stručná charakteristika: Drobná enkláva rozptýlené zástavby osady Chlumu s plochami ovocných 
sadů, luk a plochami nelení vzrostlé zeleně. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování současného charakteru KR jsou určující způsoby 
zemědělského hospodaření beze změn, a vyloučení rozšíření zástavby. 
MKR Kacanovský potok : 
Převažující pohledová struktura: otevřená 
Základní krajinné matrice: zemědělská 
Stupeň krajinářské hodnoty: střední 
Stručná charakteristika: Nivní polohy Kacanovského potoka (v minulosti napřímený tok v souvislosti 
s provedeným odvodněním nivy, s místy nesouvislými břehovými porosty), v horní S části s intenzivně 
využívanou ornou půdou, ve spodní J části s využívanými loukami.  
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro navýšení hodnot KR (i ekologické stability) je vhodný návrat 
k lučnímu využívání (v intencích druhového členění v KN). Vyloučení snah o odvodňování a zásahů 
do břehových porostů potoka. 
MKR Krupníkov : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: mozaika zemědělské, lesozemědělské, lesní, údolních katén, druhotného 
historického osídlení  
Stupeň krajinářské hodnoty: střední až zásadní 
Stručná charakteristika: Převaha lesnatých svahů nad Žehrovkou se skalními výchozy, rozptýlenou 
zástavbou osady Krupníkov, a s loukami a prvky vzrostlé nelesní zeleně. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR jsou nutné obnovy lesních porostů, využívání luk, 
ochrana nelesní zeleně a zachování rozptýleného charakteru zástavby. 
MKR Lažansko : 
Převažující pohledová struktura: otevřená 
Základní krajinné matrice: zemědělská, druhotné historické osídlení 
Stupeň krajinářské hodnoty: střední až významný 
Stručná charakteristika: Mírné návrší s převahou zemědělských pozemků a s osadou Lažany tvořenou 
charakteristickou vesnickou zástavbou se zahradami a sady. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování současného charakteru KR jsou určující způsoby 
zemědělského hospodaření beze změn, vyloučení rozšíření zástavby a ochrana prvků nelesní zeleně. 
MKR Lesnaté svahy a údolí Krasnova a Chlumu : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: údolní katény, skalní údolí, lesozemědělská 
Stupeň krajinářské hodnoty: střední až zásadní 
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Stručná charakteristika: Úzké pásy lesů se skalními výchozy většinou na prudkých svazích a v roklích. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR jsou nutné obnovy lesních porostů.  
MKR Lesnaté svahy se skalami pod Děčínem a Lažanami : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: lesní se skalami, údolní katény, skalní údolí,  
Stupeň krajinářské hodnoty: střední až zásadní 
Stručná charakteristika: Komplex lesů na prudkých svazích a v roklích. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR jsou nutné obnovy lesních porostů.  
MKR Lesnaté svahy Vlčínku a Podbaby : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: údolní katény, lesní se skalami, skalní údolí, lesozemědělská 
Stupeň krajinářské hodnoty: střední až zásadní 
Stručná charakteristika: Komplexy lesů na prudkých svazích a v roklích. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR jsou nutné obnovy lesních porostů. 
MKR Libnov : 
Převažující pohledová struktura: kombimovaná 
Základní krajinné matrice: tradiční historická zástavba, lesozemědělská 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný až zásadní 
Stručná charakteristika: Drobná enkláva rozptýlené zástavby osady Libnov s plochami ovocných sadů, 
luk a plochami nelení vzrostlé zeleně. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování současného charakteru KR jsou určující způsoby 
zemědělského hospodaření beze změn, a vyloučení rozšíření zástavby. 
MKR Mladostov : 
Převažující pohledová struktura: uzavřená 
Základní krajinné matrice: tradiční historická zástavba 
Stupeň krajinářské hodnoty: zásadní 
Stručná charakteristika: Enkláva s historickou zástavbou osady Mladostov se zahradami, sady, 
loukami a prvky vzrostlé nelesní zeleně. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR je nutné vyloučení rozšiřování zástavby, péče o 
stavební objekty, a obhospodařovávání zahrad, sadů a luk, zamezení sukcese. 
MKR Na Kněžsku : 
Převažující pohledová struktura: otevřená 
Základní krajinné matrice: zemědělská 
Stupeň krajinářské hodnoty: střední až významný 
Stručná charakteristika: Převaha zemědělských využívaných pozemků v mírně členitém terénu. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování současného charakteru KR jsou určující způsoby 
zemědělského hospodaření beze změn. 
MKR Nad Smrčím : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: údolní katény, skalní údolí, lesní se skalami 
Stupeň krajinářské hodnoty: střední až zásadní 
Stručná charakteristika: Část velkého lesního komplexu Hruboskalska se skalními výchozy v členitém 
terénu. Součást regionálního biocentra. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR jsou nutné obnovy lesních porostů. 
MKR Niva Žernovky : 
Převažující pohledová struktura: otevřená, kombinovaná 
Základní krajinné matrice: údolní katény, zemědělská 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný až zásadní 
Stručná charakteristika: Žehrovka se zařezává do pískovcových plošin. Jedná se o typickou ukázku 
údolí zaříznutého do pískovcových tabulí. Údolí je ostře vymezeno výraznou terénní hranou. Svahy 
údolí jsou velmi strmé, skalnaté přecházející až do skalních stěn, údolní niva je úzká a podmáčená. 
MKR tvořeno přirozenou luční nivou v minulosti odvodněnou (za likvidace vodních ploch, napřímení 
toku…) s využívanými (zčásti i pastevně) i nevyužívanými loukami, s plochami nárostů vzrostlé 
nelesní zeleně, s vytvořenými dřevinnými doprovody toku i drobnými lesy přirozených olšin. Součást 
PR Podtrosecká údolí a EVL. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování současného charakteru KR jsou určující způsoby 
zemědělského hospodaření beze změn, s vyloučením orného hospodaření, zástavby a odvodňování. 
MKR Plechovsko : 
Převažující pohledová struktura: otevřená 
Základní krajinné matrice: zemědělská 
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Stupeň krajinářské hodnoty: střední až významný 
Stručná charakteristika: Převaha intenzivně využívaných zemědělských pozemků na mírném návrší a 
svazích, dominantním prvkem je vrchní elektrické vedení VN. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování současného charakteru KR jsou určující způsoby 
zemědělského hospodaření beze změn. 
MKR Pod skalami : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: lesozemědělská, údolní katény, druhotné rozptýlené osídlení 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný až zásadní 
Stručná charakteristika: Mozaika luk a pastvin (v J části i s oplocenou zahradou) zčásti v nivní poloze, 
s drobnými lesíky a remízy nelesní zeleně, část v minulosti odvodněna. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR je nutné zachování současných způsobů využívání 
zemědělských pozemků, vyloučení zástavby a odvodňování. 
MKR Poddoubsko : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: druhotné rozptýlené osídlení, lesozemědělská 
Stupeň krajinářské hodnoty: zásadní 
Stručná charakteristika: Pestrá mozaika luk (využívaných intenzivně i extenzivně), drobných lesíků, 
prvků vzrostlé nelesní zeleně, a s rozptýlenou zástavbou osady Poddoubí se zahradami a sady. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR je nutné využívání půdního fondu současnými 
způsoby, nerozšiřovat zástavbu a chránit nelesní zeleň. 
MKR Skalany : 
Převažující pohledová struktura: kombimovaná 
Základní krajinné matrice: lesozemědělská, druhotné rozptýlené osídlení, údolní katéna 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný až zásadní 
Stručná charakteristika: Převážně bezlesní svah pod lesem a nad nivou Kacanovského potoka, 
v S části s loukami, ve střední a V části se svébytnou rozptýlenou zástavbou (částečně v linii) 
převážně rekreačních objektů. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR je nutné využívání půdního fondu současnými 
způsoby, nerozšiřovat zástavbu, chránit nelesní zeleň. 
MKR Skalní město a skalnatá údolí : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: skalní město, skalní údolí 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný až zásadní 
Stručná charakteristika: Část komplexu lesa na prudkých svazích se skalními výchozy a ve skalnatých 
roklích. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR jsou nutné šetrné obnovy lesních porostů a ochrana 
porostních plášťů okrajů lesa. 
MKR Stadla, Varhanovsko, Krasnov : 
Převažující pohledová struktura: otevřená 
Základní krajinné matrice: zemědělská, tradiční vesnická historická zástavba 
Stupeň krajinářské hodnoty: snížený až významný 
Stručná charakteristika:  Převaha intenzivně využívaných zemědělských pozemků na mírném návrší a 
svazích. 
Cíle a zásady ochrany MKR:  Pro zachování KR je nutné využívání půdního fondu současnými 
způsoby, nerozšiřovat zástavbu, chránit nelesní zeleň. 
MKR Vyskeřsko : 
Převažující pohledová struktura: otevřená 
Základní krajinné matrice: lesozemědělská, zemědělská, tradiční vesnická a historická zástavba 
s agroindustriálním areálem 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný až zásadní 
Stručná charakteristika: Obec Vyskeř za okraji s přilehlými zemědělskými pozemky (ornou půdou, 
loukami, a pro charakter KR určujícími ovocnými sady a zahradami. V centru sevřená vesnická 
zástavba (k okrajům obce řidší), s pozůstatkem původního většího výrobního zemědělského areálu. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro charakter KR je nutné zachovat současnou strukturu zástavby, 
zemědělsky (i nezemědělsky) udržovat enklávy a okolí zástavby, obnovovat ovocné sady, vyloučit 
výstavbu nadměrných stavebních objektů a revitalizovat (případně odstranit) zemědělské brownfields.  
MKR Vyskeř : 
Převažující pohledová struktura: uzavřená 
Základní krajinné matrice: lesní se skalami 
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Stupeň krajinářské hodnoty: zásadní 
Stručná charakteristika: Přírodní pól – výrazný zalesněný vrch s poutní kaplí Sv. Anny na vrcholu. Ke 
kapli vede křížová cesta lemovaná starými lípamiTřetihorní sopečný vrch výrazně vystupující nad 
křídové tabule v okolí. Vrch Vyskeř je v současné době již téměř odlesněn, kaplička je tak novou 
výraznou dominantou širšího okolí. Bylo by potřebné dořešit způsob managementu údržby bezlesého 
charakteru. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR krajinně dominantního masívu je nutné šetrné 
lesnické hospodaření.  
MKR Za lukami : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: mozaika skalního města, lesní se skalami a údolní katény 
Stupeň krajinářské hodnoty: střední až zásadní 
Stručná charakteristika: Lesnaté a skalnaté svahy nad nivou Žernovky. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR jsou nutné obnovy lesních porostů. 
MKR Za Hůrou : 
Převažující pohledová struktura: kombinovaná 
Základní krajinné matrice: údolní katény 
Stupeň krajinářské hodnoty: významný až zásadní 
Stručná charakteristika: Okraj velkého komplexu lesa Hruboskalska v členitém terénu roklí a přilehlých 
svahů, součást regionálního biocentra. 
Cíle a zásady ochrany MKR: Pro zachování KR jsou nutné obnovy lesních porostů. 

 

9.1.e.2  Územní systém ekologické stability /ÚSES/ 
 
Def.: Územní systém ekologické stability (dále ÚSES, systém - součást tzv. obecné ochrany přírody) je 

krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě. 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES: „Územní systém ekologické stability je 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením 
stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“  

Seznam podkladů: 
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES, systém, součást tzv. obecné ochrany přírody) je v 
řešeném území řešen v podkladových dokumentacích: 
 

podklad způsob využití 

Územně analytické podklady SCHKO ČR podklad využit ideově, revidováno a 
aktualizováno vymezení prvků místního 
významu 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 
2012) 

převzato vymezení a označení prvků vyššího 
významu 

Aktualizace Územně technických podkladů nadregionálního 
a regionálního ÚSES (MŽP, MMR ČR, 2011) 

převzato vymezení a označení prvků vyššího 
významu 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (Jan 
Hromek - LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, 2004) 

využity popisné údaje a označení prvků 
vyššího významu 

 

Způsob vymezení prvků, popis systému a výčet prvků v řešeném území: 
Vymezení systému na území obce je v návrhu ÚP podstatněji revidováno (oproti stavu v platném ÚP), 
podkladem byly výše uvedené dokumentace a výsledky terénního šetření zpracovatele ÚP. Údaje 
podkladů byly vyhodnoceny dle podmínek metodických požadavků pro vymezování ÚSES a jeho 
zapracování do ÚPD. Při hodnocení byly zjištěny: 
- nesoulady údajů podkladů s metodikou vyžadovanými prostorovými parametry (min. výměrami 

biocenter a délkami biokoridorů) jednotlivých prvků i vzhledem k jejich biogeografickému významu, 
- nesoulady biogeografických významů prvků systému vymezenými v ÚAP s řešeními nadřazených 

dokumentací ÚP (ZÚR LK) i ÚSES „vyšších“ biogeografických významů (ÚTP NR a R ÚSES ČR), 
- nedostatky v přesnosti vymezení prvků vůči katastru nemovitostí a jednotkám prostorového rozdělení 

lesa platného LHP/LHO. 
Uvedené nedostatky jsou v návrhu ÚP odstraněny : 
- jsou nově vymezeny trasy biokoridorů nadregionálního biogeografického významu (dle ZÚR LK i 

ÚTP NR a R ÚSES) : 
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- K31B (vč. doplnění nových vložených místních biocenter v původně délkově nadměrných 
úsecích), 

- K35B (vč. doplnění nového vloženého místního biocentra), 
- veškeré prvky systému jsou upřesněny dle parcelního členění katastru nemovitostí a jednotek 

prostorového rozdělení lesa platného LHP/LHO (aktualizováno dle výsledků terénního šetření 
zpracovatele ÚP z 8/2012), 

- je upuštěno od původního nadregionálního významu v trase Žehrovky (dle ÚAP), původní význam 
trasy je změněn na místní, v trase došlo k revizi vymezení biocenter dle aktuálního stavu v terénu 
(dle způsobů a intenzity využívání, a aktuální ekologické stability), 

- jsou provedeny změny v označení prvků systému – v případě prvků vyššího významu je jejich 
označení převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES, v intencích návrhů ZÚR LK), prvky místního 
významu jsou označeny jedinečně v posloupnosti řešeného území obce (podklady ÚAP tyto údaje 
neuvádějí). 

Veškeré prvky systému jsou po provedeném upřesnění tzv. funkční a vymezené (bez prvků 
navržených k založení), místy je aktuální funkčnost prvků vymezených na lesních pozemcích snížena 
vlivem nepůvodní dřevinné skladby (náprava je dlouhodobá, v kompetenci orgánů ochrany přírody), 
nefunkční části prvků vymezených na nelesních pozemcích jsou dle metodiky vymezování ÚSES 
v respektovatelných a tolerovatelných parametrových odchylkách. 
Vymezený systém je ve svém celku funkční, dle použitých podkladů navazuje na sousedící území, na 
hranicích řešeného území obce v jednoznačných místech napojení. 
 
 
 
Systém je v řešeném území obce tvořen: 

- biocentra regionálního biogeografického významu: RC396 část a RC1233 část, 

- biokoridory nadregionálního biogeografického významu: trasa K31B – úseky 0/1, 1/2, 2/3, 
3/4, 4/5 a 5/0 (místní vložená biocentra 1, 2, 3, 4, 5), a trasa K35B – úseky 0/0 a 0/6 (místní 
vložené biocentrum 6), 

- biokoridor regionálního biogeografického významu: trasa RK686 – úseky 386/7 a 7/1233 
(místní vložené biocentrum 7), 

- biocentra místního biogeografického významu v systému místního významu: 8, 9 

- biokoridory místního významu: 0/5, 5/6 a 1233/7 (biocentra 5 a 6 jsou společná pro trasy 
nadregionálního významu). 

Pozn.: grafická lokalizace - viz hlavní výkres. 

Snímek tabulek prvků systému v řešeném území: 
V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje vztažené k předmětu územního plánování, 
aktualizované z výsledků terénního šetření zpracovatele ÚP v 8/2012. Podkladem pro identifikaci 
prvků dle KN byla katastrální mapa a údaje internetového serveru ČÚZK, pro identifikaci prvků 
vymezených na lesních pozemcích obrysové mapy LHP/LHO mapového internetového serveru ÚHÚL 
a KÚLK (důvodem je budoucí nutná změna kategorizace lesů tvořících biocentra ÚSES). Názvy prvků 
byly převzaty z podkladových dokumentací (v případě neuvedených údajů byly názvy prvků pracovně 
určeny z místních názvů místopisu). Prvky jsou následně řazeny dle číselné posloupnosti jejich 
označení. 
Pozn.: bližší údaje viz podkladové dokumentace ÚSES archívu Správy CHKO Český ráj. 
 

