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ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY 

(1) Změna č. 1 Územního plánu Lažany (dále jen „Změna č. 1“) mění Územní plán Lažany, vydaný Zastupitelstvem obce 
Lažany dne 4.11.2009 s nabytím účinnosti dne 19.11.2009 formou opatření obecné povahy takto: 

(1.1) V kapitole „a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“ 

 ruší text: 

„Obec měla vymezené zastavěné území samostatným postupem, které nabylo účinnosti 28.2.2008. Do současné 
doby se nezměnilo, a proto je zapracováno i do návrhu ÚP v totožné podobě.“ 

 a zároveň jej nahrazuje větou:  

„Zastavěné území obce bylo vymezeno samostatným postupem a aktualizováno v rámci pořízení Změny č. 1 ÚP 
Lažany ke dni 27.8.2021.“ 

(1.2) V kapitole „c. URBANISTICKÁ KONCEPCE / prostorové a plošné uspořádání“, v prvním oddílu „Seznam 
navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití území“, ve druhém řádku druhého sloupce tabulky  

 ruší text: 

„15 839“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem:  

„16 978“ 

(1.3) V kapitole „c. URBANISTICKÁ KONCEPCE / prostorové a plošné uspořádání“, v prvním oddílu „Seznam 
navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití území“, ve druhém řádku třetího sloupce tabulky  

 ruší text: 

„13 RD / 38 obyv.“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem:  

„14 RD / 41 obyv.“ 

(1.4) V kapitole „c. URBANISTICKÁ KONCEPCE / prostorové a plošné uspořádání“, v prvním oddílu „Seznam 
navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití území“, ve čtvrtém řádku druhého sloupce tabulky  

 ruší text: 

„7 317“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem:  

„5 656“ 

(1.5) V kapitole „c. URBANISTICKÁ KONCEPCE / prostorové a plošné uspořádání“, v prvním oddílu „Seznam 
navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití území“, ve čtvrtém řádku třetího sloupce tabulky  

 ruší text: 

„6 RD / 18 obyv.“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem:  

„5 RD / 15 obyv.“ 

(2) Textová část Změny č. 1 obsahuje 1 stranu a 2 úvodní listy. 

(3) Grafická část Změny č. 1 obsahuje následující výkresy: 

č. výkresu název výkresu měřítko 

1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 (výřez) 

2 Hlavní výkres 1 : 5 000 (výřez) 
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ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY
1 - VÝ KRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

1 : 5 000

VÝ ŘEZ

výškopis
hranice parcel

INFORMATIVNÍ JEVY

HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
hranice administrativního ú zemí obce

zastavitelná plochy - navrhovaná
hranice zastavitelné plochy - ke zrušení! ! ! ! ! ! ! ! ! !

zastavěné ú zemí - aktualizováno k 27.8.2021
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY
2 - HLAVNÍ VÝKRES

1 : 5 000

VÝŘEZ

HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
hranice administrativního území obce

hranice zastavitelné  plochy - navrhovaná
hranice zastavitelné  plochy - ke zrušení! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

hranice zastavěné ho území - aktualizováno k 27.8.2021

výškopis
hranice parcel

INFORMATIVNÍ JEVY

bydlení venkovské ho charakteru

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
stabilizované 
plochy plochy změn

BVBV
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY 

1 Postup při pořízení změny územního plánu 

Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.) a se zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.). 

Zpracovává pořizovatel, průběžně, po ukončení jednotlivých fází projednání návrhu změny územního plánu.  

Bude doplněno na základě výsledků projednání. 

2 Vyhodnocení souladu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

2. 1 Soulad změny územního plánu s Politikou územního rozvoje 

Politika územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR) stanovuje obecné cíle, priority a úkoly územního 
plánování na celostátní, popř. mezinárodní úrovni. PÚR ČR jsou vymezeny systémy linií, koridorů a ploch, které jsou dále 
zpřesňovány zásadami územního rozvoje krajů a územními plány obcí. Cílem PÚR ČR je usilovat o dlouhodobý a vyvážený rozvoj. 

Změna č. 1 ÚP Lažany (dále také jen „Změna č. 1“) je pořizována v souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky, ve znění Aktualizací č. 1 (schválena usnesením Vlády č. 276 ze dne 15.4.2015), 2 (schválena usnesením Vlády č. 629 
ze dne 2.9.2019), 3 (schválena usnesením Vlády č. 630 ze dne 2.9.2019), 4 (schválena usnesením Vlády č. 618 ze dne 12.7.2021) 
a 5 (schválena usnesením Vlády č. 833 ze dne 17.8.2020) a všeobecnými požadavky vyplývajícími pro řešené území z tohoto 
dokumentu.  

Řešené území není dle platné PÚR ČR součástí žádné rozvojové oblasti. 

Řešené území dle platné PÚR ČR spadá do rozvojové osy OS3 Praha - hranice SK/LK - Turnov - Liberec - Bílý Kostel 
nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR/Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec) a do specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, 
ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.  

Řešeného území se týká koridor vysokorychlostní železniční dopravy ŽD19, a koridor silnice I. třídy a kapacitních 
komunikací SD15. 

Změna č. 1 respektuje obecné zásady stanovené Politikou územního rozvoje ČR a vytváří podmínky pro naplnění 
jejích cílů v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území řešeného 
Změnou č. 1 se týkají zejména následující body republikových priorit: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.   

Principy ochrany a rozvoje přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, vč. urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví, jakožto významné stopy vývoje území, jsou zakotveny v kap. b) koncepce rozvoje území 
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, popř. dílčích koncepcí výrokové části ÚP. Změna č. 1 je pořizována v souladu 
s dílčími koncepcemi, které nejsou jejím řešením měněny ani dotčeny. Řešení změny na tyto koncepce navazuje a 
respektuje je. 

Rozšíření plochy Z1 o pozemek parc. č. 137/2, k. ú. Lažany u Sychrova nebude narušena stávající urbanistická struktura 
území. Rozšíření rozvojové plochy přispěje k dotvoření hranic a z hlediska výstavby k příhodnějšímu celkovému tvaru 
zastavitelné plochy. Nová severozápadní hranice předmětné plochy respektuje a využívá pás vzrostlé krajinné zeleně 
pro její vymezení v celé délce. Celková kompozice sídla ani prostupnost krajiny nebude změnou narušena.  
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(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostnit komplexní řešení před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná 
řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Řešení Změny č. 1 vychází z požadavků definovaných z veřejného zasedání zastupitelstva dne 21.4. 2021, usnesen č. 
14/21 a 15/21 o obsahu změny územního plánu a  pořízení zkráceným postupem, které je v souladu s koncepcí 
rozvoje území a s urbanistickou koncepcí stanovenou Územním plánem Lažany. 

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou 
infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních veřejných městských prostorů a veřejné 
infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Rozšíření zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení vychází z aktuálních potřeb a požadavků na změnu v území. Potřebu 
navýšení kapacit rozvojových ploch lze deklarovat na dosavadním vývoji demografické situace, tempu bytové 
výstavby nebo na stavu bytového fondu (viz. kap. 10.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch). V rámci 
pořízení byl prověřeny i kapacity veřejné infrastruktury zejm. dopravní infrastruktury a občanského vybavení. 

Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Řešené území je zahrnuto v rozvojové ose OS3 Praha - hranice SK/LK - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - 
Hrádek nad Nisou - hranice ČR/Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec). 

Východiska 

(33)  Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a 
republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území. Rozvojové oblasti a osy jsou v PÚR ČR zobrazeny 
schematicky. 

(34)  V rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na 
zvýšené požadavky změn v území a při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat odpovídající 
využívání území a zachování jeho hodnot. 

(35)  Zvýšené požadavky na změny v území rozvojových oblastí a rozvojových os vyžadují aktivní součinnost všech složek 
veřejné správy, zvláště pak dotčených orgánů, chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů při řešení 
úkolů pro územní plánování a při plnění pří-slušných doporučení. 

(36)  Rozvojové oblasti zahrnují obce, ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního centra kraje při případném spolupůsobení 
vedlejších center. 

(37)  Rozvojové osy lze charakterizovat jako pásy území zahrnující obce nebo jejich části, v nichž existují, nebo lze reálně 
očekávat, zvýšené požadavky na změny v území. Vyznačují se výraz-nou vazbou na existující sídelní strukturu a jsou 
ovlivněny působením rozvojové dynamiky pří-slušných center osídlení. Propojují rozvojové oblasti, jako centra osídlení 
nejvyšší kategorie a vyznačují se podobnými vlastnostmi jako rozvojové oblasti, avšak s jejich nižší intenzitou. Dalším 
znakem rozvojových os je výskyt existující, případně připravované kvalitní a kapacitní dopravní infrastruktury vyššího 
řádu. Do rozvojových os nejsou zařazovány obce, které jsou již součástí rozvojových oblastí. 

Koncepce 

(38)  Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno 
sledovat zejména:  

a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při současném 
respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,  

b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové sociální segregaci, 
fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné zeleně a dalších prvků 
přírodního charakteru sloužící svému účelu,  

c) nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,  

d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou, průmyslovým využitím, 
armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s odpady,  

e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center,  

f) ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny,  

g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.  

(39) Úkoly pro územní plánování:  

a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách 
intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a 
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v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na 
změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.  

b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací 
dokumentace krajů a obcí.  

c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os v rozlišení 
podle území jednotlivých obcí, popřípadě jednotlivých katastrálních území, při respektování důvodů vymezení 
dotyčných rozvojových oblastí a rozvojových os. V případě rozvojových os a oblastí je možné tyto osy nebo oblasti 
vymezit i pouze v části katastrálního území.  

d) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích, podle konkrétních podmínek a možností území, zohlednit 
typologii obsaženou ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ a vymezení center osídlení vyššího řádu a sídelní 
struktury podle územně analytických podkladů.  

e) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích postupovat mimo jiné v souladu s Programy zlepšování 
kvality ovzduší, pokud to zmocnění pro obsah zásad územního rozvoje uvedené v právních předpisech umožňuje. 

(54) OS3 Rozvojová osa Praha–Liberec–hranice ČR/Německo, Polsko (–Görlitz/Zgorzelec) 

Vymezení: 

Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnice D10 a silnice I/35. 

Důvody vymezení: 

Území ovlivněné dálnicí D10 a silnicí I/35 při spolupůsobení center Mladá Boleslav a Turnov. 

 
Změna č. 1 Územního plánu Lažany respektuje vymezení rozvojové osy. Rozsah řešení Změny č. 1 je plošně málo 
významný, jedná se o rozšíření stávající zastavitelné plochy pro účely bydlení ve vazbě na stávající zástavbu, které 
zvyšuje stávající kapacitu zastavitelné plochy o 1 RD. Změnou č. 1 nedochází k fragmentaci krajiny ani prostorové 
sociální segregaci, nedochází k významnému záboru volné krajiny, rozšíření zastavitelné plochy doplňuje kompaktní 
tvar zástavby obce umožňující efektivní napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu. 

Specifické oblasti 

Řešené území je zahrnuto ve specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem. 

Východiska 

(65) Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR dlouhodobě projevují 
problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. problémy se zajištěním vyváženého vztahu příznivého životního 
prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území (uvedené v důvodech vymezení). Přitom 
se jedná o území se specifickými hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, 
nebo které svým významem přesahují území kraje. Viz dále články (69) až (75a). 

Specifické oblasti jsou dále vymezovány v územích, ve kterých se projevují aktuální problémy republikového významu, 
nebo které svým významem přesahují území kraje. Viz dále článek (75b). 

Specifické oblasti jsou v PÚR ČR zobrazeny schematicky. 

(66)  Specifické oblasti zahrnují obce, ve kterých je dle zjištěných skutečností nejnaléhavější potřeba řešení problémů z 
hlediska udržitelného rozvoje území, nebo potřeba řešení aktuálních problémů. Účelem vymezení specifických oblastí 
je, aby v nich kraje, ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rámci svých působností vytvářely podmínky pro 
odstranění problémů s cílem umožnit udržitelný rozvoj území a to v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
definovanými stavebním zákonem a při respektování republikových priorit územního plánování a ochrany přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území. 

Koncepce 
(67)  Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech specifických oblastech je nutno sledovat zejména: 
a) řešení stávajících problémů a střetů a předcházení potenciálním problémům a střetům různých zájmů ve využití 
území, 
b) ochranu specifických přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 
c) využití specifického potenciálu oblasti k jejímu rozvoji, 
d) zkvalitnění veřejné, zejména dopravní a technické infrastruktury, 
e) posílení a stabilizaci sociálně ekonomického rozvoje, 
f) umísťování investic důležitých pro rozvoj oblasti. 
 

(68)  Úkoly územního plánování: 
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a) kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení specifických oblastí v rozlišení podle území 
jednotlivých obcí, případně s ohledem na charakter daného území podle jednotlivých katastrálních území a výjimečně, 
ve zvláště odůvodněných případech, i podle částí katastrálních území, při respektování důvodů vymezení a kritérií a 
podmínek pro rozhodování jednotlivých specifických oblastí; upřesněné specifické oblasti se mohou překrývat s 
upřesněnými rozvojovými oblastmi nebo osami pouze výjimečně a jen ve zvláště odůvodněných případech, 
b) příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v souladu s kritérii a podmínkami 
pro rozhodování o změnách v území, 
c) úkoly, stanovené pro jednotlivé specifické oblasti, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a 
obcí., 
d) kraje prověří možnosti dalšího rozvoje specifických oblastí mj. s ohledem na periferní polohu území, zejm. 
zlepšováním dopravní dostupnosti vnitřních periferií a příhraničních oblastí. 