Biocentra: 

1 
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, trasa K31B, „MLADOSTOV“ 

funkčnost prvku funkční (funkčnost snížena vlivem místně nepůvodní dřevinné skladby) 

způsob a odůvodnění vymezení 
vymezeno nově v trase K31B (dle ZÚR LK) z důvodu nutnosti zkrácení 
původně nadměrného úseku BK 

výměra [m
2
] 25629 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

identifikace prvku dle LHP 105 A 

2  
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, trasa K31B, „OČISTEC“ 

funkčnost prvku funkční (funkčnost snížena vlivem místně nepůvodní dřevinné skladby) 
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způsob a odůvodnění vymezení 
ideově převzato z ÚAP, upřesněno (dle ZÚR LK) dle jednotek 
prostorového rozdělení lesa LHP 

výměra [m
2
] 76124 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

identifikace prvku dle LHP 105 A 

3  
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, trasa K31B, „POD KNEŽSKEM“ 

funkčnost prvku funkční (funkčnost snížena vlivem místně nepůvodní dřevinné skladby) 

způsob a odůvodnění vymezení 
vymezeno nově v trase K31B (dle ZÚR LK) z důvodu nutnosti zkrácení 
původně nadměrného úseku BK 

výměra [m
2
] 43738 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

identifikace prvku dle LHP 105 B 

4  
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, trasa K31B, „VLČÍNEK“ 

funkčnost prvku funkční (funkčnost snížena vlivem místně nepůvodní dřevinné skladby) 

způsob a odůvodnění vymezení 
ideově převzato z ÚAP, upřesněno (dle ZÚR LK) dle jednotek 
prostorového rozdělení lesa LHP 

výměra [m
2
] 47848 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

identifikace prvku dle LHP 105 D 

5  
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, trasa K31B, „U MLÝNA“ 

funkčnost prvku 
funkční (provedenými melioračními opatřeními plošného drenážního 
odvodnění není funkčnost prakticky negativně ovlivněna) 

způsob a odůvodnění vymezení 
vymezeno nově v trase K31B (dle ZÚR LK) z důvodu nutnosti zkrácení 
původně nadměrného úseku BK, dle ÚAP v trase původního NRBK, 
BC je společné i pro trasu místního významu v trase Žehrovky 

výměra [m
2
] 33894 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky, vodní plocha (tok), ostatní plochy, TTP 

identifikace prvku dle LHP 526 B,E 

6  

biogeografický význam, „NÁZEV“ 
místní (trasa K35B), zároveň v systému místního významu, „U 
ŠKODĚJOVA“ 

funkčnost prvku 
funkční (funkčnost snížena vlivem místně nepůvodní dřevinné skladby 
zejména při bázích svahu) 

způsob a odůvodnění vymezení 
vymezeno nově v trase K35B (dle ZÚR LK) z důvodu nutnosti zkrácení 
původně nadměrného úseku BK 

výměra [m
2
] 40135 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky, vodní plocha (tok), TTP 

identifikace prvku dle LHP 547 A 

7  
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, trasa RK686, „U DĚČÍNA“ 

funkčnost prvku funkční (funkčnost snížena vlivem místně nepůvodní dřevinné skladby) 

způsob a odůvodnění vymezení 
ideově převzato z ÚAP, upřesněno (dle ZÚR LK) dle jednotek 
prostorového rozdělení lesa LHP 

výměra [m
2
] 82205 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

identifikace prvku dle LHP 108 B 

8 (v řešeném území část) 
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, v systému místního významu, „PŘESLIČKA“ 

funkčnost prvku 
funkční (provedenými melioračními opatřeními plošného drenážního 
odvodnění není funkčnost prakticky negativně ovlivněna) 

způsob a odůvodnění vymezení 
ideově převzato z ÚAP, rozšířeno a upřesněno dle aktuální stavu a 
parcelního členění KN v původní trase NR BK 

výměra [m
2
] 40992 

současný charakter druhů pozemků  ostatní plochy, vodní plocha (tok), TTP 

9  
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, v systému místního významu, „SKALANY“ 

funkčnost prvku funkční (funkčnost nepodstatně snížena nedostatečnou výměrou) 



J a k l o v á   &   J a k l   A r c h i t e c t s    Odůvodnění  ÚP  Vyskeř 

  

 

53 

 

způsob a odůvodnění vymezení 
ideově převzato z ÚAP, upřesněno dle aktuálního stavu (z původní 
plochy vyčleněna intenzivně využívaná orná půda) 

výměra [m
2
] 

22465 (nutně tolerovatelná odchylka z praktické nemožnosti rozšíření 
biocentra) 

současný charakter druhů pozemků  TTP, vodní plocha (tok), lesní pozemek 

identifikace prvku dle LHP 105 A 

RC386 (v řešeném území část) 
biogeografický význam, „NÁZEV“ regionální, „HRUBOSKALSKO“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), v detailech upřesněno dle 
parcelního členění KN 

výměra v části ř.ú. [m
2
] 307417 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky, TTP 

identifikace prvku dle LHP v části ř.ú. 116 G, 118 D,F 

RC1233 (v řešeném území část) 
biogeografický význam, „NÁZEV“ regionální, „RYBNÍK VĚŽÁK“ 

funkčnost prvku 
funkční (provedenými melioračními opatřeními plošného drenážního 
odvodnění není funkčnost v J části BC prakticky negativně ovlivněna) 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), v detailech upřesněno dle 
parcelního členění KN a jednotek prostorového rozdělení lesa LHP 

výměra v části ř.ú. [m
2
] 200293 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky, TTP 

identifikace prvku dle LHP v části ř.ú. 107 C 

  

Biokoridory: 

0/0 
biogeografický význam, „NÁZEV“ nadregionální, trasa K35B, „NAD MLÝNEM“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno dle aktuálního 
stavu a na parcelní členění KN 

délka v části ř.ú. [m] 360 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

0/1 
biogeografický význam, „NÁZEV“ nadregionální, trasa K35B, „POD MLADOSTOVEM“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno dle aktuálního 
stavu a na parcelní členění KN 

délka v části ř.ú. [m] 400 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

0/5 
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, „ŽEHROVKA I.“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
ideově převzato z ÚAP, zrušen původní nadregionální význam, 
vymezeno dle aktuálního stavu v terénu, využit napřímený tok Žehrovky 
s břehovými porosty  

délka v části ř.ú. [m] 1510 

současný charakter druhů pozemků  
vodní plocha (tok), součástí BK jsou i okolní TTP, ostatní plochy i 
evidovaná (tč. zatravněná) orná půda 

0/6 
biogeografický význam, „NÁZEV“ nadregionální, trasa K35B, „ŠKODĚJOV“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu 

délka v části ř.ú. [m] 450 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky, ostatní plochy 
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0/9 
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, „KACANOVSKÝ POTOK I.“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
ideově převzato z ÚAP, upřesněno napřímeným tokem Kacanovského 
potoka s břehovými porosty, z plochy vyčleněna tč. intenzivně využívaná 
orná půda západně od vodoteče 

délka v části ř.ú. [m] 540 

současný charakter druhů pozemků  vodní plochy (tok), TTP 

1/2 
biogeografický význam, „NÁZEV“ nadregionální, trasa K31B, „NA NIVĚ“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu 

délka v části ř.ú. [m] 390 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

2/3 
biogeografický význam, „NÁZEV“ nadregionální, trasa K31B, „OČISTEC“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu 

délka v části ř.ú. [m] 170 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

3/4 
biogeografický význam, „NÁZEV“ nadregionální, trasa K31B, „POD KNĚŽSKEM“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu 

délka v části ř.ú. [m] 630 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

4/5 
biogeografický význam, „NÁZEV“ nadregionální, trasa K31B, „PŘES ŽEHROVKU“ 

funkčnost prvku 

částečně nefunkční vzhledem k borovému charakteru trasy na 
neadekvátních druzích pozemků (provedenými melioračními opatřeními 
plošného drenážního odvodnění není funkčnost prakticky negativně 
ovlivněna) 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu 

délka v části ř.ú. [m] 370 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemek, TTP, vodní plocha (tok), ostatní plochy 

5/6 
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, „ŽEHROVKA II.“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
ideově převzato z ÚAP, zrušen původní nadregionální význam, 
vymezeno dle aktuálního stavu v terénu, využit tok Žehrovky 
s břehovými porosty  

délka v části ř.ú. [m] 870 

současný charakter druhů pozemků  vodní plocha (tok), součástí BK jsou i okolní TTP a ostatní plochy  

7/1233 
biogeografický význam, „NÁZEV“ regionální, trasa RK686, „NAPROTI KRČKOVICÍM“ 

funkčnost prvku funkční 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu v údolnici (v KN neevidovaný potok), součástí BK jsou i 
lesní porosty v sousedícím území 

délka v části ř.ú. [m] 620 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky 

9/0 
biogeografický význam, „NÁZEV“ místní, „KACANOVSKÝ POTOK II.“ 

funkčnost prvku funkční 
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způsob a odůvodnění vymezení 
ideově převzato z ÚAP, upřesněno dle aktuálního stavu v terénu, 
z původní plochy BK je vyňata intenzivně využívaná orná půda, trasa BK 
je dělena katastrální hranicí 

délka v části ř.ú. [m] 630 

současný charakter druhů pozemků  vodní plochy (tok), sousedící TTP 

386/7 
biogeografický význam, „NÁZEV“ regionální, trasa RK686, „POD DĚČÍNEM“ 

funkčnost prvku 
funkční (v S části v trase narušena kontinuita lesních pozemků 
pozemkem TTP v metodicky tolerovatelné vzdálenosti) 

způsob a odůvodnění vymezení 
převzato ze ZÚR LK (ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu při hranici řešeného území 

délka v části ř.ú. [m] 
860 (vzhledem k charakteru dotčených pozemků a jejich homogenitě 
tolerovatelná odchylka od metodicky max. délky) 

současný charakter druhů pozemků  lesní pozemky, TTP 

 

Odůvodnění návrhů: 
Návrh na důsledné dodržování obnovných cílů v prvcích ÚSES vymezených na lesních pozemcích se 
týká zejména návrhů LHP/LHO (mj. i kontrolou orgánů ochrany přírody nad formulacemi 
navrhovaných opatření). 
Návrh na náležité využívání skladebných částí ÚSES se týká i údržby travních porostů na nelesních 
pozemcích – důvodem je snaha o zachování, spíše však navýšení interakční funkce prvků, zamezení 
nežádoucí sukcese… 
Pozn.: v platných LHP/LHO nejsou dosud zařazeny lesy tvořící biocentra v příslušné subkategorii lesa zvláštního 
určení - náprava stavu je v kompetenci lesnického hospodářsko-úpravnického plánování. 
Orientační znázornění ÚSES v řešeném území obce (bez měřítka): 

 

 
 
 
Zdroj: návrh zpracovatele ÚP   
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9.1.e.3   Prostupnost krajiny 
 
Prostupnost krajiny je pro obyvatele a návštěvníky nutná pro zajištění přímého komunikačního 
propojení sídel v krajině, pro zajištění hospodárného využívání a údržby dílčích částí krajiny, ale i pro 
zachování vztahu obyvatel ke krajinnému prostředí bez ohledu na vlastnické vztahy. 
Prostupnost krajiny včetně prostupnosti optické je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků, 
danými jejich podnikatelskými záměry a technologiemi používanými pro využití a údržbu půdního 
fondu, zájmy veřejnosti zejména na rekreačním využití krajiny a zájmy státu zejména na ochraně 
přírody a krajiny. 
Pro zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny je nutné dodržování ochranného režimu jednotlivých 
výše vymezených lokalit krajinného rázu, kdy prostupnost krajiny, resp. volný pohyb návštěvníků, bude 
v řešeném území omezena zájmy zvláštní a mezinárodní ochrany přírody. 
Prostupnost krajiny pro velké savce (spárkatou zvěř) je v migrační trase č. 782 (dle „Ochrana 
průchodnosti krajiny pro velké savce“, EVERNIA, 2010) částečně shodná s trasou NR biokoridoru 
K31B. Migrační trasa probíhá napříč volnou krajinou – lesnatým komplexem  a překračuje nelesní nivu 
Žehrovky. Tato prostupnost není nikde narušena žádnými bariérami, nevyskytují se zde problémová 
místa. Návrhy urbanistického řešení se migračních tras nedotýkají, ani zde není nutné přijímat 
speciální opatření. 
Veškerá činnost ve zdejší krajině (vyplývající z podnikatelských záměrů vlastníků pozemků či jejich 
nájemců) je v podmínkách řešeného území obecně podřízena podmínkám platné legislativy, zejména 
podmínkám orgánů ochrany přírody a krajiny, kdy jedním z atributů je dodržení zásad udržitelného 
rozvoje. Pro zachování rázu „volné krajiny“ a pro její údržbu a prostupnost jsou prakticky relevantním 
zejména způsoby a intenzita lesnického hospodaření a údržby pozemků ZPF i z jiných 
„nezemědělských“ důvodů. Praktická činnost zemědělského a lesnického hospodaření se odehrává 
diferencovanými způsoby na příslušných druzích pozemků, kdy pro technologickou přístupnost slouží 
soustava účelových komunikací.  

Pozn.: Zpracovatel ÚP při terénním šetření nezaznamenal výskyt erozních jevů ani pozemků potencionálně takto 
ohrožených. Pro zamezení těchto jevů na zemědělských pozemcích je nutná technologická kázeň zemědělských 
hospodářů ve svažitých polohách (pěstování nekonfliktních plodin a používání šetrných technologií 
obhospodařování), na lesních pozemcích ve svažitých partiích mohou erozi způsobovat nešetrné způsoby 
vyklizování vytěžené dřevní hmoty, kdy při obnově lesů spočívá eliminace těchto jevů v dodržování technologické 
kázně.  

 
 

9.1.e.4   Protierozní opatření  
 
Protierozní ochrana je řešena v rámci v Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav, 
územní plán ji umožní v rámci podmínek využití území realizovat na plochách s rozdílným způsobem 
využití. 
 
 

9.1.e.5   Ochrana před povodněmi 
 
Ochrana před povodněmi je řešena v Plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových 
úprav, územní plán ji umožní v rámci podmínek využití území realizovat na plochách s rozdílným 
způsobem využití. 
 
 

9.1.e.6   Rekreace 
 
Obec Vyskeř má zemědělský charakter s obytnou funkcí. Rekreace jako doplňková funkce, na území 
obce se realizuje převážně formou rodinné rekreace využitím chalup historické lidové architektury a 
chatek a formou hromadné rekreace využitím chatových táborů s možností využívání místních 
sportovních ploch, okolní krajiny pro turistiku a cyklotrasy pro rekreační cyklistiku. Pro krátkodobou 
rekreaci a relaxaci obyvatel obce slouží plochy sídelní zeleně.  
Pro posílení sportovně rekreační funkce se doplňují stávající plochy areálů sportovních zařízení, které 
budou sloužit pro všechny věkové skupiny obyvatel a budou využívány převážně v letním období pro 
krátkodobou rekreaci a sportovní vyžití, které jsou doplněny o navrhované sportovní plochy 
fotbalového areálu, koupaliště, pro výcvik koní a centra volného času (plochy ZOS1 a POS1). Územím 
prochází cyklotrasa T 4010 Turnov – Hrubá Skála – Chlum (Věžák, Kost) bez potřebného zázemí, 
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které územní plán upravil trasu pro zvýšení bezpečnosti cyklistů a pro přiblížení turistických atraktivit a 
možnosti zřízení potřebného zázemí. 

 
 
9.1.e.6   Dobývání ložisek nerostných surovin 
 
Na území obce Vyskeř jsou respektována poddolovaná území, sesuvná území, rekultivované staré 
zátěže území a kontaminované plochy a územní plán na nich nenavrhuje nové rozvojové plochy.  
Poddolovaná území 
Ve Vyskeři jsou evidovaná poddolované území  

- Rovensko  
- Rovensko – Liščí kotce  

Jsou soustředěna podél tektonického zlomu oddělujícího Českou tabuli od Krkonošsko – jesenické 
soustavy. 
Sesuvná území 
Na území Vyskeře jsou evidovány : 

- aktivní sesuv 
- potenciální sesuv 
- stabilizovaný blokový sesuv 
- stabilizovaný odval 

Staré zátěže území a kontaminované plochy 
Na území Vyskeře jsou evidovány : 

- skládka dle České geologické služby (ČGS) – zatížení nízké bodové - rekultivovaná 
- Stádla – Vyskeř – skládka TKO – rekultivovaná 

Radonové riziko  
– převládající stupeň rizikovosti ve vybraném území 
rizikový geofaktor: radon v podloží (radonový index) 
převládající stupeň rizika: 2 - přechodná ze škály 1-4 (riziko vrůstá s vyššími čísly škály) 
rozsah z plochy vybraného území: 62% 
Omezení využití území a doporučení: 
Je nutné počítat s možností zvýšené koncentrace radonu v podloží. Doporučuje se odborné změření 
koncentrace radonu v podloží v místě vaší plánované stavby, příp. změření radonu ve stávajícím 
objektu. Při využívání místních zdrojů podzemní vody pro pitné účely se doporučuje analýza 
podzemní vody na radioaktivní prvky. 
– nejvyšší dosažený stupeň rizikovosti ve vybraném území 
rizikový geofaktor: radon v podloží (radonový index) 
nejvyšší dosažený stupeň rizika: 3 - střední  
rozsah z plochy vybraného území: 1% 
Omezení využití území a doporučení: 
V této části vybraného území se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost protiradonovým opatřením 
ve stávajících budovách nebo při výstavbě nových. Případná výstavba je podmíněna podrobným 
radonovým průzkumem. Při využívání místních zdrojů podzemní vody pro pitné účely se doporučuje 
analýza podzemní vody na radioaktivní prvky; je pravděpodobná potřeba technologických úprav. 
Případné aktivity ve vybraném území doporučujeme konzultovat s odborníkem. 
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9.1.f ODŮVODNĚNÍ  STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  VYUŽITÍ  PLOCH  S  ROZDÍLNÝM  
ZPŮSOBEM  VYUŽITÍ     

 
Stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se snaží maximálně zachovat a 
rozvíjet původní venkovský charakter obce a minimalizovat vliv na životní prostředí, hlavně však na 
stávající krajinný ráz území obce.  
Na základě výpočtu z určené minimální velikosti rozvojových lokalit a na základě požadavků 
dotčených orgánů (CHKO Český ráj a KÚ LK OŽP) byl stanoven maximální počet rodinných domů na 
jednotlivých plochách. Z důvodu ochrany krajinného rázu a ochrany charakteristické urbanistické 
struktury území obce je v nezastavěném území možné umísťovat pouze stavby a zařízení, vymezené 
v rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím území (kapitola 1.f ÚP). 
 

Limity využití území  
Stanovení limitů využití území má zajistit ochranu veřejných zájmů, vyplývajících ze zákona, nebo 
vyplývajících z vlastností území. 
Limity využití území jsou relativně nepřekročitelnou hranicí pro využití území, působí jako omezení 
činnosti v území a tak ovlivňují rozvoj obce. 
 

Limity využití území stanovené v právních předpisech a ve správních rozhodnutích :  
 
Přírodní limity : 

- Ochrana pozemků určených pro funkci lesa (PUPFL)   
Lesy ochranné :  
na mimořádně nepříznivých stanovištích 
Lesy zvláštního určení :  
lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou 
lesy v 1. zónách CHKO, lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách 
lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně 
Lesy hospodářské 
Lesy na nelesní půdě 

- Vzdálenost 50 m od okraje lesa, případně za souhlasu orgánu státní správy lesů vzdálenost 
od okraje lesa délky střední výšky sousedícího lesního porostu v mýtném věku – cca 25 m 
(viz. LHP/LHO) 

- Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) I. a II. třídy ochrany 
- Plochy přírodní – doprovodné a krajinné zeleně (ovocných sadů) 
- Územní systém ekologické stability – ÚSES :   

prvky nadregionálního biogeografického významu :  
biokoridory –   trasa K31B (úseky 0/1, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 a 5/0, místní vložená biocentra 1, 2, 

3, 4, 5),   
trasa K35B (úseky 0/0 a 0/6, místní vložené biocentrum 6) 

prvky regionálního biogeografického významu : 
biocentra –   RC396 část a RC1233 část  
biokoridor –  trasa RK686 (úseky 386/7 a 7/1233, místní vložené biocentrum 7) 
prvky místního / lokálního biogeografického významu : 
biocentra –   8, 9 
biokoridory –   0/5, 5/6 a 1233/7 (biocentra 5 a 6 jsou společná pro trasy neregionálního 

významu) 
- Významný krajinný prvek (VKP) registrovaný :  

vrch Vyskeř, chráněným fenoménem je geologická stavba 
- Geopark Český ráj registrovaný UNESCO  
- Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český ráj – zóny I. – IV. (I. a II. zóna) :  

zachované části původních biotopů, přirozených lesních společenstev, rašelinišť, vzácná 
květena, stanoviště vzácných živočichů včetně druhů vodních a mokřadních 

- Přírodní rezervace Podtrosecká údolí : 
Podtrosecká údolí – rozsáhlý komplex mokřadních biotopů s význačnou květenou. 

- Ochranné pásmo Přírodní rezervace Podtrosecká údolí  
- Skupina registrovaných památných stromů na Vyskři u hřbitova : 

lípa na začátku aleje podél křížové cesty 
jasan u hřbitova 
lípa u kostela 
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lípa naproti penzionu 
- Geopark Český ráj  registrovaný UNESCO  
- NATURA 2000 – EVL (Evropsky významná lokalita) Podtrosecké údolí  
- Vodní plochy a toky : 

Čertoryje 
Kacanovský potok 
Žehrovka 
Tisovka 
Václavský potok 
Veselka 

- Nezastavitelné manipulační pásmo vodního toku – 6 m 
- Celé řešené území je v oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída 
- Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) I. a II. třídy ochrany dle BPEJ 
- Dobývací prostor :   

dobývací prostor evidovaný ve Vyskeři není aktivní, není registrovaný u Českého báňského 
úřadu ani u Státní báňské správy ČR. 

- Poddolované území :  
Rovensko  
Rovensko – Liščí kotce  

- Sesuvná území :  
aktivní sesuv 
potenciální sesuv 
stabilizovaný blokový sesuv 
stabilizovaný odval 

- Staré zátěže území a kontaminované plochy 
skládka dle České geologické služby (ČGS) – zatížení nízké bodové - rekultivovaná 
Stádla – Vyskeř – skládka TKO – rekultivovaná 
 

Kulturní limity :  
- Nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 

rejstříkovým číslem :  
Vyskeř : 
101 266  – kostel Nanebevzetí Panny Marie s ohradní zdí, bránou a přístupovou cestou 
44 757/6-2860 – kaple sv. Anny 
31 975/6-2861 – zvonice 
49 924/6-6236 – socha sv. Jana Nepomuckého 
Mladostov : 
100 740 – krucifix   

- Historicky a architektonicky významné stavby :  
kaple sv. Anny s křížovou cestou a s božím hrobem, původní objekty lidové architektury      

- Území s archeologickými nálezy (ÚAN) zapsaná ve Státním archeologickým seznamu (SAS) 
ČR pod pořadovým číslem :  
k.ú. Vyskeř : 
SAS – 03-34-08/1 – Libnov 
SAS – 03-34-08/2 – Semín, 
SAS – 03-34-08/3 – Vyskeř 
SAS – 03-34-08/4 - Krasnov  
Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo ÚAN IV. kategorie se vztahuje 
povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném 
znění. 

 
Technické limity : 

- Ochranné pásmo silnice III. tř. – 15 m od osy vozovky mimo souvisle zastavěné území :  
27921 - z Olešnicie přes Vyskeř na Hrubou Sklálu 
27926 - z Kacanov přes Vyskeř dále přes Lažany a  
              Libošovice na Sobotku 
27928 -  od křižovatky Pleskotský mlýn pod Lažany na 
              Krčkovice a Hrubou Skálu 

- Hlukové pásmo – izofona 60 dB (zatím nevymezena) 
- Ochranné pásmo vodovodních řadů ochranné pásmo – 1,5 m 
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- Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma :  
Vyskeř  - vodojemy V1, V2 odstavené 
Vyskeř – 2 vodojemy funkční 

- Ochranné pásmo kanalizačních řadů ochranné pásmo – 2 m 
- Ochranné pásmo elektrického vedení vysokého napětí VN 35 kV – stáv. 10 m, návrh 7,5 m 
- Ochranné pásmo trafostanice – stávající 10 m, návrh 7,5 m 
- Ochranné pásmo nadzemní radioreleové trasy 5m 
- Ochranné pásmo komunikačního vedení – nadzemní radioreléová trasa – 10 m 
- Ochranné pásmo převaděče O2, nadzemní vedení trasy z Kozákova 
- Podzemní, nadzemní metalické vedení  
- Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů – vnější, vnitřní : 

Vyskeř V1 – odstaven 
Stádla 
U Fišera 
Vyskeř V-2 

- Technické zařízení – vrty 
- Staré zátěže území a kontaminované plochy : skládka  

Na území Vyskeře jsou evidovány : 
skládka dle České geologické služby (ČGS) – zatížení nízké bodové - rekultivovaná 
Stádla – Vyskeř – skládka TKO – rekultivovaná 

- Ochrana vložených investic za účelem zvýšení úrodnosti – soustava provedených 
melioračních opatření plošného drenážního odvodnění vč. svodné sítě a recipientů 

- Ochranné pásmo hřbitova – 100 m okolo hřbitova 
- Hygienické ochranné pásmo zemědělského provozu 
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9.1.g. ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH  STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH  OPATŘENÍ, STAVEB  A OPATŘENÍ   K  ZAJIŠTĚNÍ  
BEZPEČNOSTI  STÁTU  A  PLOCH  PRO ASANACI,  PRO KTERÉ  LZE  PRÁVA  
K  POZEMKŮM  A STAVBÁM  VYVLASTNIT 
 
 

9.1.g.1  Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 

     
V územním plánu byly vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro která lze práva k pozemků a stavbám 
vyvlastnit. 
Ve smyslu § 2, odst. l), m) stavebního zákona č.183/2006 Sb., lze za veřejně prospěšné stavby 
považovat stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji nebo ochraně území obce a za veřejně 
prospěšná opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji a nebo k 
ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví. Podmínky pro možnost vyvlastnění jsou 
stanoveny v § 170 stavebního zákona.  
 

 
9. 1.g.2 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva  
  k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
V územním plánu byly vymezeny veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemků a 
stavbám vyvlastnit. 
Vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření mají umožňovat :  
- plnit společenskou funkci potřebnou pro obyvatele – bydlení, práci a rekreaci v obci zajištěním 
potřebných podmínek veřejné infrastruktury a sloužit ochraně všech obyvatel 
- respektovat život všech stávajících rostlin, živočichů a jejich migraci a zajistit zachování jejich 
diverzifikaci druhů (ÚSES)  
 
 

9.1.g.3  Odůvodnění vymezení staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti  
  státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Stavby a opatření k zajištění bezpečnosti státu se v územním plánu nevymezují 
 

 
9.1.g.4  Odůvodnění vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Plochy pro asanaci se v územním plánu nevymezují. 
 
 
 
 

9.1.h ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH  STAVEB  A 
VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ,  PRO  KTERÉ  LZE  UPLATNIT  PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO 

 
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo se v 
územním plánu nevymezují. 

 
 
 
9.1.i ODŮVODNĚNÍ  STANOVENÍ  KOMPENZAČNÍCH  OPATŘENÍ  
 
Kompenzační opatření se v územním plánu nevymezují. 
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9.1.j ÚDAJE  O  POČTU  LISTŮ  ODŮVODNĚNÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  A  POČTU 
VÝKRESŮ  V  GRAFICKÉ  ČÁSTI  

 
Textová část Odůvodnění ÚP Vyskeř obsahuje 88 stran textu. 
Grafická část Odůvodnění ÚP Vyskeř obsahuje 2 výkresy formátu  2 x A1 a jeden výkres  1 x A3. 

 
 
 
9.2.a ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  PLOCH  A  KORIDORŮ  ÚZEMNÍCH  REZERV  
 
Na území obce Vyskeř nebyly vymezeny plochy a koridory územních rezerv. 
 
 

 
9.2.b ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  PLOCH,  VE  KTERÝCH  JE  ROZHODOVÁNÍ  O 

ZMĚNÁCH  V  ÚZEMÍ  PODMÍNĚNO  DOHODOU  O  PARCELACI  
 
Na území obce Vyskeř nebyly vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno 
dohodou o parcelaci. 
   
 

 
9.2.c ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  PLOCH  A  KORIDORŮ,  VE  KTERÝCH  JE  

ROZHODOVÁNÍ  O  ZMĚNÁCH  V  ÚZEMÍ  PODMÍNĚNO  ZPRACOVÁNÍM    
ÚZEMNÍ  STUDIE     

 
K prověření společnou územní studií byly v ÚP vymezeny plochy ZBV4 a ZBV6 pro zajištění řešení 
uspořádání území, jasné umístění staveb a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu obce. 

 
 
 
9.2.d ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  PLOCH  A  KORIDORŮ,  VE  KTERÝCH  JE 

ROZHODOVÁNÍ  O  ZMĚNÁCH  V  ÚZEMÍ  PODMÍNĚNO  VYDÁNÍM  
REGULAČNÍHO  PLÁNU 

 
Plochy k prověření regulačním plánem nebyly v ÚP vymezeny. 
 
 

 
9.2.e ODŮVODNĚNÍ  STANOVENÍ  POŘADÍ  ZMĚN 
 
Pořadí změn není v územním plánu stanoveno, předpokládá se, že nová výstavba bude probíhat 
postupně v návaznosti na zastavěné území. 
 
 
 

9.2.f ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  ARCHITEKTONICKY  NEBO  URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH  STAVEB,  PRO  KTERÉ  MŮŽE  VYPRACOVÁVAT 
ARCHITEKTONICKOU  ČÁST  PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE  JEN 
AUTORIZOVANÝ  ARCHITEKT 

 
V územním plánu nejsou vymezeny významné stavby, které může zpracovávat pouze autorizovaný 
architekt. 
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10. VYHODNOCENÍ  ÚČELNÉHO  VYUŽITÍ  ZASTAVĚNÉHO  ÚZEMÍ  A 
VYHODNOCENÍ  POTŘEBY  VYMEZENÍ  ZASTAVITELNÝCH  PLOCH  

 
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území :    
 
Územní plán řeší celé správní území obce Vyskeř, tvořené katastrálním územím Vyskeř, které tvoří 6 
částí obce a to Drahoňovice, Lažany, Mladostov, Poddoubí, Slakany a Vyskeř o celkové výměře 961,3 
ha a 376 obyvateli v roce 2010. 
V rámci doplňujících průzkumů a rozborů bylo zastavěné území obce vymezeno k datu 1. 9. 2011, 
které je ve velké míře vyplněno stavební strukturou obce. Volné dosud nezastavěné proluky tvoří 
převážně zahrady, které charakterizují urbanistickou strukturu obce, nebo jsou omezeny limity využití 
území. Nezastavěné území tvoří také plochy veřejných prostranství se sídelní zelení, které by měly 
zůstat zachovány.  
Další plošné zahuštění v zastavěném území v rámci ploch bydlení je možné minimálně s ohledem na 
stávající charakteristickou urbanistickou strukturu zástavby chráněnou CHKO Český ráj. V okrajových 
částech obce by měla být nová zástavba rozptýlená tak, aby nezměnila urbanistickou strukturu území 
obce. 
 
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch :  
 
Předpokladem oživení rozvoje obce je zvýšení počtu obyvatel a navýšení pracovních příležitostí. Toho 
lze dosáhnout využitím vhodných rozvojových zastavitelných ploch pro výstavbu rodinných domů a 
funkčností zemědělské živočišné a rostlinné výroby. Rozvoje je možné dosáhnout také rozvojem 
cestovního ruchu formou rodinné rekreace a rekreace individuelní sportovního charakteru a 
vybudováním sportovně rekreačního zázemí například ve formě rozvoje turistiky a hypoturistiky a 
podporou vytvoření nových pracovních příležitostí ve formě rozvoje služeb. Pro rozvoj obce je také 
důležité doplnění dopravní a technické infrastruktury v potřebných parametrech a kvalitě. 
Náměty územního plánu jsou navrženy dle požadavků obce ve smyslu projednaného zadání.  
Byla prověřena vhodnost využití rozvojových ploch navržených v platném územním plánu obce Vyskeř 
včetně všech jeho změn v souladu s budoucí velikostí obce a limity využití území a v maximální míře 
byly zohledněny dosud nevyužité plochy. V návrhu ÚP Vyskeř byly ponechány jen ty, které přímo 
navazovaly na zastavěné území, nebo na již schválené zastavitelné plochy v ÚPNSÚ.    
Koncepce rozvoje území obce respektuje současný způsob zástavby. Regulace počtu domů a určení 
minimální velikosti parcely pro rodinné domy v zastavitelných plochách zajistí zachování původní 
urbanistické struktury a vznik rozvolněné zástavby navazující na krajinu. 
Potřebu vymezení zastavitelných ploch ovlivňují také požadavky na rozvoj stávajícího občanského 
vybavení pro sport.  
Potřeby na plochy bydlení vychází se zájmu o bydlení v obci Vyskeř. Během posledních osmi let došlo 
k nárůstu o cca 12 dokončených bytů. Vývoj počtu obyvatel se po trvalém poklesu od 70. let 19. stol. 
střídá v nárůstu a v poklesu během posledních dvaceti let. V posledních deseti letech došlo vlivem 
nově narozených dětí k nárůstu o 23 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel odpovídá možnostem pracovních 
příležitostí v dané lokalitě. Navrhované zastavitelné plochy pro bydlení na území obce umožní 
navýšení počtu rodinných domů o 33 a o cca 99 obyvatel. Navrhované plochy přestavby pro bydlení 
na území obce umožní navýšení počtu rodinných domů o 4 a o cca 12 obyvatel. 
Celkově by mělo dojít k navýšení na cca 487obyvatel.  
 