(75b)  SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem 

Vymezení: Území obcí z ORP: Benešov, Beroun, Bílina, Blansko, Boskovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, 
Břeclav Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Čáslav, Černošice, Česká Lípa, Česká Třebová, 
České Budějovice, Český Brod, Dačice, Děčín, Dobruška, Dobříš, Frýdlant, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, 
Hlinsko, Hodonín, Holešov, Holice, Hořice, Hořovice, Hradec Králové, Hustopeče, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, 
Ivančice, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kadaň, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Konice, Kostelec nad Orlicí, Kralovice, 
Kralupy nad Vltavou, Krnov, Kroměříž, Kuřim, Kutná Hora, Kyjov, Lanškroun, Litoměřice, Litomyšl, Litovel, Litvínov, 
Louny, Lovosice, Luhačovice, Lysá nad Labem, Mariánské Lázně, Mělník, Mikulov, Milevsko, Mladá Boleslav, 
Mnichovo Hradiště, Mohelnice, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Náměšť nad 
Oslavou, Neratovice, Nové Město na Moravě, Nový Bydžov, Nymburk, Nýřany, Olomouc, Otrokovice, Pardubice, 
Plzeň, Podbořany, Poděbrady, Pohořelice, Polička, Prostějov, Přelouč, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rosice, 
Roudnice nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Říčany, Sedlčany, Slaný, Slavkov u Brna, Soběslav, Sokolov, Stod, 
Stříbro, Svitavy, Šlapanice, Šternberk, Tábor, Telč, Teplice, Tišnov, Třebíč, Třeboň, Turnov, Týn nad Vltavou, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské, Klobouky, Velké Meziříčí, Veselí nad 
Moravou, Vizovice, Vlašim, Votice, Vysoké Mýto, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žamberk, Žatec, Žďár nad Sázavou, Železný 
Brod, Židlochovice. 

Důvody vymezení: a) Specifická oblast se specifickými problémy území republikového významu. 

b) Potřeba řešit problém sucha, které je způsobeno nízkými úhrny srážek a vysokým výparem v kombinaci s malou 
zásobou povrchové a podzemní vody. 

c) Potřeba řešit problém vysoké zranitelnosti podzemních vod, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod v období sucha. 

d) Potřeba udržovat rovnováhu mezi množstvím disponibilních vodních zdrojů, požadavky na odběry vody a 
požadavky na minimální zůstatkové průtoky a minimální hladiny podzemní vody. 

e) Potřeba zajistit dostatek pitné a užitkové vody pro obyvatelstvo, zemědělství, průmysl, lázeňství a služby. 

f) Potřeba zajistit vodohospodářskou infrastrukturu pro zabezpečení požadavků na odběry vody s ohledem na 
proměnlivé hydrologické podmínky. 

g) Potřeba věnovat větší pozornost suchu (meteorologickému, půdnímu, hydrologickému) z důvodu vyššího rizika 
stavu nedostatku vody ve srovnání s ostatním územím ČR. 

h) Potřeba řešit a zajistit stabilní a odolnou zelenou infrastrukturu pro adaptaci území na změnu klimatu. 

i) Potřeba zajistit účinné zadržení vody v krajině. 

 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území 
přednostně sledovat: 

a) podporu přirozeného vodního režimu v krajině, 

b) posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů, 

c) zajištění rovnováhy mezi užíváním vodních zdrojů a jejich přirozenou obnovitelností, 

d) účinné snižování a odstraňování znečištění vody z plošných i bodových zdrojů znečištění, které omezují využívání 
povrchových a podzemních vod, 

e) rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na dodávky vody v proměnlivých 
hydrologických podmínkách (zejm. při nedostatku srážek, zmenšení průtoků ve vodních tocích, poklesu vody v půdě a 
poklesu hladiny podzemních vod), 

f) bránit zhoršování stavu vodních útvarů, úbytku mokřadů, větrné a vodní erozi půdy, degradaci a desertifikaci 
půdy, 
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g) prohloubení koordinace územního plánování, krajinného plánování, vodohospodářského plánování a 
pozemkových úprav, 

h) rozvoj zelené infrastruktury v zastavěném a nezastavěném území obcí a následnou péči o ní. 

 

Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: a) prověřit možnosti rozvoje vodohospodářské infrastruktury 
pro zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, vč. možnosti budování 
nových, zejm. povrchových zdrojů vody a cílenými programy a dotacemi podporovat rozvoj a údržbu této 
infrastruktury, 

b) cílenými programy a dotacemi podporovat opatření ke zvyšování retenčních schopností krajiny i urbanizovaných 
území, 

c) cílenými programy a dotacemi podporovat k vodnímu režimu šetrné hospodaření v krajině, zejména vhodné 
osevní postupy, vhodnou skladbu plodin a vhodný způsob obdělávání půdy, 

d) cílenými programy a dotacemi podporovat opatření vedoucí ke zmenšování velikosti půdních bloků, zejména orné 
půdy, jako důležitého faktoru ovlivňujícího odtokové poměry v území, zejména rychlost odtoku vody z krajiny a půdní 
erozi. 

 

Úkoly pro územní plánování: V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí 

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních a 
akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování odolné stabilní vyvážené 
pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména 
neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy 
orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy), 

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních vodních prvků v 
krajině, 

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, tj. dbát na dostatek 
ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody, 

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. zatravněním a 
zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, zasakovacích pásů a příkopů, 

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na 
dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z 
oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. 
povrchových zdrojů vody, 

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat i další vhodná 
opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména územní studie krajiny. 

 

Změna č. 1 Územního plánu Lažany respektuje vymezení specifické oblasti. Rozsah řešení Změny č. 1 je plošně málo 
významný, jedná se o rozšíření zastavitelné plochy Z1 a její kapacity o 1 RD. Změnou není dotčena stávající 
urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury vč. koncepce nakládání s vodou a odpadními vodami. 
Změnou č. 1 není dotčena koncepce uspořádání krajiny. Změna č. 1 respektuje stanovené podmínky využití vč. 
prostorového uspořádání stanoveného pro plochy BV a nemění je.  

Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

Železniční doprava 

Koridory vysokorychlostní dopravy 

(95a)  ŽD19 

Vymezení: 

Trať úsek (Zawidów–) hranice Polsko/ČR–Liberec–(Turnov)–Mladá Boleslav a vybraná spojení v úseku Mladá Boleslav–
Praha. 