Vývoj potřeby bytů a nárůstu počtu obyvatel nelze předem kvalifikovaně odhadnout, protože odpovídá 
zájmu obyvatel bydlet v dané lokalitě z důvodu kvalitního životního prostředí a dobrého dopravního 
napojení na město Turnov, kde jsou pracovní příležitosti a kam se díky krátké dojížďkové vzdálenosti 
(cca 15 km) dojíždí za prací a děti do středních škol.  
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Odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení : 
 

počet dokončených bytů v roce 2001 stav 242 

počet dokončených bytů v roce 2009 stav 254 (nárůst o 12) 

průměrný roční přírůstek bytů 1,5 

relativní nárůst bytů do roku 2025 24 

potřeba ploch bydlení  
počet RD -  24  x min. 1200 m

2
 = min. 28 800 m

2
 

= min. 2,88 ha 

+ rezerva 20 % plochy bydlení 3,45 ha 

 
 
Základní data o obci :   
 

Vyskeř stav v roce 2010 
dle návrhu ÚP 

2014 

celková výměra          961,3 ha 961,30 ha 

zastavěné plochy         11,4 ha - 

zemědělská půda      610,1 ha 603,51 ha 

orná půda                  384,7 ha 380,92 ha 

trvalé travní porosty   167,9 ha 167,19 ha 

zahrady                    34,6 ha 33,24 ha 

ovocné sady              22,9 ha 22,16 ha 

lesní půda                 288,4 ha 288,40 ha 

vodní plochy            9,1 ha 9,10 ha 

ostatní plochy          42,3 ha - 

   

zastavěné území  - 63,70 ha 

zastavitelné plochy - 7,04 ha 

počet obyvatel  376  cca 487 
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11. VYHODNOCENÍ  KOORDINACE  VYUŽÍVÁNÍ  ÚZEMÍ  Z  HLEDISKA  ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ  V  ÚZEMÍ   

 
Obec Vyskeř patří od 1.1.2000 k Libereckému kraji a spadá do správního obvodu (SO) obce s 
rozšířenou působností (ORP) Turnov.  
Je sousední obcí k obci Olešnice na severozápadě, na severu k obci Kacanovy, na východě k obci 
Hrubá Skála, na jihovýchodě k obci Troskovice a na jihu k obcím Libošovice (Královehradecký kraj) a 
Žďár (Středočeský kraj).   
Spádově obec Vyskeř přiléhá k městu Turnov, kde jsou všechna potřebná vyšší zařízení občanského 
vybavení (školy, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, obchody a služby) a zařízení pracovních 
příležitostí, které využívají i občané Vyskeře a kam denně dojíždí autobusovou nebo automobilovou 
dopravou.  
Po rychlostní silnici R35 (I/35) v úseku Turnov – Liberec vedoucí mimo území obce je dostupné i 
krajské město Liberec (za cca 30 min.), po rychlostní silnici R10 (I/10)  Praha – Turnov i Mladá 
Boleslav (za cca 40 min.) a Praha (za cca 1 hod.), kam se také dojíždí za prací a vzděláním.  
Silniční dopravní napojení obce Vyskeř je tvořeno komunikacemi III.třídy. Územím obce prochází  
silnice  III/27921 z Olešnicie přes Vyskeř na Hrubou Sklálu, III/27926 z Kacanov přes Vyskeř dále přes 
Lažany a Libošovice na Sobotku a III/27928 od křižovatky Pleskotský mlýn pod Lažany na Krčkovice a 
Hrubou Skálu. 
Železniční dopravní síť se v řešeném území nenachází, nejbližší stanice dráhy je Turnov (030 - 
Hradec Králové / Liberec, 070 – Turnov / Praha, 041 – Turnov / Hradec Králové). 
Zařízení letecké dopravy se v řešeném území nenacházejí, ale na území obecní části Vyskeř je 
účelové letiště Vyskeř -ULVYSK, jedná se o nouzovou přistávací zatravněnou plochu severně za 
vrchem Vyskeř. 
Je zachován systém návaznosti tras pro pěší turistiku a cykloturistiku. V územním plánu se navrhuje 
úprava části cyklotrasy T 4010 – Turnov – Hrubá Skála – Chlum (Věžák, Kost) mimo silnice III. třídy a 
to z důvodu zvýšení bezpečnosti cyklistů a možnosti dosažení atraktivních míst. 
Obec je napojena na VN rozvod elektrické energie. 
Obec není napojena na plynovod. 
Územní systém ekologické stability navazuje na nadregionální a regionální ÚSES vymezený v 
sousedních obcích. 
Celé území obce Vyskeř se nachází na území CHKO Český ráj a CHOPAV Severočeská křída.   
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12.  VYHODNOCENÍ  SPLNĚNÍ  POŽADAVKŮ  ZADÁNÍ    
 

12.1 Údaje o splnění požadavků zadání 
 
V rámci návrhu územního plánu byly splněny požadavky stanovené v Zadání územního plánu Vyskeř, 
které bylo schváleno 4.7.2012 usnesením Zastupitelstva obce Vyskeř, č. 6/20/12.  
12.1.a  Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů  
Z hlediska Politiky územního rozvoje (PUR) České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze 
dne 20.7.2009 nevyplývají přímé požadavky na územní plán Vyskeř. 
Z hlediska Zásad územního rozvoje (ZUR) Libereckého kraje vydané usnesení č. 466/11 
Zastupitelstva kraje ze dne 13.12.2011 byly pro změny v území stanoveny podmínky územního plánu 
Vyskeř.  
Při zpracovávání územního plánu Vyskeř byly respektovány koncepční rozvojové dokumenty 
Libereckého kraje a zapracovány požadavky plynoucí z koncepčních rozvojových materiálů obce a 
další požadavky vyplývající ze širších územních vztahů.  
Byly vytvořeny územní podmínky pro zlepšení vazeb na město Turnov a Liberec, jako středisek 
osídlení s nabídkou pracovních příležitostí, školství, zdravotních služeb a vazeb na okolní sídla.  
Byly respektovány vazby řešeného území obce na okolí, zejména na nadřazenou dopravní síť, 
nadřazené soustavy inženýrských sítí a na nadřazený územní systém ekologické stability. Byly 
vytvořeny podmínky pro propojení turistických oblastí kraje prvky bezmotorové dopravy (cyklostezky, 
cyklotrasy, pěší trasy). Byly vytvořeny územní podmínky pro ochranu přírody a krajiny, omezení 
účinků přívalových dešťů. 
(viz. kapitola č. 2 Odůvodnění ÚP) 
12.1.b   Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů   
Územně analytické podklady pro území ORP Turnov byly pořízeny v roce 2008 a v roce 2010 
aktualizovány. Uvedené požadavky vyplývající z ÚAP byly zapracovány do řešení návrhu územního 
plánu Vyskeř. Na základě provedeného Rozboru udržitelného rozvoje území pro území Libereckého 
kraje, území ORP Turnov a pro možnost vyváženosti vztahu územních podmínek byly posíleny 
rozvojové možnosti v oblasti sociálních podmínek formou rozvoje ploch bydlení a občanského 
vybavení doplněné o řešení možností nevyužívaných výrobních areálů pro posílení hospodářských 
podmínek. 
V územním plánu jsou respektovány limity využití území zjištěné a uvedené v ÚAP ORP Turnov 
aktualizované v rámci průzkumů a rozborů.  
Okruhy problémů doplněné v průzkumech a rozborech jsou v územním plánu Vyskeř řešeny. 
(viz. kapitola č. 9.1.f Odůvodnění ÚP) 
12.1.c   Požadavky na rozvoj obce 
Uvedené požadavky byly splněny v rámci řešení ÚP obce. Do územního plánu byly prověřeny a 
zapracovány nevyužité návrhové plochy z platného územního plánu sídelního útvaru Vyskeř.  Nové 
zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení jsou umístěny v prolukách a územích navazujících na 
zastavěné území a podél stávajících komunikací. Bydlení je navrženo v rodinných domech 
venkovského typu. Kapacity technické infrastruktury jsou dimenzovány na cca 500 uživatelů území. 
Návrhem nových ploch pro sportovní zařízení podporuje rozvoj sportovně rekreační vybavenosti. 
Navržená územní opatření chrání přírodní a kulturní hodnoty v území.  Stávající plochy sídelní zeleně 
jsou zapojeny do okolní krajiny zachováním charakteristické doprovodné a krajinné zeleně. Bylo 
ohleduplně postupováno při urbanizaci území při záboru půdy s vyššími třídami ochrany (I. a II.). 
Obnova zemědělské i průmyslové výroby je možná na stávajících plochách určených pro výrobu a 
skladování jak průmyslovou, tak zemědělskou s nízkou zátěží. Pěstování biomasy pro energetické 
účely (mimo rychle rostoucích dřevin) je možné v rámci změny kultury zemědělské půdy, která 
nevyžaduje změnu územního plánu.  
Požadavky a záměry vlastníků pozemků a obce byly vyhodnoceny a ty, které nebyly v souladu s 
koncepčními podmínkami rozvoje území obce byly z návrhu ÚP vyloučeny. 
(viz. kapitola č. 1.b Návrhu ÚP) 
12.1.d   Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území  

( urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny ) 
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území stanovené pro urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny byly respektovány. 
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny podle stávajícího způsobu využití s ohledem na 
respektování ochrany veřejných zájmů – ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 
architektonických a urbanistických hodnot. 
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Základní urbanistická a prostorová koncepce 
Cílem při návrhu ÚP bylo obnovovat a rozvíjet obec jako funkčně a prostorově ucelený útvar určený 
převážně pro bydlení, kdy nové zastavitelné plochy byly navrženy s vazbou na zastavěné území obce 
tak, aby nedošlo k narušení kulturně historického prostředí obce a bylo přizpůsobeno krajině a 
původní zástavbě. Jsou chráněny stávající plochy veřejné zeleně. V rámci podmínek využití území 
jsou korigovány jak možnosti využití území jednotlivých funkčních ploch, tak jejich prostorové a 
architektonické řešení s ohledem na charakter území. Pro zachování venkovského charakteru 
zástavby území obce není použit koeficient zastavitelnosti pozemku, ale max. zastavěná plocha pro 
rodinný dům a stavby pro rekreaci tak, aby nemohly být postaveny objekty svou velikostí 
neodpovídající měřítku původní zástavby obce.  
Podle významu byly plochy s rozdílným způsobem využití rozlišeny na: 

- zastavěné – stabilizované / stav  
- zastavitelné a plochy přestavby – plochy změn,  
- nezastavěné a nezastavitelné – stabilizované / stav 

V územním plánu obce Vyskeř jsou rozlišeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití : 
Zastavěné území a zastavitelné plochy 
Území vymezené v územním plánu hranicí zastavěného území a návrhovými plochami. 

plochy bydlení  
plochy rekreace 
plochy občanského vybavení  
plochy veřejných prostranství  
plochy výroby a skladování  
plochy dopravní infrastruktury  
plochy technické infrastruktury  

Nezastavěné území a nezastavitelné plochy 
Území, ve kterém lze povolovat stavby pouze výjimečně, a to jen takové, které budou umožňovat 
využití nezastavěných území v souladu s územním plánem.  
      plochy vodní a vodohospodářské 
      plochy zemědělské (orná půda, trvale travní porosty, zahrady, ovocné sady) 
      plochy lesní (lesy hospodářské, lesy ochranné, lesy zvláštního určení, les na nelesní půdě) 
      plochy přírodní (plochy prvků ÚSES, plochy doprovodné a krajinné zeleně) 
(viz. kapitola č. 1.c Návrhu ÚP) 
12.1.e Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Dopravní infrastruktura - silniční doprava 
V územním plánu byla respektována Normová kategorizace krajských silnic II. a III. třídy a prověřeny 
další uvedené požadavky v rámci návrhu ÚP. 
Požadavek na minimalizaci negativních dopadů dopravy (hluku, bezpečnost obyvatel) – dopravní 
koncepce se nemění, hluk lze řešit jen technickými opatřeními v rámci jednotlivých staveb. Parkovací 
plochy jsou v místech předpokládané koncentrace obyvatel as nové se nevymezují. V ÚP je navržena 
úprava cyklotrasy T4010. 

Technická infrastruktura – zásobování vodou, odkanalizování  
Požadavky na řešení technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, uvedené v zadání byly v návrhu 
respektovány.  

Technická infrastruktura – elektrická energie, plynárenství, spoje, informační systémy  
Požadavky zapracovány v rámci řešení. 

Technická infrastruktura – odpadové hospodářství 
Do návrhu ÚP byly zapracovány závěry vyplývající z Plánu odpadového hospodářství LK. 
Ostatní uvedené požadavky vyplývající z ÚAP  byly zapracovány do řešení návrhu ÚP Vyskeř.
 Občanské vybavení   
Požadavky byly zapracovány do ÚP. 
 Veřejná občanská vybavenost – veřejné prostranství  
Požadavky byly zapracovány do ÚP. 
(viz. kapitola č. 1.d Návrhu ÚP) 
12.1.f Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních, urbanistických a civilizačních hodnot jsou 
zapracovány do návrhu ÚP Vyskeř.  
(viz. kapitola č. 1.b Návrhu ÚP)  
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12.1.g Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Uvedené požadavky na veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace byly zapracovány do řešení 
návrhu ÚP Vyskeř.  
(viz. kapitola č. 1.g Návrhu ÚP) 
12.1.h Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
Uvedené požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů byly zapracovány do řešení návrhu 
ÚP Vyskeř. Jedná se o :  

- obrana státu, civilní ochrana 
- geologie 
- ochrana půd 
- ochrana veřejného zdraví 
- ochrana ovzduší 
- ochrana vod 
- ochrana přírody a krajiny  

(viz. kapitola č. 1.d.5 Návrhu ÚP) 
12.1.i Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
Uvedené pokyny a požadavky na řešení závad a kolizí vytypovaných v ÚAP byly v rámci návrhu ÚP 
respektovány a zapracovány. Především byla snaha o vytvoření rovnováhy mezi požadavky na 
urbanizaci území novými zastavitelnými plochami a záměry na zachování kulturních a přírodních 
hodnot území.  
Cílem bylo vyloučit, nebo alespoň omezit střety s limity využití území. A to rozvoj území x ochrana 
ZPF, ochrana přírody a krajiny, technická infrastruktura, kvalita životního prostředí.  
(viz. kapitola č. 12.1 Odůvodnění ÚP) 
12.1.j Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a 

rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose 
Zastavěné území bylo vymezeno na základě provedeného šetření k datu 1.9.2011 v rámci 
doplňujících průzkumů a rozborů. V územním plánu Vyskeř byly vymezeny rozvojové zastavitelné 
plochy převážně s využitím pro bydlení venkovského charakteru v rodinných domech venkovského 
typu, pro občanské vybavení a plochy pro sportovní zařízení.  
Území obce je umístěno z pohledu širšího území ve Specifické oblasti nadmístního významu SOB7 
Český ráj a úkoly pro územní plánování jsou zapracovány do řešení územního plánu. 
Z pohledu regionu se neuplatňují žádné požadavky. 
(viz. kapitola č. 2 Odůvodnění ÚP) 
12.1.k Požadavek na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 

jejich využití územní studií 
V územním plánu nebylo navrženo ověření možnosti zástavby územní studií. Obec bude u vybraných 
lokalit pro bydlení venkovského charakteru a pro tělovýchovu a sport včetně napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu řešit podrobnější dokumentaci postupně dle konkrétních požadavků na 
výstavbu.  
(viz. kapitola č. 2.c Návrhu ÚP) 
12.1.l Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 

změnách využití stanoveny regulačním plánem 
Požadavek nebyl v zadání stanoven a zpracovatel plochy ani koridory nevymezil. 
12.1.m Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 

dotčený orgán ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z 
hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyslovil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu, nebo ptačí oblast 

Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyl v zadání stanoven. 
12.1.n Požadavek na zpracování konceptu včetně požadavku na zpracování variant 
Požadavek nebyl v zadání stanoven. 
12.1.o Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP a na uspořádání obsahu jejich 

odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů 
a počtu vyhotovení   

Byly splněny požadavky uvedené v Zadání odpovídající prováděcí vyhlášce č. 500/2006 Sb. a č. 
501/2006 Sb. stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a ve znění novely stavebního zákona č. 350/2012 
Sb. Územní plán byl upraven dle prováděcích vyhlášek č. 431/2012 Sb. a 458/2012 Sb. dle podmínek 
pro přechodné období. 
Rozsah, obsah a počet paré zpracovaného ÚP Vyskeř odpovídá Zadání ÚP. 
(viz. kapitola č. 1.j Návrhu ÚP) 
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12.2  Údaje o splnění pokynů pro zpracování úpravy návrhu územního plánu Vyskeř  
  před veřejným projednáním 
 
12.2.1  Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů, krajského úřadu a obce  
1. Požadavky Správy CHKO Český ráj, KÚ LK a obce byly splněny zrušením uvedených 
zastavitelných ploch. Zrušené značení zastavitelných ploch ZBV1, ZBV3, ZBV6 a ZBV8 byly použity u 
nových doplněných zastavitelných ploch pro bydlení. 
2. Požadavky Správy CHKO Český ráj, KÚ LK a obce byly splněny zmenšením či úpravou velikosti 
uvedených zastavitelných ploch. 
3. Požadavek Správy CHKO Český ráj byl splněn výměnou plochy ZVP2 za menší plochu ZBV6. 
4. Byl upraven počet RD na jednotlivých plochách dle požadavků CHKO Český ráj, případně KÚ LK. 
5. Plocha ZBV5 o velikosti 3 197 m

2
 splňuje podmínky pro 2 navržené RD. 

6. Byla provedena revize hranice zastavěného území. 
7. Územní plán byl dán do souladu s Plánem společných zařízení Komplexních pozemkových úprav 
Vyskeř.  
8. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část – Urbanistickou koncepci byl splněn v 
kapitole 1.f. Návrhu ÚP. 
9. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část – Elektrické vedení byl splněn v kapitole 
1.d.2.2 Návrhu ÚP. 
10. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část – Koncepce uspořádání krajiny byl 
splněn v kapitole 1.e.1.1 Návrhu ÚP. 
11. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část – Koncepce uspořádání krajiny byl 
splněn v kapitole 1.e.1.2 Návrhu ÚP. 
12. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o popis stávajícího charateru a struktury 
zástavby v jednotlivých sídlech bylo splněno v kapitole 9.1.b Odůvodnění ÚP. 
13. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o regulativ pro plochy BV,OV, VZ, Z 
splněno v kapitole 1.f. Návrhu ÚP. 
14. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o regulativy ploch bydlení byl splněn v 
kapitole 1.f Návrhu ÚP. 
15. Požadavek Správy CHKO Český ráj upravit textovou část o zrušení regulativu pro min. velikost 
plochy bydlení v zastavěném území byl splněn v kapitole 1.f Návrhu ÚP. 
16. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o regulativ pro plochy občanského 
vybavení veřejná infrastruktura, komerční zařízení byl splněn v kapitole 1.f. Návrhu ÚP. 
17. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o doplnění regulativů pro plochy 
občanského vybavení  tělovýchova a sport - vymezit specifikaci staveb byl splněn v kapitole 1.f. 
Návrhu ÚP. 
18. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o doplnění regulativů pro plochy 
zemědělské – přípustné využití byl splněn v kapitole 1.f. Návrhu ÚP. 
19. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o doplnění regulativů pro plochy 
zemědělské – podmíněně přípustné využití byl splněn v kapitole 1.f. Návrhu ÚP. 
20. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o doplnění regulativů pro plochy 
zemědělské – nepřípustné využití byl splněn v kapitole 1.f. Návrhu ÚP. 
21. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o doplnění regulativů pro plochy lesní – 
podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu byl splněn v kapitole 1.f. 
Návrhu ÚP. 
22. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o doplnění regulativů pro plochy přírodní 
doprovodná a krajinná zeleň – podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného 
rázu byl splněn v kapitole 1.f. Návrhu ÚP. 
23. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o doplnění regulativů pro plochy přírodní 
územní systém ekologické stability – podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany 
krajinného rázu byl splněn v kapitole 1.f. Návrhu ÚP. 
24. Požadavek Správy CHKO Český ráj o prověření ploch zahrad a sadů vhodných pro zařazení do 
ploch přírodních doprovodná a krajinná zeleň – stav byl splněn dohodnutým výběrem s CHKO 
jednotlivých ploch. 
25. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o doplnění plochy zeleň – soukromá a 
vyhrazená nebyl na základě dohody s CHKO splněn. Územní plán nesleduje vlastnické vztahy a 
oploceni v území obce.  
26. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část v kapitole Koncepce ochrany a rozvoje 
hodnot – Přírodní hodnoty o respektování hodnot biotopů byl splněn v kapitole 1.b.2 Návrhu ÚP. 
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27. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část kapitolu Urbanistická koncepce byl 
splněn v kapitole 1.c Návrhu ÚP. 
28. Protože nebyla navržena nová funkční plocha, nebylo co plnit. 
29. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část v kapitole Nakládání s odpady byl 
splněn v kapitole 1.d.2.3 Návrhu ÚP. 
30. Požadavek Správy CHKO Český ráj doplnit textovou část o doplnění regulativů plochy bydlení v 
bytových domech byl splněn v kapitole 1.f. Návrhu ÚP. 
31. Požadavek KÚ LK OD opravit textovou část v podkapitole Silniční doprava a základní síť silnic byl 
splněn v kapitole 9.1.d.1 Odůvodnění ÚP. 
32. Požadavek KÚ LK OD doplnit textovou část v podkapitole Hromadná autobusová doprava byl 
splněn v kapitole 9.1.d.1 Odůvodnění ÚP. 
33. Požadavek KÚ LK OD doplnit textovou část v podkapitole Ochrana území před negativními vlivy 
dopravy byl splněn v kapitole 9.1.d.1 Odůvodnění ÚP. 
34. Požadavek KÚ LK OD opravit výkresovou část ve Výkrese veřejné infrastruktury a Koordinačním 
výkrese doplnit popis silnic III. třídy byl splněn ve výkrese č.3 a 5. 
35. Požadavek na úpravu textové části podkapitoly Kulturní hodnoty byl splněn v kapitole 9.1.b.3 
Odůvodnění ÚP. 
36. Požadavek na opravu textové části v kapitole Odůvodnění urbanistické koncepce – tabulky 
zastavitelné plochy ÚAN byl splněn v kapitole 9.1.c.2 Odůvodnění ÚP. 
37. Požadavek na opravu textové a výkresové části – komunikační vedení byl splněn v kapitole 9.1.f 
Odůvodnění ÚP a ve výkrese č. 3 a 5. 
38. Požadavek Orgánu státní správy lesů na úpravu vzdálenosti pro umístění staveb pro bydlení a 
rekreaci byl splněn v kapitole 1.f Návrhu ÚP a v kapitole 14.2 Odůvodnění ÚP. 
12.2.2  Požadavky pořizovatele  
Požadavky pořizovatele byly zapracovány v plném rozsahu.  
Převod ploch vedených jako stav na plochy zastavitelné pro bydlení byly označený ZBV1 a ZBV8. 
Doplněná plocha pro bydlení schválená v ÚPNSÚ na pozemku 517/1 byla označena ZBV3. 
 

12.3 Údaje o splnění pokynů pro zpracování úpravy návrhu územního plánu Vyskeř  
na základě uplatněných stanovisek a námítek po opakovaném veřejném   
projednání 

 
12.3.1  Požadavky vyplývající ze stanovisek a námitek dotčených orgánů, krajského úřadu  
1. Požadavky Městského úřadu Turnov, odbor životního prostředí, státní správa lesů, byly splněny : 

- byla upravena min. vzdálenost staveb od kraje lesa na 25 m 
- vymezené plochy lesní na nelesní půdě byly upraveny na dřeviny rostoucí mimo les 
- v grafické části byla opravena chybně označená plocha lesa na p.p.č. 517/8 a 517/14 v k.ú. 

Vyskeř 
2. Požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny, oddělení Správy CHKO Český ráj byly splněny : 

- zrušením zastavitelných ploch ZBV23 
- úpravou velikosti ploch ZBV4, ZBV6, ZBV21 a ZBV22 
- upraveny regulativy pro plochy PZi 

3. Požadavky Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
    byly splněny :  

- zrušením zastavitelné plochy ZBV3  
12.3.2  Požadavky pořizovatele  
4. V textové části ÚP Vyskeř byly upraveny regulativy ploch bydlení a ploch rekreace. 
5. V textové části Odůvodnění ÚP Vyskeř bylo upraveno vyhodnocení souladu s Politikou územního 
    rozvoje dle její aktualizace č. 1. 
6. Grafická část – výkresy byly upraveny dle požadavků. 
 
 
 

13.  VÝČET  ZÁLEŽITOSTÍ  NADMÍSTNÍHO  VÝZNAMU,  KTERÉ  NEJSOU  ŘEŠENY 
 V  ZÁSADÁCH  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE     

 
V územním plánu Vyskeř nejsou záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje Libereckého kraje. 
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14.  VYHODNOCENÍ  PŘEDPOKLÁDANÝCH  DŮSLEDKŮ  NAVRHOVANÉHO 
 ŘEŠENÍ  NA  ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ  FOND  (ZPF)  A  NA  POZEMKY  URČENÉ 
 K  PLNĚNÍ  FUNKCE  LESA  (PUPFL)     

 

14.1 Zemědělský půdní fond  / ZPF / 
 
1. – výměry základních složek půdního fondu  
(agregované druhy pozemků) v řešeném území obce 577685 Vyskeř [ha] 
 

 
celková 
výměra  

ZPF 
celkem 

lesní 
pozemky  

vodní 
plochy  

ostatní 
plochy  

zast. 
plochy  

NZP 
celkem 

 960 610 288 9 42 11 350 

% zastoupení celkem 100,0 63,5 
30,0 = 

lesnatost 
1,0 4,4 1,1 36,5 

Zdroj:       ČSÚ, k 09/2012 

 
2. – struktura zemědělských pozemků (ZPF) [ha] 
 

 ZPF Σ 
z toho 

orná půda TTP (louky+pastviny) zahrady ovocné sady 

 610 385 168 35 23 

% zastoupení celkem 63,5 40,0 17,5 3,6 2,4 

% zastoupení z celkem ZPF 100,0 
63,0 = 

zornění
*) 27,5 5,7 3,8 

Zdroj:       ČSÚ, k 09/2012 
Pozn.:      chmelnice a vinice nejsou v řešeném území evidovány 
*):                    

pouhý teoretický údaj zjištěný ze statistiky evidence katastru nemovitostí (stav KN v druhovém zatřídění 

 pozemků je mnohdy odlišný od aktuálního stavu v terénu) 

Zemědělské pozemky svojí výměrou, lokalizací i významem (dle způsobů využívání půdního fondu) 
tvoří významný prvek charakterizující řešené území obce. Jsou součástí tzv. volné krajiny, vyskytují se 
zde zejména v náhorních partiích a v nivní poloze okolí Žehrovky. 
Pozemky zemědělského půdního fondu tvoří vymezené tzv. funkční plochy zemědělské, 
v krajinářském členění tvořící součást typu tzv. krajiny lesozemědělské. Jsou určeny pro 
obhospodařování zemědělské půdy – pro zemědělskou rostlinnou i živočišnou prvovýrobu, a to bez 
ohledu na současnou intenzitu i způsoby hospodářského využívání. Dle evidence KN (ČÚZK) zde 
zaujímají celkem cca 610 ha, tj. cca 64 % z celkové výměry území obce. 
Návrhy urbanistického řešení minimalizují zábory ZPF, respektují zdejší současné i potencionální 
zemědělské hospodaření a obecnou ochranu zemědělských pozemků vyplývající z legislativní 
ochrany ZPF, některé návrhy jsou odůvodněny i zájmy ochrany přírody a krajiny (ÚSES).  
Údržba zdejších pozemků ZPF je nutná i pro udržení krajinného rázu. Zemědělské hospodaření je 
základním předpokladem pro zachování místního krajinného rázu (mj. i pro zamezení vzniku 
sukcesních jevů). 
 

 Pozemky ZPF jsou zde dle členění evidence katastru nemovitostí tvořeny 
Zdejší orná půda se zde v klasické podobě orného využívání vyskytuje většinou v podobě v minulosti 
scelených honů mozaikovitě v území, ale i v drobné držbě. Dle evidence KN (ČÚZK) zde zaujímají 
celkovou výměru cca 385 ha (tj. cca 40 % z celkové výměry území obce, tj. cca 63 % z celkové 
výměry pozemků ZPF = teoretické zornění). Na území obce plošně převládá orné využívání 
evidované orné půdy, zčásti se jedná i ornou půdu sezónně zatravněnou (nejčastěji jetelotravními 
směsmi), ale i trvale zatravněnou (i přes zde provedená meliorační opatření plošného drenážního 
odvodnění v okolí Žehrovky). Na aktuálně orně využívané půdě se nejčastěji pěstují obiloviny, řepka 
olejka a kukuřice. Zatravněná orná půda je využívána jako zdroj píce pro živočišnou výrobu i pastvení. 
Nevyužívaná evidovaná orná půda se zde vyskytuje sporadicky. 
Zahrady (pozemky určené k pěstování zeleniny, květin a jiných zahradních plodin, i pozemky souvisle 
osázené ovocnými stromy nebo ovocnými keři, které zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a 
hospodářskými budovami, zejména při okrajích zástavby) zde dle evidence KN (ČÚZK) zaujímají 
celkovou výměru cca 35 ha (tj. cca 4 % z celkové výměry území obce, tj. cca 6 % z celkové výměry 



J a k l o v á   &   J a k l   A r c h i t e c t s    Odůvodnění  ÚP  Vyskeř 

  

 

72 

 

pozemků ZPF). Vyskytují se zde zejména v zastavěném území částí obce a v okrajích sídel (a to i bez 
ohledu na zatřídění v KN), kde jsou většinou řádně využívány drobnými soukromými pěstiteli zeleniny 
a ovoce. V některých případech jsou jiné evidované pozemky v zástavbě (nejčastěji TTP) již 
přetvořeny na zahrady i s výskytem okrasných i užitkových dřevin.   
Zdejší ovocné sady zde dle evidence KN (ČÚZK) zaujímají celkovou výměru 23 ha (tj. cca 2 % z 
celkové výměry území obce, tj. cca 4 % z celkové výměry pozemků ZPF). I přes jejich celkově malou 
výměru, stáří stromů, aktuální nezájem o výpěstky a malou perspektivu ovocnářství, mají zde 
nezastupitelný význam pro krajinný ráz. Ovocné dřeviny (nejčastěji JB, ŠV, ale i ořešák) také tvoří 
častý doprovod zdejších silničních komunikací, cest, mezí a hranic pozemků – tyto linie jsou již 
většinou přestárlé a s problematickou kvalitou fruktifikace. 
Trvalé travní porosty (pozemky porostlé travinami, u nichž teoretický hlavní výtěžek je píce, i když se 
nahodile spásají, nebo které jsou určeny k trvalému spásání, i když se nahodile sečou) jsou vesměs 
identicky využívané jako zdroj píce i pro pastvení. TTP zde dle evidence KN zaujímají celkovou 
výměru 168 ha (tj. cca 18 % z celkové výměry území obce, tj. cca 28 % z celkové výměry pozemků 
ZPF). Podstatná část pozemků TTP je identicky využívána, v nivě Žehrovky jsou některé tyto pozemky 
nevyužívány, a to i přes zde provedená meliorační opatření. V nivě Kacanovského potoka jsou 
evidované louky zorněny. 
 

 Kvalita zemědělské půdy, její ochrana  
Kvalita zemědělské půdy a půdní podmínky jsou charakterizovány bonitovanými půdně ekologickými 
jednotkami (BPEJ). Ochrana ZPF je určena vyhláškou MŽP č. 48 z 22.2.2011. 
 
Ochrana ZPF 
Tab. Ochrana ZPF dle jednotlivých BPEJ zastoupených v řešeném území : 
 

BPEJ 
Třída ochrany 

ZPF 
BPEJ 

Třída ochrany 
ZPF 

BPEJ 
Třída ochrany 

ZPF 
BPEJ 

Třída ochrany 
ZPF 

5.08.40 III. 5.19.11 III. 5.40.99 V. 5.53.51 V. 

5.08.50 III. 5.22.12 IV. 5.41.77 V. 5.54.11 IV. 

5.11.00 I. 5.22.42 V. 5.41.99 V. 5.56.00 I. 

5.11.10 I. 5.30.11 III. 5.43.00 II. 5.58.00 II. 

5.13.10 II. 5.30.51 IV. 5.43.10 II. 5.64.01 III. 

5.14.00 I. 5.31.01 III. 5.44.00 III. 5.68.11 V. 

5.14.10 II. 5.31.11 IV. 5.44.10 III. 5.68.41 V. 

5.14.40 III. 5.31.14 V. 5.51.11 IV. 5.71.01 V. 

5.14.50 III. 5.31.51 V. 5.53.01 III. 5.78.69 V. 

5.15.10 II. 5.40.67 V. 5.53.11 IV.   

5.16.02 IV. 5.40.77 V. 5.53.41 V.   

 
 
Charakteristiky zemědělských půd 
Dle údajů BPEJ (v rámci 5. mírně teplého a mírně vlhkého a 7. mírně teplého a vlhkého klimatického 
regionu - 1. číslo kódu BPEJ) se v řešeném území na evidovaných zemědělských pozemcích vyskytují 
následné základní skupiny půd (dle charakteristik hlavních půdních jednotek – HPJ, tj. 2. a 3. číslo 
kódu BPEJ): černozemě, hnědozemě, luvizemě, pararendziny, půdy arenického typu, kambizemě, 
různé půdy s vyšší sklonitostí (více než 12

o
), pseudogleje, fluvizemě, gleje 
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Sklonitost a expozice půd zastoupených v řešeném území  (4. číslo kódu BPEJ) 
 

0 0-3
o
, úplná rovina se všesměrnou expozicí 

1 3-7
o
, mírný sklon se všesměrnou expozicí 

4 7-12
o
, střední sklon, J (JZ až JV) 

5 7-12
o
, střední sklon, S (SZ až SV) 

6 12-17
o
, výrazný sklon, J (JZ až JV) 

7 12-17
o
, výrazný sklon, S (SZ až SV) 

8 12-17
o
, výrazný sklon, S (SZ až SV) 

9 17-25
 o
 , příkrý sklon až sráz, S (SZ až SV) 

 

Skeletovitost a hloubka půd zastoupených v řešeném území (5. číslo kódu BPEJ) 
 

0 bezskeletovitá, s příměsí do 10 %, půda hluboká větší než 60 cm 

1 bezskeletovitá s příměsí, až slabě skeletovitá do 25 %, půda středně hluboká až hluboká 30-60 cm 

4 středně skeletovitá 25-50 %, půda středně hluboká až hluboká 30-60 cm 

7 bezskeletovitá s příměsí, až slabě skeletovitá do 25 %, půda středně hluboká až hluboká 30-60 cm 

8 středně až silně skeletovitá 25 až nad 50%, hluboká, středně hluboká, mělká 

9 bezskeletovitá až silně skeletovitá, hluboká, středně hluboká, mělká 

 

 
 Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)  
 