Důvody vymezení: 

Vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti, zlepšení spojení a elektrifikaci tratí: 

a) na úseku stávající trati Praha–Všetaty, a 

b) s využitím úseku trati Praha–Lysá nad Labem (součást TEN-T) a trati do Mi-lovic, s novou spojkou části trati Nym-
burk–Mladá Boleslav. 

Prověření úseku trati Mladá Boleslav–(Turnov)–Liberec–hranice ČR/Polsko (–Zawidów). 
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Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: 

Připravit podklady pro vymezení koridoru že-lezničního spojení v úseku Mladá Boleslav–Liberec–hranice ČR/Polsko (–
Zawidów). 

Úkoly pro územní plánování: 

Na základě vybraných variant Ministerstvem dopravy vymezit koridor železničního spo-jení v úseku Praha–Mladá 
Boleslav–Liberec–hranice ČR/Polsko (–Zawidów). 

Změna č. 1 respektuje rámcové vymezení koridoru ŽD19. Změnou č. 1 není záměr vysokorychlostní trati omezen ani 
ohrožen. Řešení vymezení koridoru není předmětem Změny č. 1. 

Silniční doprava 

Koridory silnic I. třídy a kapacitních komunikací  

(114) SD15 

Vymezení: 

Silnice I. třídy I/35 úsek Turnov–Rovensko pod Troskami–Úlibice. 

Důvody vymezení: 

Zkvalitnění silničního spojení Hradec Krá-lové–Liberec. Součást TEN-T. 

Úkoly pro územní plánování: 

Vymezit návrhový koridor pro novou kapa-citní komunikaci I/35. 

Změna č. 1 respektuje rámcové vymezení koridoru SD15. Změnou č. 1 není záměr koridoru silnice omezen ani 
ohrožen. Řešení vymezení koridoru není předmětem Změny č. 1. 

2. 2 Soulad změny územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Zásady územního rozvoje stanovují obecné úkoly, požadavky a priority v oblasti územního plánování v krajském 
měřítku, stanovují rozvojové oblasti a rozvojové osy. Dále zpřesňují prvky – liniová vedení, koridory a plochy, vymezené PÚR 
ČR. Úkoly, požadavky, priority a přejaté prvky z PÚR ČR jsou dále zpřesňovány územně plánovací dokumentací kraje a dále 
územně plánovací dokumentací jednotlivých obcí. Cílem zásad územního rozvoje je koordinace aktivit v území a zajištění 
rovnoměrného udržitelného rozvoje. 

Území je řešeno v Zásadách územního rozvoje kraje Libereckého kraje (dále jen „ZÚR Lk“). O vydání ZÚR Lk rozhodlo 
Zastupitelstvo Libereckého kraje (dále jen „Zastupitelstvo“) dne 13.12.2011 usnesením č. 466/11/ZK. Následně byly 
Zastupitelstvem vydány dne 21.12.2011 ve formě opatření obecné povahy. ZÚR Lk nabyly své účinnosti dne 22.12.2011. 

ZÚR Lk byly aktualizovaná Aktualizací č. 1 o jejíž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo. Aktualizace č. 1 ZÚR Lk nabyla své 
účinnosti dne 27.4.2021. 

Níže jsou uvedeny pouze části ZÚR Lk, jež jsou řešením Změny č. 1 přímo dotčeny, vč. jejich odůvodnění: 

A. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ 
PRIORIT STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

KRAJSKÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

P1  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví.  
Zachovat a přiměřeně rozvíjet ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice: 
- nenarušováním jedinečné městské a venkovské urbanistické struktury stabilizované sídelní struktury nevhodnými 
stavebními zásahy a činnostmi, 
- ochranou rázu venkovské krajiny a obnovou trvalého osídlení s důrazem na zachování objektů i souborů lidové 
architektury v celkové krajinné kompozici,  
- řešením ochrany hodnot území v kontextu nezbytného zohledňování požadavků hospodářského rozvoje území a 
zvyšování kvality života jeho obyvatel,  
- zvyšováním atraktivity území pro rekreaci a cestovní ruch v souladu s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje 
dle principů udržitelného rozvoje,  
- zabráněním upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  
Zachovat a přiměřeně rozvíjet krajinný ráz nezastavěných částí území:  
- respektováním požadavků na naplňování cílových kvalit krajin s ohledem na krajinné typy a vhodnou regulací jejich 
přípustného užívání,  
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- cílenou systematickou obnovou narušených částí krajiny (živého a v čase proměnného celku), který vyžaduje tvůrčí, 
avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány jeho stěžejní přírodní, kulturní a 
užitné hodnoty,  
- objektivním rozlišováním případů, kdy je důležitější vhodný tvůrčí rozvoj a obnova krajiny než zachování stávající 
situace. 
Při plánování rozvoje venkovských území (venkovský prostor) dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 
kvalitní zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny. 

V rámci pořízení Změny č. 1 byl podrobně prověřen dopad změny na dílčí složky dotčeného prostředí a jeho hodnoty 
– přírodní, civilizační i kulturní. Vzhledem k zanedbatelnému rozsahu a charakteru změny nedojde k narušení 
stávajících identifikovaných hodnot území.  

Změna navrhuje rozšíření rozvojové plochy Z1 vymezené v platné ÚPD obce o 0,24 ha, jež přímo navazuje na severní 
hranici stabilizovaného urbanizovaného území. Rozšířením předmětné zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení dojde 
k dotvoření kompaktního tvaru předmětné rozvojové plochy a po jejím využití k posílení celkové urbanistické 
kompozice sídla s venkovským charakterem. Rozšířením plochy nebude narušena struktura krajiny ani její celkový 
charakter. 

Změna s cílem navýšení celkové kapacity ploch pro rozvoj bydlení vychází z podnětu vlastníka dotčeného pozemku 
par. č. 137/2, k. ú. Lažany u Sychrova. Tím reaguje na aktuální potřeby a požadavky na změny v území a přispívá tak 
k podpoře rozvojového potenciálu území v oblasti bydlení a rekreace.        

Navrhovaný obsah změny není v respektuje cílové kvality krajiny, jež jsou stanoveny ZÚR Lk.  

P3  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostňovat komplexní řešení před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území:  
- novou výstavbu podmiňovat dostupností dostatečné veřejné infrastruktury, 
- ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli hledat soulad veřejných a soukromých zájmů v území,  
- strukturu nabídky pracovních příležitostí, bydlení a rekreace odvozovat z místních podmínek a skutečných potřeb 
uživatelů území, 
- v hospodářském rozvoji území zohledňovat zvyšování kvality života jeho obyvatel,  
- v rozvoji území a ochraně jeho hodnot respektovat principy udržitelného rozvoje. 