Vyhodnocení záborů ZPF na území obce Vyskeř provedené v návrhu ÚP  je doloženo v souladu se 
zákonem č.334/92 Sb. a prováděcí vyhlášky č.13/94 Sb. následujícím způsobem : 
 
Výměry záborů zemědělské půdy dle kultury se změnami využití na zastavitelné /Z/ a nezastavitelné 
/N/ plochy     
ZBV   -   plochy bydlení venkovského charakteru pro rodinné domy venkovské 
ZOS  -   plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport  
ZTK -    plochy technické infrastruktury pro kanalizaci 
ZTO -    plochy technické infrastruktury pro biologický odpad 
 
Obec Vyskeř leží na kvalitní zemědělské půdě a proto i pro potřeby rozvoje obce dochází k 
navrhované výstavbě na kvalitní zemědělské půdě.  
Z uvedeného přehledu vyplývá, že převážná většina zastavitelných ploch je navržena na pozemcích 
orné půdy se I. třídou ochrany, méně pak se IV. třídou ochrany.  
V k.ú. Vyskeř největšími zastavitelnými plochami na ZPF – orné půdě, zahradách a sadech s I., III. a 
IV. tř. ochrany jsou plochy bydlení, které přímo navazují na zastavěné území s přímým napojením na 
dopravní a navrhovanou technickou infrastrukturu, tak jak to vyplývá z požadavku zadání územního 
plánu na tvorbu kompaktní urbanistické struktury. Přednostně by měly být využity k zástavbě proluky v 
zastavěném území obce.  
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Přehled vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF : 
 

číslo 
lokality 

způsob 
využití území 

celk. 
zábor 
ZPF 
(ha) 

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) 
zábor ZPF podle tříd 

ochrany (ha) investice 
do půdy 

(ha) orná 
půda 

chmel. vinice zahrad 
ovoc. 
sady 

trvalé 
travní 
porost 

I. II. III. IV. V. 

ZBV1 

bydlení 
venkovského 

charakteru 

1,84 1,68 - - 0,16 - - - - - 1,84 - - 

ZBV2 0,09 0,05 - - - - 0,04 0,05 - 0,04 - - - 

ZBV4 0,35 0,30 - - - - 0,05 0,35 - - - - - 

ZBV5 0,32 - - - 0,13 0,19 - 0,17 - 0,15 - - - 

ZBV6 0,63 0,63 - - - - - 0,63 - - - - - 

ZBV7 0,09 - - - - 0,09 - - - - - 0,09 - 

ZBV9 0,28 0,23 - - - - 0,05 0,28 - - - - - 

ZBV10 0,28 0,28 - - - - - 0,28 - - - - - 

ZBV12 0,29 0,29 - - - - - - - - - 0,29 - 

ZBV13 0,11 0,11 - - - - - - - - - 0,11 - 

ZBV14 0,21  0,21 - - - - - - - 0,13 - 0,08 - 

ZBV15 0,18 - - - - - 0,18 - - 0,10 - 0,08 - 

ZBV17 0,10 - - - 0,10 - - - - 0,03 - 0,07 - 

ZBV18 0,07 - - - 0,07 - - - - 0,06 - 0,01 - 

ZBV19 0,47 - - - 0,47 - - 0,10 - 0,37 - - - 

ZBV20 0,24 - - - 0,11 0,13 - 0,24 - - - - - 

ZBV21 0,22 - - - 0,22 - - 0,16 - 0,06 - - - 

ZBV22 0,10 - - - 0,10 - - - - - - 0,10 - 

ZBV24 0,09 - - - -  0,09 - - 0,02 - 0,07 - 

PBV5 0,13 - - - - 0,13 - - - - - 0,13 - 

Plochy bydlení      celkem 6,09 3,78 - - 1,36 0,54 0,41 2,26 - 0,96 1,84 1,03 - 

ZOS1 

občanské 
vybavení pro 
tělovýchovu a 

sport 

0,27 - - - - 0,20 0,07 - - - 0,10 0,17 - 

Plochy občanského 
vybaven                  celkem 

0,27 - - - - 0,20 0,07 - - - 0,10 0,17 - 

ZTK1 
technická 

infrastruktura 
pro kanalizaci 

0,03 - - - - - 0,03  0,03  - - - 

ZTO1 

technická 
infrastruktura 
pro biologický 

odpad 

0,20 - - - - - 0,20 - - - 0,20 - - 

Plochy technické 
infrastruktury        celkem 

0,23 - - - - - 0,23 - 0,03 - 0,20 - - 

Zábor  ZPF              celkem 6,59 3,78 - - 1,36 0,74 0,71 2,26 0,03 0,96 2,14 1,20 - 
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 Investice do zlepšení úrodnosti ZPF  
V území obce bylo provedeno plošné drenážní odvodnění na celkové rozloze cca 121 ha. Tyto 
základní investiční prostředky byly realizovány v letech 1931, 1970, 1975, 1978 1980 a 1989. Dle stáří 
těchto základních investičních prostředků a teoretické funkčnosti (cca 40 let) a i sporadické údržbě 
těchto zařízení lze usuzovat, že odvodněné plochy před rokem 1972 mají již podstatně sníženou 
funkčnost. K tomuto přispívá i aktuální stav v terénu, kdy značná část takto meliorovaných pozemků 
na původní orné půdě je již zatravněna, v několika případech je v plošném překryvu s územími zájmů 
zvláštní i mezinárodní ochrany přírody, většinou již ani neslouží intenzivnímu ornému hospodaření 
(důvod meliorací) ani jiné zemědělské výrobě. Součástí provedených opatření byly i úpravy svodné 
sítě a recipientů, kdy ze současného pohledu ochrany přírody a krajiny bylo napácháno množství škod 
– mj. původní meandrující tok Žehrovky (i Kacanovského potoka) byl napřímen, byly odstraněny 
pozůstatky hráze původního rybníka, byly likvidovány původní mokřadní společenstva i přirozené 
olšiny v nivách, část takto „meliorovaných“ ploch byla zorněna (částečně dosud). 
Další investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti (meliorace) se v návrhu ÚP nepředpokládají. I 
přes uvedené skutečnosti jsou takto meliorované plochy územním limitem pro změny druhu dotčených 
pozemků – tento aspekt je v návrzích urbanistického řešení patřičně zohledněn. 

 
 
14.2   Pozemky určené pro plnění funkcí lesa  / PUPFL /  
 
Stávající pozemky určené pro plnění funkce lesa nejsou návrhovými plochami v ÚP Vyskeř dotčeny.  
V územním plánu byly jako stav vyhodnoceny plochy náletové vzrostlé zeleně jako dřeviny rostoucí 
mimo les. 
Lesní pozemky (pozemky určené k plnění funkcí lesa) tvoří vymezené tzv. funkční plochy lesní, 
v krajinářském členění jsou součástí typu tzv. krajiny lesní a lesozemědělské. Dle evidence KN 
(evidence ČÚZK) zde zaujímají 288 ha, tj. lesnatost cca 30 % z celkové výměry území obce (tento 
údaj je mírně pod průměrem libereckého kraje i ČR). 
Vymezené plochy lesní (vč. ploch přírodních na PUPFL) zahrnují v katastru nemovitostí evidované tzv. 
lesní pozemky (v plochovém členění LHP/LHO tvořeny tzv. porostní plochou a bezlesími).  
Lesy území obce jsou součástí Přírodní lesní oblasti (PLO) 18b – Český ráj, podoblasti Vyskeřská 
plošina. 
 
Kategorizace lesů (KÚLK) : 
 
Lesy ochranné: subkategorie 21a – lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, 
kamenná pole, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky). 
Jejich celková výměra = 45,82 ha, tj. 16 % z celkové výměry porostní plochy na území obce. 
 
Lesy zvláštního určení – subkategorie 31a - lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy 
ochrannými a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, a dále lesy, u 
kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění 
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním, subkategorie 32a - v prvních zónách 
CHKO a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách, 32c - příměstské a další lesy se 
zvýšenou rekreační funkcí, 32e - se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, 
klimatickou nebo krajinotvornou. Jejich celková výměra = 99,27 ha, tj. 34,94 % z celkové výměry 
porostní plochy na území obce. 
 
Lesy hospodářské (10) - lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů 
zvláštního určení. Jejich celková výměra = 139,00 ha, tj. 48,93 % z celkové výměry porostní plochy na 
území obce. 
Zdroj: ÚAP, KÚLK 
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Orientační znázornění základní kategorizace lesů na území obce (bez měřítka): 

 

 
 
Zdroj: ÚAP, KÚLK 

 

 

Myslivecké hospodaření : 
V řešeném území je realizováno na lesních i nelesních pozemcích v územních jednotkách, tzv. 
honitbách: 

- 2116211014 Žehrov Obora 
- 5109110910 Kozlovy Všeň 
- 5109110911 Vyskeř 
- 5109210912 Radeč 
- 5207110011 Libošovice 

Myslivecké hospodaření není návrhy urbanistického řešení dotčeno. 

 

Migrační koridory pro velké savce : 
V SZ části území obce je evidován významný migrační koridor pro velké savce č. 782 (KÚLK - 
EVERNIA, 2010) – návrhy urbanistického řešení nesnižují význam a funkčnost této migrační trasy. 
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Orientační znázornění organizační struktury mysliveckého hospodaření a migračního koridoru pro velké savce na 
území obce (bez měřítka): 

 
Zdroj: internetový server KÚLK (EVERNIA) a ÚHÚL 

 
 

 
Vzdálenost  50 m od okraje lesa  
 
Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy o umístění 
stavby jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na 
splnění podmínek.  
Dle zákona č. 289/1996 Sb. o lesích je pro uvažované změny využívání území limitujícím prvkem 
ochranné pásmo 50 m od kraje lesa (v praktickém rozhodování o umísťování staveb může být 
odsouhlasením orgánu státní správy lesů tato vzdálenost zkrácena na délku výšky stromu v mýtném 
věku cca 25 m). Tento limit je v návrhu urbanistického řešení patřičně zohledněn. 
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15.  ROZHODNUTÍ  O  NÁMITKÁCH  VČETNĚ  SAMOSTATNÉHO  ODŮVODNĚNÍ   
 

 Veřejné projednání 

V rámci veřejného projednání Návrhu Územního plánu (ÚP) Vyskeř, konaného dne 14.4. 2014, bylo 

podáno 18 námitek. Námitky jsou označeny tak, jak je uvedeno u každé námitky, a jsou uloženy ve 

spisu na Městském úřadu v Turnově.  

Námitka č. 1 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 14. 4. 2014 vedená pod ev. č. 26827/14. Nový 
územní plán mění parcely 1364/1 a 1364/2 v k.ú. Vyskeř z plochy bydlení na plochu přírodní. Tato 
změna bude mít za následek znehodnocení pozemku, který rodina zakoupila za účelem stavby 
nemovitostí pro budoucí generace. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Parcely 1364/1 a 1364/2 v k.ú. Vyskeř jsou znovu začleněny do stavové plochy pro 
venkovské bydlení „BV“ ( tak jak to bylo ve stávajícím ÚPSÚ Vyskeř), jelikož na těchto pozemcích jsou 
objekty k bydlení Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 2 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 7. 5. 2014 vedená pod ev. č. 34305/14. Pokud 
bude na parcelách p.č. 680/1, 701/7, 680/2, 678, 693 v k.ú Vyskeř redukována plocha bydlení oproti 
stávajícímu ÚPSÚ Vyskeř, žádám o zařazení zbývajících ploch do plochy přírodní „PZ“ v zastavěném 
území. Chci tyto plochy využít k zemědělské a chovatelské činnosti a chci si zachovat možnost 
oplocení a drobných staveb. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje. 
Odůvodnění: Podle stávajícího ÚPSÚ Vyskeř jsou všechny výše v námitce uvedené pozemky 
zařazeny do obytného území malých sídel. V návrhu ÚP Vyskeř je plocha pro venkovské bydlení ZBV 
15 situována na pozemku p.č. 693 a 701/1 v k.ú. Vyskeř a plocha ZBV 14, která bude pootočena 
oproti návrhu ÚP Vyskeř a umístěna podél stávající silnice, je situována na části pozemku p.č. 680/3 a 
části pozemků 680/1 a 680/2 v k.ú. Vyskeř. Zbývající pozemky p.č. 701/7, 678 a části pozemků 680/1, 
680/2  a 680/3 v k.ú. Vyskeř, které ve stávajícím ÚPSÚ Vyskeř byly v plochách pro bydlení, budou 
začleněny do plochy „PZi – plocha přírodní s indexem“, kde bude umožněno oplocení a drobné 
stavby. Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 3  byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 7. 5. 2014 vedená pod ev. č. 34306/14. Obec 
Vyskeř navrhuje nelegalizovat a nerozšiřovat rekreační zástavbu v obci. Respektovat pouze stávající 
stavby povolené (né dočasné) a pouze v rozsahu a velikosti jak jsou evidovány v KN. Pozemky okolo 
těchto staveb vést jako plochy přírodní “PZ“.  Zastavěné území nerozšiřovat o tyto stavby a pozemky. 
Objekty vhodné k bydlení vést jako plochy k bydlení (historické chalupy). 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje 
Odůvodnění: Celý pozemek, kde je umístěna chata bude zahrnut do plochy rekreace individuální a 
bude v zastavěném území. Na této ploše budou značně omezené činnosti v tom směru, že nebude 
možná výstavba další hlavní stavby, stávající hlavní stavba se nebude moci rozšiřovat a navyšovat, 
nebudou možné žádné doplňkové stavby jako přístřešky, pergoly, zpevněné plochy. Budou možné 
pouze přístupové cesty a zařízení na likvidaci odpadních vod. To vše bude zahrnuto do regulativů pro 
plochu rekreace individuální. Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 4  byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 7. 5. 2014 vedená pod ev. č. 34307/14. Na 
pozemcích p.č. 675/2 a st. 187 v k.ú. Vyskeř se nacházejí kamenné sklepy a dřevěné kůlny, které jsou 
stále využívány a je zvažována a plánována jejich přestavba k bydlení. Žádám o zařazení pozemků 
k ploše bydlení tak, jak to bylo v územním plánu vedeno doposud. Dále žádám, aby veškerá síťová 
vedení byla navržena tak, aby na tyto pozemky nezasahovalo ochranné pásmo, které by omezovalo 
výstavbu na pozemcích a jejích užívání. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje. 
Odůvodnění: Podle stávajícího ÚPSÚ Vyskeř je pozemek st. 187 a část pozemku p.č. 675/2 v k.ú. 
Vyskeř zařazen do obytného území malých sídel. Pozemky p.č. 675/2 a st. 187 v k.ú. Vyskeř jsou 
převedeny do plochy bydlení jako stavové. Územní plán neřeší situování a uložení síťových vedení. 
Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 5  byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 7. 5. 2014 vedená pod ev. č. 34308/14. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rovinaté pozemky p.č. 684/3 a 683/2 v k.ú. Vyskeř přilehající ke 
komunikaci a vzhledem k poloze mého domu č.p. 9 (ve stráni) požaduji, aby tyto pozemky byly i 
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nadále vedeny jako plochy bydlení (BV) s možností stavby přístřešku či garáže a bylo umožněno co 
nejširší využití (oplocení, stavby). Okolo mého domu nemám jiný vhodný pozemek k parkování a 
skladování. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Pozemky p.č. 684/3 a 683/2 v k.ú. Vyskeř jsou převedeny do plochy bydlení „BV“ jako 
stavové tak jak je to uvedeno ve stávajícím ÚPSÚ Vyskeř. Navržené řešení bylo dohodnuto se 
Správou CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 6 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 11. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33139/14. Plocha 
byla po dohodě s MěÚ Turnov vyňata z PUPFL. Z tohoto důvodů žádám, aby pozemky p.č. 443/1 a 
443/2 v k.ú. Vyskeř byly zařazeny do typu plochy zemědělská (Z). Pozemky jsou oploceny. Navržené 
využití je v rozporu s mými zemědělskými aktivitami. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Pozemky p.č. 443/1 a 443/2 v k.ú. Vyskeř jsou v katastru již vedeny jako trvalý trávní 
porost a proto budou přeřazeny do funkční plochy „Z – plochy zemědělské“. Navržené řešení bylo 
dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 7 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 11. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33158/14. 
Stavební parcely byly zaneseny do funkční plochy – zemědělská /Z/. Na st. p. č. 418 již máme 
projednanou projektovou dokumentaci na stavbu salaše včetně seníku, což je v rozporu s přípustným 
využitím a podmíněně přípustným využitím. Žádáme o rozšíření přípustného využití plochy o stavby 
pro zvířata a stavby pro uskladnění zemědělské techniky. Dále žádáme, aby bylo z nepřípustného 
využití vypuštěno oplocení a zařazeno do podmíněně přípustného využití. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje 
Odůvodnění: Pozemek st.p.č. 418 bude převeden do plochy „VZ – výroba a skladování zemědělská 
s nízkou zátěží“ tak, aby na této ploše mohla být realizována stavba salaše. Oplocení nebude 
vypuštěno z nepřípustného využití a zařazeno do podmíněně přípustného využití. Navržené řešení 
bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 8 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 11. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33164/14. 
Žádáme, aby část plochy z pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Vyskeř (viz grafická příloha) byla zanesena do 
typu plochy „Bydlení“, pro stavbu 2RD. Původně byla plocha označena ZBV 1. Dále žádáme, aby byla 
snížená minimální plocha pro RD mimo zastavěné území z 900 m

2
 na 700 m

2
. Máme dvě dospělé 

dětí, které nemají vlastní RD. Obě zvažují možnost výstavby RD na našich vlastních pozemcích, na 
které navazuje naše zemědělská činnost. Domnívám se, že urbanistická struktura sídla, nezakládá 
požadavek na uvolněnou zástavbu navazující na zastavěnou část obce, tj. požadavek na 900 m

2
 

plochy pro 1RD. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: Správa CHKO Český ráj trvá na svém stanovisku k návrhu ÚP Vyskeř a nesouhlasí se 
změnou plochy pro bydlení a rovněž nesouhlasí se snížením minimální plochy pro RD na 700 m

2 

mimo zastavěné území. Správa CHKO Český ráj ve svém stanovisku k návrhu ÚP Vyskeř uvedla: 
lokalita se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny. Dle ustanovení § 4 odst. 4 
Nařízení vlády č. 508/2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj, je cílem III. zóny 
udržení a podpora využívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní hospodářství a zemědělství a 
vhodné formy turistiky a rekreace. Jedná se o stávající plochy pastvin s podílem ovocných stromů. 
Zástavbou lokality by došlo ke změně způsobu obhospodařování pozemků, a tím by došlo ke změně 
typického charakteru krajiny. Pro charakter krajinného rázu je určující reliéf vyzdvižené mírně 
ukloněné plošiny, která je při dálkových pohledech ohraničena výrazným vertikálami lesních porostů a 
vlastním sídlem. Prvkem zásadního významu je vrch Vyskeř s kaplí sv. Anny, tento prvek je vnímán 
jako zásadně kontrastní, dodává celé scenérii výraznou zapamatovatelnost a jedinečnost. Krajina má 
zemědělský charakter, který se výrazně uplatňuje v rámci prostorových vztahů v území. Celkový výraz 
krajiny je harmonický, narušen měřítkově nevyhovující bytovou výstavbou. Obraz krajiny je živý a 
uvolněný, což přispívá k vysoké hodnotě krajinného rázu. Osídlení je soustředěno podél místních 
komunikací, zástavba je  doplněna dostatečným podílem sadů a zahrad. Navržená lokalita 
nenavazuje na urbanistickou strukturu sídla. Stávající charakter zástavby je součástí kulturní a 
historické charakteristiky krajinného rázu. Jedná se o území prioritní ochrany krajinného rázu, úpatí 
krajinné dominanty vrchu Vyskeř. Správa CHKO Český ráj nesouhlasí se zařazením lokality. 
 