V rámci pořízení Změny č. 1 byly prověřeny kapacity stávající veřejné infrastruktury. Vzhledem k charakteru a 
zanedbatelnému rozsahu navrhované změny nedojde jejím pořízením k významnému nárůstu využití stávající 
infrastruktury zejm. dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti. Zvýšení kapacitních nároků by snižovalo 
dostupnost a kvalitu dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství s dopadem 
na celkovou kvalitu bydlení v území. 

Změna vychází z aktuálních potřeb a požadavků na změny v území, jež byly podkladem pro zpracování předmětné 
změny. Identifikované požadavky byly prověřeny s ohledem na jejich předpokládaný vliv na stav a hodnoty území. 

Změna respektuje principy trvale udržitelného rozvoje. Např. nenarušuje stávající stav území a nevymezuje plochy, 
jež by umožňovaly činnosti vedoucí ke zhoršování stavu krajiny v oblasti její stability, prostupnosti, hospodaření 
s vodou aj. (ekologický aspekt), pořízením změny nebudou generovány zvýšené peněžní výdaje obce v souvislosti 
s budováním nové dopravní a technický infrastruktury (ekonomický aspekt) a v neposlední řadě nedojde k narušení 
stávajícího sociálního prostředí v území, např. sociální segregací (sociální aspekt).  

P9  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména 
při umísťování nové zástavby a dopravní a technické infrastruktury.  
Při územně plánovací činnosti s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny:  
- omezovat nežádoucí srůstání sídel,  
- omezovat bariérový efekt liniových dopravních staveb,  
- je-li to účelné s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, umísťovat dopravní a technickou infrastrukturu do 
společných koridorů,  propojovat funkční systémy sídelní a krajinné zeleně. 

Změna č. 1 rozšiřuje rozvojovou plochu Z1, jež je vymezena v platné ÚPD obce. Vzhledem k zanedbatelnému rozsahu 
(0,24 ha), jejímu tvaru vymezení, okolnímu využití územ („sady a zahrady“) a vazbě na stabilizované urbanizované 
území nedojde ke zhoršení stávající prostupnosti krajiny v lokálním ani širším měřítku.   

P21  Při stanovování urbanistické koncepce, pokud je to možné a účelné, posuzovat disponibilní statistické údaje o 
existujícím bytovém fondu (standardy, velikostní struktura, kvalita) a rozmístění intenzity zástavby ve struktuře řešené 
obce. Na základě zjištěných údajů, aktuálních záměrů na změny v území a v souladu s požadavky na kvalitní urbánní 
struktury, zdravé prostředí a účinnou veřejnou infrastrukturu zvažovat vymezení nových zastavitelných ploch i ploch 
přestavby.  
Věnovat pozornost existujícím obytným souborům s relativně vysokou intenzitou zástavby (např. řada sídlišť z 2. 
poloviny 20. století), vykazujícím znaky prostorové nesounáležitosti s historickou strukturou zástavby a místně i hrozby 
sociálně patologických jevů. Hledat způsoby optimálnějšího začlenění těchto souborů do struktury sídel a řešit 
humanizaci zástavby i obytné hodnoty veřejných prostranství včetně řešení deficitu zeleně a vhodného umístění 
odpovídajících kapacit pro odstavování vozidel. 
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Rozšíření zastavitelné plochy Z1 pro rozvoj bydlení, jež navýší její celkovou kapacitu o 2 RD, vychází z aktuálního 
potřeb a požadavků na změny v území. Blíže je nutnost vymezení rozvojových ploch odvodněna v kap. 10.2 
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

B. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VYMEZENÍM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ OBCÍ 
(nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 

B.2 ROZVOJOVÉ OSY 

ROZVOJOVÁ OSA REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 

OS3 Praha - hranice SK/LK - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR/Německo, Polsko (-
Görlitz/Zgorzelec)  

Vymezení:  

Rozvojová osa republikového významu propojující metropolitní rozvojovou oblast OB1 Praha a rozvojovou oblast OB7 Liberec, 
při spolupůsobení center Mladá Boleslav (OBk2) a Turnov (ROB3), se sousedními státy je založena na silničním propojení D10 
Praha – Turnov, I/35 Turnov – Liberec – Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR/Polsko/Německo (Zittau - Löbau, 
Bautzen, Zittau - Görlitz/Zgorzelec) a na železničním spojení Praha - Mladá Boleslav - Liberec - hranice ČR/Polsko.  

Území obcí dotčených rozvojovou osou OS3 (mimo rozvojové oblasti OB7 Liberec a ROB3 Turnov): Čtveřín, Jenišovice, Lažany, 
Paceřice, Přepeře, Příšovice, Svijany, Sychrov, Žďárek (ORP Turnov).  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových oblastí OB1 Praha, ROB3 Turnov a 
OB7 Liberec se sousedními státy (Německo a Polsko),  

b) respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně jejich únosného využití pro rekreaci a cestovní ruch,  

c) respektování polohy ploch pro rozvojové záměry, podmínek dostupnosti, disponibilního potenciálu území a limitů využití 
území, včetně podmínek uchování jeho krajinného rázu,  

d) optimalizaci zastoupení ekonomických a obytných kapacit území v souvislostech zajištěnosti přiměřených kapacit veřejné 
infrastruktury - vždy v upřednostnění logické návaznosti rozvojových záměrů na zastavěná území.  

Změna č. 1 respektuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území stanovených v ZÚR Lk. V rámci 
pořízení změny byly na základě dostupných informačních zdrojů a terénního průzkumu podrobně identifikovány 
přírodní, kulturní i civilizační hodnoty, jež jsou změnou respektovány. Dále byl prověřen možný negativní dopad na 
veřejnou infrastrukturu způsobený navýšením kapacit pro rozvoj bydlení. Vzhledem k charakteru a rozsahu změny 
nedojde jejím pořízením ke zhoršení celkového životního standardu v souvislosti s veřejnou infrastrukturou zejm. 
dopravní a občanské vybavenosti.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity přilehlých rozvojových oblastí a ve vztahu 
k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající dostupnosti, v odůvodněných kapacitách, v logických souvislostech rozvojových 
záměrů se zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné infrastruktury pro jejich obsluhu a při respektování limitů využití 
území a jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot: - posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech 
potenciálních uživatelů území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze 
veřejné infrastruktury i potenciální vlivy na životní prostředí.  

b) Upřesňovat vazby rozvojových ploch na připravované úpravy tras a jejich modernizaci v koridorech nadřazené silniční sítě 
(D10, I/35) a železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR (Polsko/Německo).  

c) Rozvoj ekonomických aktivit zajišťovat odpovídajícím podílem obytných kapacit území. Obytné plochy soustřeďovat do obcí 
zajištěných odpovídající veřejnou infrastrukturou a v polohách s kvalitními podmínkami pro bydlení, které nebudou dotčeny 
negativními vlivy, zejména z dopravy na významných dopravních koridorech.  

d) Vytvářet územní podmínky pro vznik veřejného logistického centra (VLC) nadmístního významu, v přímé souvislosti jeho 
napojení na kapacitní železniční a silniční dopravní infrastrukturu za účelem poskytování širokého spektra logistických služeb.  

e) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systémů veřejné dopravy, zejména ve smyslu optimalizace dostupnosti všech částí 
zastavěného území řešit nezbytnými úpravami, popř. odpovídajícím doplněním dopravní infrastruktury a účelným rozmístěním 
zastávek na silničních a železničních trasách.  

f) V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy při současném respektování přírodních 
hodnot území (nové trasy podél vodních toků ve volné krajině umisťovat jen výjimečně). 
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Návrh Změny č. 1 přispívá k plnění úkolů územního plánování stanovených ZÚR LK. Rozšíření zastavitelné plochy 
v obci Lažany, jež má silnou funkční vazbu na město Turnov coby významného regionálního centra v oblasti 
vybavenosti a ekonomických aktivit, vychází mj. z rozvojových dosavadních trendů obce.    

F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ 

09-1 Turnov – Pěnčín 

Územní identifikace, vymezení:  

Součást území obcí Paceřice, Čtveřín, Lažany, Ohrazenice, Turnov, Přepeře, Příšovice, Svijany, Svijanský Újezd, Pěnčín, krajiny 

urbanizované, lesozemědělské i lesní, unikátních (krajiny skalních měst), většinou běžných krajinných typů. Severovýchodní okraj 

součástí CHKO Český ráj.  

V krajině se nachází i národní kulturní památka Zámek Hrubý Rohozec a památková zóna Turnov včetně záměru na její rozšíření.  

Cílová kvalita krajiny:  

Zachovaná, mírně svažitá krajina a plochý nivní reliéf podél řeky Jizery, která je hlavní osou, mozaika lesů a zemědělské půdy 

(převážně orné půdy, luk a ovocných sadů) rozdělená menšími remízy, s množstvím dopravních komunikací i nadmístního 

významu. Stabilizovaný půdní fond daný historickými způsoby využívání, intenzivně využívaná zemědělská půda a ovocné sady 

severně od dálnice D10. Výrazně urbanizovaná krajina s koncentrovanou zástavbou městského typu v Turnově, rozsáhlými 

plochami bydlení, výrobními a skladovými areály a intenzivními urbanizačními procesy v návaznosti na významná silniční a 

železniční spojení. Na koncentrovanou zástavbu města Turnov plynule navazuje příměstská zástavba okolních sídel.  

Krajina částečně nevyvážená, rozvojová - cílem je kultivace a přiměřený rozvoj urbanizované krajiny, zachování kvalitního 

obytného prostředí, omezení nadměrného rozrůstání sídel do volné krajiny, zachování současných způsobů využívání půdního 

fondu.  

Změna č. 1 vytváří podmínky pro úměrnou intenzifikaci území ve funkčním zázemí města Turnov, se kterým je obec 
spojena silnicí III/01010. Rozšířením plochy Z1 a jejím následným využitím bude posílen charakter a pozice sídla 
v širším měřítku bez významného negativního vlivu na charakter a funkci okolní krajiny.  

Územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny:  

a) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro činnosti vedoucí k dosažení cílových kvalit krajiny:  

- zachovat a posilovat prostorovou hierarchii jednotlivých částí města Turnov a pokračovat v rovnoměrném rozvoji 

zastavitelných ploch v nich a přitom rozlišovat intenzitu rozvoje kompaktního jádrového území města a rozvolněných okrajových 

částí,  

- kultivovat stávající výrobně skladovací zóny a velkoplošné areály,  

- revitalizovat sídliště a jejich zapojení do okolního prostředí,  

- zachovat zemědělský charakter části krajiny včetně zde situovaných příměstských sídel.  

b) Posilovat význam vodního toku Jizery, vytvářet územní podmínky pro zajištění prostupnosti podél toku pro rekreační využití 

(cyklostezka), chránit a zakládat doprovodnou zeleň.  

c) Před realizací záměrů významných dopravních staveb (železniční trať Praha – Liberec, kapacitní silnice I/35) vyhodnotit a 

minimalizovat jejich vlivy na krajinný ráz. 

Řešení Změny č. 1 nekoliduje s žádnou území podmínkou pro zachování nebo dosažení cílové kvality krajiny. 
Vzhledem k rozsahu navrhovaného rozšíření zastavitelné plochy Z1 a jejímu samotnému vymezení v platné ÚPD 
nebude narušen zemědělský charakter širšího území.   
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3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pro Změnu č. 1 vyplývají zejména 
následující cíle a úkoly územního plánování.  

3. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s cíli územního plánování 

(1) 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 uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Změna č. 1 vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje – environmentálního, 
hospodářského a sociální, zejména respektování dílčích koncepcí platného ÚP Lažany. Změna prověřila dílčí aktuální 
požadavky na hospodárné a udržitelné využití území, respektuje kvality a hodnoty daného území – urbanistické, 
architektonické, přírodní, kulturní aj.  

(2) Územní plánování 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. 

Změna č. 1 dosahuje souladu s cílem (2) respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Zásadním předpokladem pro 
dosažení souladu s cílem (2) je splnění požadavků vyplývajících z rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny 
územního plánu a jejím obsahu. Vyhodnocení je uvedeno v samostatné části Odůvodnění. Obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů a rozumného využití společenského a hospodářského potenciálu rozvoje 
území bude dosaženo závěrečnou dohodou účastníků procesu pořizování Změny č. 1 (projektanta, pořizovatele, 
samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti atd.). 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona 
a zvláštních právních předpisů. 

Koordinace veřejných a soukromých zájmů vychází z rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 
pořizovaného zkráceným postupem. Změnou č. 1 jsou vytvořeny podmínky pro podporu účelného a komplexního 
využití území. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 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. 

Změna č. 1 nevymezuje plochy ani opatření, jež by mohly narušit přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, vč. 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, jež je historickou stopou území.  

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, 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. Uvedené stavby, zařízení a jiná 
opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat 
v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Změna č. 1 respektuje podmínky využití ploch v nezastavěném území definované v platném ÚP Lažany, veřejný zájem 
na vyloučení staveb, zařízení a jiných opatření dle § 18 odst. 5 stavebního zákona nebyl identifikován. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich 
dosavadní užívání.  