Námitka č. 9 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 12. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33022/14. Ve 
stávajícím územním plánu jsou pozemky p.č. 1254/1 a 1255/1 v k.ú. Vyskeř začleněny do plochy 
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určené pro výrobu a služby a za tímto účelem jsou i zastavitelné. Návrh nového územního plánu 
nerespektuje stávající zařazení a ani můj požadavek jako vlastníka pozemku k převedení na plochy na 
bydlení, která samozřejmě umožňuje v rámci plochy k bydlení i prostory pro vybudování technických 
prostor pro zemědělskou výrobu – stáje pro cca 20 VDJ a stodoly pro uskladnění krmiv a 
mechanizace. 
V současnosti sám provozuji zemědělskou výrobu pouze jako vedlejší činnost v extenzivní formě (20 
bahnic a 2 koně) a to na cca 12 ha. Syn se připravuje na převzetí této činnosti a její rozšíření tak, aby 
ho dokázala uživit jak to činili naši předci po celá staletí. K tomu bude zapotřebí pozemkový potenciál 
pro výstavbu technických budov. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Část pozemků p.č. 1254/1 a 1255/1 v k.ú. Vyskeř bude zahrnuta do plochy bydlení, 
zbývající část bude zahrnuta do zeleně přírodní bez indexu. Na uvedených pozemcích pro bydlení 
bude možné postavit max. 2RD a hospodářské stavby. Podmínkou zahájení realizace staveb na 
těchto pozemcích bude zpracování územní studie. Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou 
CHKO Český ráj.  
  
Námitka č. 10 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 12. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33023/14. 
Požadavek na stavbu hospodářského zázemí k rodinnému domu. Zařadit pozemek p.č. 945/5 v k.ú. 
Vyskeř do zastavěného území – zeleň. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Část pozemku 944/1 a pozemek p.č. 945/5 v k.ú. Vyskeř budou zařazeny do stavové 
plochy venkovského bydlení „BV“, tak jak je to uvedeno ve stávajícím ÚPSÚ Vyskeř.  Navržené řešení 
bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
  
Námitka č. 11 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 12. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33510/14. 
Žádáme provést změny dle přiloženého nákresu a skutečného stavu. Na pozemcích p.č. 376/3, 376/4, 
376/5, 243 v k.ú. Vyskeř se nachází rodinný dům, pergola, včelín, jímka, ovčín a zahrada 
s doplňkovými stavbami. Ostatní zeleně vyznačené parcely p.č. 302/1, 302/2, 376/6, 377/1, 377/2, 
381/1 v k.ú. Vyskeř slouží jako zahrada, sad a pastviny s potřebou oplocení. Zejména proto, že 
nemovitost přiléhá ke krajské silnici. Žádáme o zanesení zastavěného území dle přiloženého nákresu. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje 
Odůvodnění: pozemky p.č. 243, 376/3 a 376/4 v k.ú. Vyskeř budou zahrnuty do stavové plochy 
venkovského bydlení „BV“. Pozemky p.č. 376/5, 376/6 a 381/1 v k.ú. Vyskeř budou zahrnuty do 
stavové plochy přírodní „PZ“ s indexem. Pozemky p.č. 377/1 a 377/2 v k.ú. Vyskeř budou zahrnuty do 
stavové plochy přírodní „PZ“ bez indexu. Pozemky p.č. 302/1 a 302/2 v k.ú. Vyskeř zůstanou jako 
plochy. Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 12 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 12. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33683/14. Ve 
stávajícím územním plánu je toto území (p.p.č.  32/2, 32/7, 32/8 v k.ú. Vyskeř) začleněno do plochy 
určené pro bydlení a za tímto účelem je i zastavitelné. Návrh nového územního plánu nerespektuje 
stávající zařazení.  
V současné době můj syn řeší potřebu bydlení a proto žádám o ponechání stávajících parcel 
v původním zařazení za účelem výstavby RD pro potřeby jeho rodiny. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: Pozemky p.č.  32/2, 32/7, 32/8 v k.ú. Vyskeř budou zahrnuty do návrhové plochy 
venkovského bydlení „BV“ pro výstavbu 1 RD. Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO 
Český ráj. 
 
Námitka č. 13 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 12. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33687/14. Ve 
stávajícím územním plánu je toto území (p.p.č.  296, 79/17 v k.ú. Vyskeř) začleněno do plochy určené 
pro bydlení a za tímto účelem je i zastavitelné. Návrh nového územního plánu nerespektuje stávající 
zařazení. V současné době na této ploše stojí zemědělská budova v níž chovám slepice. 
V rámci této plochy potřebují prostor pro stavbu RD, jež vytvoří obytné zázemí pro stávající 
zemědělskou činnost, jež hodlám dále se svými potomky rozšiřovat. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: pozemek p.č. 296 a část pozemku p.č. 79/17 bude začleněno do přestavbové plochy 
venkovského bydlení v rozsahu stávajícího ÚPSÚ Vyskeř včetně příjezdové komunikace jako stavové 
plochy. Na pozemku není možné zachovat stávající slepičárnu a postavit nový RD. Přestavbou se 
rozumí, že místo původní zemědělské stavby bude na pozemku postaven RD. Navržené řešení bylo 
dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 



J a k l o v á   &   J a k l   A r c h i t e c t s          Odůvodnění  ÚP  Vyskeř  

  

 

81 

 

Námitka č. 14 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 13. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33983/14. Ve 
stávajícím územním plánu je toto území (p.p.č.  1250 v k.ú. Vyskeř) začleněno do plochy určené pro 
výrobu a služby a za tímto účelem je i zastavitelné. Návrh nového územního plánu nerespektuje 
stávající zařazení a ani můj požadavek jako vlastníka pozemku k převedení na plochy pro bydlení. 
Mám dvě dospívající dcery a s uvedeným pozemkem počítám pro stavbu RD pro jejich potřebu. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Část pozemku p.č. 1250/1 k.ú. Vyskeř bude zahrnuta do plochy bydlení, zbývající část 
pozemku p.č. 1250/1 a pozemek p.č. 1250/3 v k.ú. Vyskeř bude zahrnut do zeleně přírodní bez indexu 
(viz výkres – zobrazení námitek a připomínek k návrhu ÚP Vyskeř). Na uvedeném pozemku pro 
bydlení bude možné postavit max. 2RD. Podmínkou zahájení realizace staveb na těchto pozemcích 
bude zpracování územní studie. Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
  
Námitka č. 15 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 14. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33916/14. 
Parcelu p.č. 945/1 v k.ú. Vyskeř jsme zakoupili od obecního úřadu Vyskeř za účelem stavby rodinného 
domu. Novým územním plánem nám byl tento záměr znemožněn. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Parcela p.č. 945/1 a část parcely 944/1 v k.ú. Vyskeř budou zahrnuty do návrhové 
plochy venkovského bydlení „BV“ pro 1 RD, který bude umístěn v severozápadní části lokality při 
místní komunikaci, přístup na pozemek bude z komunikace p.č. 1955/3 v k.ú. Vyskeř. Navržené řešení 
bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 16 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 14. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33917/14. 
Nesouhlasíme s umístěním plochy POS 1 v části areálu v našem vlastnictví určeného pro zemědělské 
podnikání. Část, kde je umístěna plocha POS 1 slouží jako vjezd do celého areálu. 
Umístěna plocha POS 1 do části areálu určeného pro zemědělské podnikání zásadním způsobem 
limituje možnost plnohodnotně využívat areál pro podnikání. Z tohoto důvodu žádáme o změnu plochy 
POS 1 na plochu „VZ“ (stejně jako zbývající části areálu). 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Bude provedená změna v tom smyslu, že bude vyčleněná plocha POS 1 a místo toho 
bude začleněná plocha „VZ – plochy výroby a skladování zemědělské s nízkou zátěží“, neboť na této 
ploše se i do budoucna počítá se zemědělskou výrobou. Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou 
CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 17 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dne 14. 5. 2014 vedená pod ev. č. 33964/14. 
V náhledu do ostatních dokumentů úřední desky obce Vyskeř, vyvěšeno dne 27. 2. 2013, věc Návrh 
Územního plánu obce Vyskeř – výkresy 5 byl náš pozemek p.č. 976/10 o velikosti 438 m2 označen 
jako plocha ZBV 8 – PLOCHY BYDLENÍ venkovského charakteru a a zasahuje i do zelené plochy bez 
popisu. V návrhu Územního plánu je pozemek p.č. 976/10 o velikosti 438 m2 označen stejně, tedy 
jako ZBV – PLOCHY BYDLENÍ venkovského charakteru, jen již nezasahuje do zelené plochy, která je 
zde s popisem PZ – PLOCHY PŘÍRODNÍ doprovodná a krajinná zeleň. A v náhledu do ostatních 
dokumentů úřední desky obce Vyskeř, vyvěšeno dne 27. 2. 2013, věc Návrh Územního plánu obce 
Vyskeř – výkresy 5 byl náš pozemek p.č. 976/1 o velikosti 11397 m2 označen jako plocha ZBV 9 – 
PLOCHA BYDLENÍ venkovského charakteru. V návrhu Územního plánu pozemek p.č. 976/1 o 
velikosti 11397 m2 již není označen jako plocha ZBV 9 – PLOCHA BYDLENÍ venkovského charakteru, 
ale je popsán jako plocha Vyskeř sesuv. Již v červenci 2013 jsme se jako vlastník pozemku 
vyjadřovali Městskému úřadu v Turnově, na základě žádosti obce Vyskeř, že naším záměrem je využít 
pozemek p.č. 976/1 v k.ú. Vyskeř pro výstavbu rodinných domů. Bohužel plánovaná změna z využití 
pozemku PLOCHY BYDLENÍ venkovského charakteru na plochu popsanou jako Vyskeř sesuv 
potenciální se velmi podstatně dotýká našich dlouhodobých investičních záměrů a jakožto vlastníka 
pozemku nás omezuje na aktivitách, které jsou s tímto územím spojeny, a které byly pro tuto lokalitu 
schváleny. Vzhledem k tomu, že jsme pozemky zakoupili s určitou vizí pro jeho využití a již započaly 
přípravné a projekční práce, byly naší společnosti vynaloženy nemalé finanční prostředky a tudíž 
vzniká riziko nemalé finanční újmy. Dle výše uvedeného požadujeme, aby využití pozemků p.č. 976/1, 
976/10, 989/6, 989/7 v k.ú. Vyskeř bylo uvedeno do stavu před návrhem tj. PLOCHY BYDLENÍ 
venkovského charakteru. 
Na základě návrhu Územního plánu předloženého dne 7. 5. 2014 při veřejném projednání je náš 
pozemek p.č. 976/1 v k.ú. Vyskeř o velikosti 11397 m2 znehodnocen. Na pozemku nelze realizovat 
náš investiční záměr na výstavbu 8 rodinných domů§ pro rekreaci o velikosti jednotlivých pozemků 
1200 m2. Velikost domů bude respektovat ÚP a podmínky pro výstavbu v CHKO český ráj. Výše 
uvedený záměr zpracovává projektová a inženýrská kancelář KAP ATELIER s.r.o, Revoluční č.p. 
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36/2, 430 02 Chomutov, která na základě plné moci pro naší společnost RIV zajišťuje potřebné 
činnosti spojené s plánovanou výstavbou na pozemcích dotčených návrhem Územního plánu. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje 
Odůvodnění: Vlastník prokazatelně koupil uvedené pozemky jako stavební. Z tohoto důvodů se 
navrhuje začlenit část pozemku do plochy bydlení „BV – bydlení venkovského charakteru“ pro max. 4 
RD a zbývající plocha bude začleněna do plochy přírodní „PZ“ s indexem. Podmínkou pro zahájení 
výstavby na této ploše bude zpracování územní studie. Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou 
CHKO Český ráj. 
 
Námitka č. 18 byla uplatněna k návrhu ÚP Vyskeř dodatečně, vedená pod ev. č. 44197/14. 
Požadavek na zachování jedné zastavitelné plochy pro výstavbu jednoho rodinného domu na 
předmětné parcele p.č. 684/1 v k.ú. Vyskeř. 
Důvodem pro podání námitky je skutečnost, že uvažujeme s výstavbou RD v rámci nejbližších 
rodinných příslušníků. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Podle stávajícího ÚPSÚ Vyskeř je téměř celý pozemek p.č. 684/1 v k.ú. Vyskeř zařazen 
do obytného území malých sídel. Část parcely o velikosti max. 1000 m

2
 pro 1RD bude začleněn do 

plochy pro venkovské bydlení „BV“. Rodinný dům bude situován v severozápadním rohu pozemku při 
komunikaci p.č. 1927/1 a místní komunikaci p.č. 1931. Navržené řešení bylo dohodnuto se Správou 
CHKO Český ráj. 
 

 Opakované veřejné projednání  
V rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu Územního plánu (ÚP) Vyskeř, konaného dne 15. 
4. 2015, byly podány 3 námitky, jejichž znění není s ohledem na jejich obsažnost uvedeno v celém 
rozsahu. Námitky jsou označeny tak, jak je uvedeno u každé námitky, a jsou uloženy ve spisu na 
Městském úřadu v Turnově.  
 
N1. Námitka byla uplatněna dne 26. 3. 2015, vedena pod ev. č. 24527/15 - MUTU. Námitka se týká 
rozsahu plochy změny ZBV7 na pozemku p.č. 935/1 a jejím cílem je rozšíření této plochy na celý 
uvedený pozemek. Její stanovení v menším rozsahu, jak je v této verzi návrhu ÚP navrhováno 
nepovažují vlastníci za oprávněné ani vhodné, a to s ohledem na následující důvody a změny, které 
nastaly oproti předchozí verzi návrhu ÚP. S ohledem na tento nový vývoj navrhují, aby byla plocha 
ZBV7 rozšířena alespoň na celou plochu pozemku, a to proto že (i) k redukci z původně podstatně 
většího rozsahu ZBV7 na stávající podobu došlo s odůvodněním které zjevně nebylo opodstatněné 
(viz. např. nově vymezené rozsáhlé plochy ZBV22 a ZBV23), (ii) by požadovaným rozšířením plochy 
ZBV7 došlo k vytvoření kompaktnější podoby zastavitelného a zastavěného území („plochy bydlení“), 
a (iii) vymezení plochy ZBV7 na plochu celého pozemku by v celkovém kontextu ÚP nepředstavovalo 
žádnou významnou změnu, avšak na místě samotném by výrazně zjednodušilo okolnosti realizace 
budoucí výstavby, když by nebylo nutno v terénu vymezovat a kontrolovat další hraniční čáru nad 
rámec již existujícího vymezení jednotlivých pozemků. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: K lokalitě ZBV7 dotčený orgán z hlediska přírody a krajiny, Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český ráj ve stanovisku k Návrhu 
ÚP Vyskeř, ze dne 20.5.2013, dala nesouhlas. Na základě dohodovacího jednání ze dne 23.9.2013 
Správa CHKO Český ráj po posouzení lokality z hlediska ochrany přírody a krajiny souhlasila 
s ponecháním plochy pro výstavbu pouze jediného rodinného domu v zakresleném rozsahu, který 
v západní straně navazuje na stávající zástavbu. Jedná se o úpatí významné krajinné dominanty, 
vrchu Vyskeř. Nevhodná a plošná zástavba úpatí by snížila hodnotu této výrazné dominanty obce. 
Z toho důvodu byla lokalita přehodnocena pro výstavbu jednoho RD, jako doplnění stávající proluky 
v zástavbě.  
 