V souladu s § 2 odst. (1) písm. e) stavebního zákona jsou jako nezastavitelné definovány pozemky, jež nelze zastavět 
na území obce, která nemá vydaný územní plán. Požadavek se netýká procesu pořizování Změny č. 1 územního plánu. 
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3. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

V rámci pořizování Změny č. 1 byly shromážděny a podrobně prostudovány dostupné podklady a informace o území, 
na jejich základě byla Změna č. 1 zpracována. Základním podkladem pro zjištění a posouzení stavu území byly zejména 
územně analytické podklady zahrnující podrobně a kvalifikovaně zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje území.  
Proces pořízení Změny č. 1 respektuje a chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, které byly identifikována 
na základě získaných podkladů, terénního průzkumu a po konzultaci s představiteli obce, a současně reaguje na 
aktuální stav řešeného území. Změna č. 1 se identifikovaných hodnot přímo nedotýká.  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

Změna č. 1 navazuje na koncepci rozvoje území obce včetně urbanistické koncepce stanovené platným Územním 
plánem Lažany. S ohledem na hodnoty v území (především přírodní, kulturní a civilizační) a s ohledem na podmínky 
území (vyplývající z limitů využití území) specifikované v rámci rozboru udržitelného rozvoje území respektuje Změna 
č. 1 stávající uspořádání sídel a zachování identity a rovnoměrného rozvoje jednotlivých sídel v řešeném území. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na 
její hospodárné využívání, 

Změna č. 1 reflektuje současný stav území a reaguje na podněty směřující k udržitelném rozvoji území. Změnou 
nejsou vymezovány plochy ani opatření, jež by mohly mít negativní dopad na veřejné zdraví, životní prostředí, 
geologickou stavbu území, veřejnou infrastrukturu nebo hospodárné využití území.  

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

Požadavky na využití a prostorové uspořádání území jsou zakotveny v urbanistické koncepci výrokové části platného 
ÚP Lažany. Koncepce není Změnou č. 1 měněna ani dotčena. Řešení změny koncepci respektuje a navazuje na ni.  

Změna č. 1 na základě dosavadního vývoje území a podnětu obce prověřila a rozšířila zastavitelnou plochu Z1 pro 
rozvoj bydlení. Tím byla s ohledem na aktuální trendy úměrně navýšena celková kapacita rozvojových ploch 
přispívající k dlouhodobému a stabilnímu rozvoji obce, u níž je bydlení jednou z dominantních funkčních složek.   

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území,  

Změna č. 1 respektuje uspořádání a využívání řešeného území vyplývající z Územního plánu Lažany.  

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci)  

Vzhledem k malému rozsahu Změny č. 1 nejsou vymezovány plochy s nutností stanovení pořadí změn v území 
(etapizace).  

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Změna č. 3 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem Lažany, 
které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno realizovat přírodě blízká opatření pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.  
Současně Změna č. 1 přímo nevymezuje plochy ani koridory snižující nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
ani nevymezuje plocha ani koridory, jež by zvyšovaly riziko jejich vzniku.  

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn  

Změna č. 1 přímo nevytváří podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn.  

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního 
ruchu  

Změnou č. 1 je rozšiřována zastavitelná plocha pro rozvoj funkce bydlení, jež je jednoznačně dominantní funkcí 
v rámci urbanizované části obce. Navýšením kapacit pro rozvoj bydlení přispívá ke stabilizaci a zvyšování kvality 
bytového fondu, obytného prostředí a rozvoji rekreačního potenciálu území.  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území, 

Změna č. 1 nevymezuje plochy ani koridory, jež by byly podmíněny zvýšeným vynakládáním prostředků veřejného 
rozpočtu na vybudování veřejné infrastruktury zejm. dopravní a technické.  
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Rozšiřovaná část plochy Z1 je vymezena ve vazbě na stávající veřejnou infrastrukturu.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Podmínky pro zajištění civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany jsou zakotveny v příslušných koncepcích 
stanovených Územním plánem Lažany, jež nejsou Změnou č. 1 měněny ani dotčeny. Změna koncepce respektuje a 
navazuje na ně.  

l) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a 
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Změna č. 1 nevymezuje plochy umožňující umisťování záměrů vyvolávajících negativní vlivy na území. 

m) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Změna č. 1 nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů. 

n) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče, 

Při zpracování Změny č. 1 byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, 
přírodovědných a humanitárních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na 
úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního 
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými 
v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Změna č. 1 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, důvody a stanoviska věcně i místně 
příslušných orgánů jsou uvedeny v kapitole 6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. c)  

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. 1 ÚP  Lažany je zpracována a pořízena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“): 

• obsahová struktura textové části Změny č. 1 ÚP Lažany vychází z platného ÚP Lažany a je v souladu s §§ 43 - 55 zákona 
č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 7, část I. vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

• grafická část Změny č. 1 ÚP Lažany vychází z platného ÚP Lažany a je zpracována v souladu s přílohou č. 7, část I., 
odst. 3 a 4 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., a v souladu s § 13 a § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

• Změna č. 1 ÚP Lažany je pořizována v souladu s § 55b zákona č. 183/2006 Sb. (viz kapitola 1 tohoto Odůvodnění 
Změny č. 1 ÚP Lažany)  

• dle § 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. je v textové části odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany vyhodnocen soulad:  

o s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem (viz kapitola 2 tohoto 
Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany)  

o s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území (viz kapitola 3 tohoto Odůvodnění Změny č. 
1 ÚP Lažany)  

o s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů (viz kapitola 4 tohoto Odůvodnění Změny 
č. 1 ÚP Lažany)  

o s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů (viz kapitola 5 tohoto Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany)  

• dle § 53 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. je součástí Změny č. 1 ÚP Lažany:  

o výsledek přezkoumání změny územního plánu podle odstavce 4 (§ 53 zákona č. 183/2006 Sb.) (viz kapitola 
13 tohoto Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany)  
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o zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto 
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí (viz kapitola 6 tohoto Odůvodnění 
Změny č. 1 ÚP Lažany)  

o stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 (viz kapitola 7 tohoto Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany)  

o sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé 
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly (viz kapitola 8 tohoto Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany)  

o komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty (viz kapitola 9 tohoto Odůvodnění Změny 
č. 1 ÚP Lažany)  

o vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
(viz kapitola 10 tohoto Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany)  

• dle přílohy č. 7, část II., Vyhlášky č. 500/2006 Sb. je součástí Změny č. 3 ÚP Lažany:  

o vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území (viz kapitola 11 tohoto 
Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany)  

o vyhodnocení splnění požadavků zadání (viz kapitola 12 tohoto Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany)  

o výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 
stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení (viz kapitola 14 tohoto Odůvodnění Změny č. 
1 ÚP Lažany)  

o vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkce lesa (viz kapitola 15 tohoto Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany)  

Tyto skutečnosti lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách Odůvodnění Změny č. 1 
ÚP Lažany) a na průběhu jejího pořizování. 

5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 4, písm. d) 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant. 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává pořizovatel. 

5. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly 9 textové části Odůvodnění Změny č. 1.  

5. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Bude doplněno. 

6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 b) 

Zpracovává projektant. 