N2. Námitka byla uplatněna dne 21. 4. 2015 vedena pod ev. č. 31357/15 - MUTU. Námitka se týká 
regulativů rekreační plochy. V původním návrhu ÚP byla umožněna stavba pro rod. rekreaci do 50m

2
 

zastavěné plochy, s výškovým a podlažním omezením. Nový návrh ÚP znemožňuje jakoukoli, byť jen 
částečnou stavební úpravu tak, aby investor mohl objekt rozšířit o sociální zařízení a realizaci 
vyvážecí jímky na veškeré odpadní vody. Pro tento návrh má investor platné – souhlasné stanovisko 
CHKO. Vzhledem k omezení, jež nový návrh ÚP stanovuje, není možné stávající objekty upravit tak, 
aby jejich vzhled korespondoval s charakterem krajiny více než ten stávající. A zároveň bylo dosaženo 
lepších vlastností objektu vůči přírodě. Stávající objekt má rovněž číslo evidenční, byl tudíž v minulosti 
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legálně postaven. Požadavek je obnovení původních podmínek, návrh objektu bude vždy projednán 
s CHKO i dalšími odbory ochrany ŽP. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: K regulativům plochy „Rekreace /R/“ Správa CHKO Český ráj ve stanovisku k Návrhu 
územního plánu Vyskeř, nesouhlasila s dalším rozšiřováním ploch a výstavbou rekreačních chat. 
Jednalo by se o nepřípustný zásah do kulturně historické charakteristiky krajinného rázu, chráněného 
dle ust. § 12 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Dne 7.5.2014 podala 
obec Vyskeř námitku k návrhu Územního plánu Vyskeř, ve které navrhuje nelegalizovat a nerozšiřovat 
rekreační zástavbu v obci. Respektovat pouze stávající stavby povolené a pouze v rozsahu a velikosti 
jak jsou evidovány v katastru nemovitostí. Námitka obce byla projednána s dotčenými orgány, které s 
obsahem námitky souhlasily. Z tohoto důvodu se regulativy plochy „Rekreace /R/“ upravily, aby 
nedošlo k rozšiřování stávající rekreační zástavby. K upraveným regulativům dle současného znění, 
neměla Správa CHKO Český ráj žádné další požadavky na úpravu a s regulativy plochy „Rekreace 
/R/“ souhlasí. 
 
N3. Námitka byla uplatněna dne 22. 4. 2015 vedena pod ev. č. 31871/15-MUTU. Vlastník pozemků 
p.č. 509/18 a 503/3 k.ú. Vyskeř nesouhlasí s vymezením pozemků v Návrhu Územního plánu Vyskeř. 
Požaduje, aby pořizovatel Územního plánu rozšířil zastavěné území o uvedené pozemky na plochy 
bydlení (BV). Vlastník hodlá postavit za účelem trvalého bydlení rodinný domek venkovského 
charakteru o celkové zastavěné ploše cca do 100m2. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: Námitka není k nově navrhovaným plochám nebo změnám v územně plánovací 
dokumentaci, které byly předmětem opakovaného veřejného projednání. Dotčené pozemky jsou 
v platném Územním plánu sídelního útvaru Vyskeř zařazeny do plochy „Sady, zahrady, hřbitovy“. 
V Návrhu Územního plánu Vyskeř jsou pozemky zařazeny do plochy „Zemědělské  - zemědělský 
půdní fond“. Pozemky sice navazují na zastavěné území obce, ale zařazením do návrhových ploch 
pro bydlení by došlo k nežádoucímu zásahu do souvislých ploch ZPF. 
Ačkoliv stavební zákon jako jeden z cílů územního plánování uvádí vytváření předpokladů pro 
výstavbu, současně výslovně klade důraz na hospodárné využívání zastavěného území, zajištění 
ochrany nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V rámci celého území, 
řešeného v Návrhu ÚP Vyskeř, je navrženo přiměřené množství zastavitelných ploch. 
 
 

16.  VYHODNOCENÍ  PŘIPOMÍNEK     
 
V rámci veřejného projednání Návrhu Územního plánu (ÚP) Vyskeř, konaného dne 14.4. 2014, bylo 

podáno 12 připomínek. Připomínky jsou označeny tak, jak je uvedeno u každé připomínky, a jsou 

uloženy ve spisu na Městském úřadu v Turnově.  

P1. Popis záměru: Požadavek obce Vyskeř o začlenění části pozemku p.č. 559/5 v k.ú. Vyskeř do 
plochy lesa (obecní majetek) zbývající pozemek p.č. 559/18 v k.ú. Vyskeř mezi domy začlenit do 
stavové plochy bydlení.  
Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se, požadavek obce je zapracován do upraveného návrhu ÚP 

Vyskeř po veřejném projednání. Uvedené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 

 

P2. Popis záměru: Požadavek obce Vyskeř na přeřazení pozemku 657/3 v k.ú. Vyskeř z „BV“ na „PZ 

s indexem - doprovodná a krajinná zeleň“ a vedlejší plochu „LN - plochy lesní“ přeřadit na „PZ“.  

Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se, jedná se o začlenění ploch podle skutečného stavu, 
požadavek obce je zapracován do upraveného návrhu ÚP Vyskeř po veřejném projednání. Uvedené 
řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
P3.  Popis záměru: Obec Vyskeř upozorňuje, že je potřeba opravit plochu rekreace na plochu  na 
bydlení (na této ploše jsou umístěny dva domy). Jedná  se o dům č.p. 13  na pozemku 192/1 v k.ú. 
Vyskeř a dům č.p. 16 na pozemku 192/2 v k.ú. Vyskeř. 
Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se, oprava funkčního využití uvedených pozemků je 

zapracována do upraveného návrhu ÚP Vyskeř po veřejném projednání. Uvedené řešení bylo 

dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 

 



J a k l o v á   &   J a k l   A r c h i t e c t s          Odůvodnění  ÚP  Vyskeř  

  

 

84 

 

P4. Popis záměru: Obec Vyskeř upozorňuje, že na pozemcích p.č. 494/11 a 494/4 v k.ú. Vyskeř jsou 
dvě chatičky povolené jako zahradní altány jako stavby dočasné. 
Vyhodnocení připomínky: Nevyhovuje se. Vzhledem k tomu, že uvedené chatičky nejsou zaneseny 
v katastru nemovitostí, nejsou uvedené pozemky začleněny do plochy rekreace individuální, ale 
budou začleněny do plochy „PZ – doprovodná a krajinná zeleň“. Uvedené řešení bylo dohodnuto se 
Správou CHKO Český ráj. 
 
P5. Popis záměru: Obec Vyskeř upozorňuje na špatný název na výkrese. Opravit název na 
„Šermova“ místo uvedeného „Žermovy“. 
Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se, opravený název je zapracován do upraveného návrhu ÚP 
Vyskeř po veřejném projednání. 
    
P6. Popis záměru: Obec Vyskeř upozorňuje, že původně podle ÚPSÚ měl MLADOSTOV větší 
zastavitelné území (obytné území malých sídel) než je v návrhu nového ÚP Vyskeř. Obec navrhuje 
tuto rozdílovou plochu ponechat v zeleni ale jako zastavitelné území. 
Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se částečně, rozdílová plocha nebude zapracována do 
upraveného návrhu ÚP Vyskeř jako zastavitelná, ale pouze jako zeleň „PZ s indexem“- možnost 
oplocení. Uvedené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
P7. Popis záměru: Obec požaduje pozemek p.č. 72/4 v k.ú. Vyskeř upravit podle dosud platného 
ÚPSÚ Vyskeř na bydlení stav. 
Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se, požadavek obce je zapracován do upraveného návrhu ÚP 
Vyskeř po veřejném projednání. Uvedené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
P8. Popis záměru: Obec požaduje plochu lesní změnit na plochu přírodní. Jedná se o vrch Vyskeř-
Hůry. 
Vyhodnocení připomínky: Nevyhovuje se. Projednáno se státní správou lesů a ta doporučuje 
ponechat tuto plochu jako lesní a do regulativu uvést toto znění: v souladu s lesním zákonem a po 
souhlasu státní správy lesů lze na uvedené ploše les odejmout případně omezit jeho funkci. 
 
P9. Popis záměru: obec požaduje převést plochu ( p.p.č. 110/8, 110/9, 110/10, 110/11 v k.ú. Vyskeř) 
do stavu pro bydlení. Tyto pozemky koupili od obce vlastníci vedlejších pozemků a nemovitosti a tím si 
rozšířili své zahrady. 
Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se, úprava funkce uvedených pozemků je zapracována do 

upraveného návrhu ÚP Vyskeř po veřejném projednání. Uvedené řešení bylo dohodnuto se Správou 

CHKO Český ráj. 

 

P10. Popis záměru:  obec Vyskeř požaduje tábor Krasnov – upravit podle ÚPSÚ (zmenšit). 
Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se, úprava velikosti plochy podle stávajícího platného ÚPSÚ 
Vyskeř uvedených pozemků je zapracována do upraveného návrhu ÚP Vyskeř po veřejném 
projednání. Uvedené řešení bylo dohodnuto se Správou CHKO Český ráj. 
 
P11. Popis záměru: obec Vyskeř upozorňuje, že usedlost uvedená na výkrese se jmenuje“ Pokličky“ 
místo Pekařová brána. 
Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se, oprava je zapracována do upraveného návrhu ÚP Vyskeř po 
veřejném projednání. 
 
P12. Popis záměru: obec Vyskeř upozorňuje, že na výkrese je potřeba posunout název 
„Podvyskeřský Mlýn“ podle  skutečnosti. 
Vyhodnocení připomínky: Vyhovuje se, oprava na výkrese je zapracována do upraveného návrhu 
ÚP Vyskeř po veřejném projednání. 
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Použité podklady : 
 
Archív a databáze zpracovatele 
Biogeografické členění ČR – Enigma Praha, Culek M., 1996 
data ČSÚ, statistický zpravodaj ČSÚ 
Evropská úmluva o krajině – částka 82/2006 Sb. a 27/2006 Sb. 
Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě - metodické doporučení – AOPK ČR, 
Míchal I. a kol., 1999 
Internetové servery AOPK ČR, ČÚZK, KÚLK, ÚHÚL, MZe ČR, MŽP ČR… 
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje – Hromek - LESPROJEKT, lesnické a parkové 
úpravy, 2004 
Krajinný ráz, Lesnická práce – Löw J. a Míchal I., 2003 
Krajská koncepce zemědělství – KÚLK, 2002 
Metodický pokyn MŽP ČR k postupu zadávání a zpracování dokumentace ÚSES č.j. NM/905/92 
s 15.4.1992, vč. metodického pokynu MŽP č.j. 600/760/94 z 20.5.1994 
Metodický pokyn MŽP z 1.1.2004 k provádění ustanovení § 8 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 3  
odst. 1 až 3 zákona č.3 34/1992 Sb. 
Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, Vorel a kol., 
2004 
Preventivní hodnocení krajinného rázu území CHKO Český ráj – Löw a spol., 2008 
Metodika „Hodnocení a ochrana krajinného rázu“ – MŽP ČR – Löw a spol. 
Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí a Návod na užívání ÚTP R a NR ÚSES ČR  
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR z 1.10.1996, č. j. OOLP/1067/96, k odnímání 
půdy ze ZPF, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., platného od 1.1.1997  
Nařízení Vlády ČR č. 75/2007 Sb. o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v 
horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské 
půdě  
Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb. 
Nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
Oblastní plány rozvoje lesa – internetový server ÚHÚL 
Příloha vyhlášky č. 26/2007 Sb. charakteristiky druhů pozemků pro účely katastru nemovitostí 
Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability  
Státní politika životního prostředí ČR 2004-2010 – MŽP, 2004 
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR – MŽP 
Stav životního prostředí v Libereckém kraji – MŽP, 2004 
Typologie české krajiny, MŽP – Löw a spol. 
Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR – internetový server AOPK 
Územně analytické podklady ORP  
Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES, MMR a MŽP ČR – Společnost pro 
životní prostředí Brno, 1996 (vč. Studie MŽP NR ÚSES, 2011 aktualizující ÚTP NR ÚSES) 
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF 
Vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/92 Sb. 
Vyhláška MŽP č. 48 z 22.2.2011, o ochraně ZPF, ve znění zákona č. 402/2010 Sb.  
Vyhláška MZe č. 546 z 12.12.2002, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci 
Zákon č. 17/1991, o životním prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v novelizovaných verzích 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon vč. vyhlášek 
Zákon č. 289/1995 Sb. lesní zákon 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v novelizovaných verzích 
Zásady územního rozvoje LK – SAUL s.r.o., 2011 
 
Doplňující průzkumy a rozbory k územnímu plánu Vyskeř (prosinec 2011) 
Zadání územního plánu Vyskeř (červenec 2012) 
Urbanistická studie pro lokalitu ZBV1 a ZBV8 
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Seznam použitých zkratek : 
 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

BC biocentrum 

BK biokoridor 

BO borovice kleč 

BOČ borovice černá 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BŘ bříza bradavičnatá 

CO civilní obrana 

ČR Česká republika 

ČOV čistička odpadních vod 

ČRS Český rybářský svaz 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a kartografický 

DB dub letní 

EVL evropsky významná lokalita 

HKP havarijní a krizový plán 

HPJ hlavní půdní jednotka 

HZS hasičský záchranný sbor 

CHKO (ČR) chráněná krajinná oblast (Český ráj) 

CHOPAV chráněná oblast akumulace vod 

IZS integrovaný záchranný systém 

JS jasan ztepilý 

KES koeficient ekologické stability 

KN katastr nemovitostí 

KOPK LK koncepce ochrany přírody a krajiny LK 

KPÚ komplexní pozemkové úpravy 

KR krajinný ráz 

KŠ jírovec maďal – kaštan koňský 

KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje 

k.ú. katastrální území 

LČR Lesy České republiky, s.p. 

LHP/LHO lesní hospodářský plán/osnova 

LK Liberecký kraj 

LP lípa srdčitá 

MD modřín opadavý 

MKR místo krajinného rázu 

MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP ČR  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NATURA  2000 soustava chráněných území evropského významu 

NN nízké napětí 

NUTS Statistické územní jednotky EU 

OKR oblast krajinného rázu 

OL olše lepkavá 

OP ochranné pásmo 

OPRL oblastní plány rozvoje lesa 

ORP obec s rozšířenou působností 

PLO přírodní lesní oblast 

POKR podoblast krajinného rázu 

PP přírodní památka 

P+R průzkumy a rozbory k územnímu plánu 

PSCR polyfunkční středisko cestovního ruchu 

PS památný strom 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 

RC regionální biocentrum 

RD rodinný dům 

RK regionální biokoridor 



J a k l o v á   &   J a k l   A r c h i t e c t s          Odůvodnění  ÚP  Vyskeř  

  

 

87 

 

ROS rozvojová osa 

RP regulační plán 

SAS Státní archeologický seznam ČR 

SLT soubor lesních typů 

SM smrk ztepilý 

SMO státní mapa odvozená 

SOB specifická oblast 

SZVS Státní zemědělská vodohospodářská správa (pracoviště Liberec) 

SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

TKO tuhý komunální odpad 

TS trafostanice 

TTP trvalé travní porosty 

ÚAN území s archeologickými nálezy 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

ÚP územní plán  

ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚS územní studie 

ÚSES územní systém ekologické stability 

ÚSKP Ústřední seznam kulturních památek ČR 

ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody 

ÚTP NR a R ÚSES  územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES 

VKP významný krajinný prvek 

VN vysoké napětí 

VPO veřejně prospěšné opatření 

VS vegetační stupeň 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

ZK zastupitelstvo kraje 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR LK Zásady územního rozvoje Libereckého kraje  

V textu uvedené zkratky dřevin vycházejí z běžné lesnické hospodářsko-úpravnické praxe (viz). 
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Poučení 
 

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
nelze proti ÚP Vyskeř vydanému formou patření obecné povahy podat opravný prostředek. 

ÚP Vyskeř dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení 
veřejné vyhlášky o oznámení vydání ÚP Vyskeř. 
 

Dokumentace ÚP Vyskeř, je dle § 165 odst. 1 stavebního zákona opatřena záznamem o 
účinnosti a uložena na Obecním úřadě Vyskeř, Městském úřadě Turnov - odboru rozvoje města, 
Městském úřadě Turnov – stavebním úřadu a na Krajském úřadě Libereckého kraje - odboru 
územního plánování a stavebního řádu. Dále je ÚP Vyskeř přístupný na internetové stránce Města 
Turnov http://www.turnov.cz/mesto-turnov/rozvoj-mesta/uzemni-planovani-obci/ a Obce Vyskeř 
www.vysker.e-obec.cz. 
 
 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
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 Jan Kozák  Bc. Michaela Brzobohatá 
 starosta obce  místostarostka obce  
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