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Odbor životního prostředí a zemědělství 
vydal dne 27.4. 2021 stanovisko č. KULK 27540/2021 k navrhovanému obsahu Změny č. 1 ÚP Lažany. V rámci stanoviska, jež je 
vydáno v souladu s ustanovením § 45 odst. 1) zákona 114/1992 Sb. konstatuje následující: 

„Změna ÚP Lažany nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv změny ÚP na předměty ochrany soustavy Natura 2000 
a na její celistvost.“ 

 V rámci stejného stanoviska dále dle § 55a odst. 2 písm. e) zákona 183/2006 Sb. konstatuje, že: 

„ … neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.“ 
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Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb. vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území zpracováno. 

7 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 c) 

Zpracovává pořizovatel. 

8 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 d) 

Zpracovává pořizovatel. 

Stanovisko krajského úřadu nebylo uplatněno, viz kap. 1, 5.2 a 7. 

9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 e) 

Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“). 

Zpracovává projektant. 

9. 1 Odůvodnění vymezení zastavěného území 

Odůvodnění výroku (1.1) 

Změna č. 1 prověřila potřebu aktualizace vymezení zastavěného území v řešeném území a na základě § 58 zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vazbou na katastrální zákon aktualizovala zastavěné území k datu 27.8.2021 
Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace (výkres 1 – Výkres základního členění území).   

Do zastavěného území jsou zahrnuty zastavěné stavební pozemky evidované v KN jako „zastavěná plocha a nádvoří“, 
spolu s přilehlými částmi pozemku pod společným oplocením, jež společně tvoří jeden funkční celek, stavební proluky, pozemní 
komunikace, popř. jejich části, veřejná prostranství, pozemky, jež jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. 

Zastavěné území je rozšířeno o pozemky parc. č. 174/3, 174/6, 147, 137/1 a 155, k. ú. Lažany u Sychrova.  Pozemky 
parc. č. 174/4 a 174/6, k. ú. Lažany u Sychrova nejsou do zastavěného území zahrnuty. Stavba skleníku a jiných drobných staveb 
na pozemku není zaevidována v katastru, současně není pozemek se sousedními pozemky 174/3 a 174/6 spojen společným 
oplocením ani majetkoprávním vztahem. Zahrnutím takovýchto pozemků do zastavěného území by odporovalo plané 
legislativě § 58 zákona č. 183/2006 Sb. A znamenalo by legalizování nepovolených staveb.  

9. 2 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot 

Změnou č. 1 není koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodno stanovené ÚP Lažany dotčena ani měněna. 
Změna koncepci respektuje a navazuje na ni.  

9. 3 Odůvodnění urbanistické koncepce včetně odůvodnění vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

Předmětem změny je rozšíření zastavitelné plochy Z1 pro rozvoj funkce bydlení.  

9. 3. 1 Odůvodnění urbanistické koncepce 

Změnou č. 1 není urbanistická koncepce stanovená ÚP Lažany dotčena ani měněna. Změna koncepci respektuje a 
navazuje na ni.  
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9. 3. 2 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

Nové zastavitelné plochy nejsou Změnou č. 1 vymezeny. Změna rozšiřuje zastavitelnou plochu Z1 pro rozvoj bydlení 

a současně dle naplněnosti jednotlivých rozvojových ploch zajišťuje soulad ÚP Lažany se skutečným stavem území – plochy Z1 

a Z3.  

Odůvodnění výroku (1.2) až (1.5) 

Rozšíření zastavitelné plochy Z1 vychází z aktuálních požadavků na změny v území. Na základě požadavku majitele 

dotčené parcely 137/2, k. ú. Lažany u Sychrova, je předmětná rozvojová plocha rozšířena o 0,237 ha. V současnosti je v rámci 

parcely stabilizována funkce „orná půda“. Předmětná plocha je z jižní a západní strany obklopena rozvojovou plochou Z1 

(„bydlení venkovského charakteru“) a ze zbylých dvou stabilizovanými plochami sadů. Změnou funkčního využití předmětné 

parcely dojde k optimalizaci hospodárného využití parcely, u níž by po využití přilehlé zastavitelné plochy bylo vzhledem k jejímu 

umístění, okolnímu využití a rozměrům znemožněno jakékoliv hospodárné využití pro zemědělské účely. Rozšířením 

zastavitelné plochy současně dojde k jejímu zkompaktnění, jež bude mít příznivý vliv i na celkovou kompozici sídla Lažany. 

Struktura zástavby ani vazba mezi sídlem a okolní krajinou nebude změnou narušena. Změnou nebudou generovány dodatečné 

finanční náklady v souvislosti s budováním nové dopravní a technické infrastruktury. 

  

Obr.: ortofoto mapa s vyznačením rozšíření zastavitelné plocha Z1 (vlevo), výstřižek z Hlavního výkresu Změny č. 1 

9. 3. 3 Odůvodnění vymezení ploch přestavby 

Nové plochy přestavby nejsou Změnou č. 1 vymezeny ani rušeny. Stávající plochy přestavby zakotvené v platném ÚP 
Lažany nejsou změnou měněny.  

9. 3. 4 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

Změnou č. 1 není vymezení systému sídelní zeleně dotčeno ani měněno. Změna jej respektuje a navazuje na něj.  

9. 4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury, vč. podmínek pro její umisťování stanovená ÚP Lažany dotčena 
ani měněna. Změna koncepci respektuje a navazuje na ni.  

9. 5 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost 
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 
a podobně  

Změnou č. 1 není koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
nerostů a podobně stanovená ÚP Lažany dotčena ani měněna. Změna koncepci respektuje a navazuje na ni.  
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9. 6 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzity využití 
pozemků v plochách)  

Změnou č. 1 nejsou podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využit s určením převařujícího účelu využití 
dotčeny ani měněny. Změna je respektuje a navazuje na ně.  

9. 7 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Změna č. 1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajištění obrany a 
bezpečnosti státu, plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Změnou nejsou měněny plochy 
VPS a VPO s možností vyvlastnění vymezené platným ÚP Lažany.  

9. 8 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které 
lze uplatnit předkupní právo 

Změna č. 1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 
Změnou nejsou měněny plochy VPS a VPO s možností uplatnění překupního práva vymezené platným ÚP Lažany.  

9. 9 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Plochy a koridory územních rezerv nejsou Změnou č. 1 vymezeny. Změnou nejsou měněny plochy a koridory 
vymezené platným ÚP Lažany.  

9. 10 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování 

Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování nejsou 
Změnou č. 1 vymezeny. Změnou nejsou měněny plochy a koridory vymezené platným ÚP Lažany.  

10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 f) 

Zpracovává projektant ve spolupráci s pořizovatelem. 

10. 1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Změna č. 1 prověřila potřebu aktualizace vymezení zastavěného území v řešeném území a na základě § 58 zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vazbou na katastrální zákon aktualizovala zastavěné území k datu 27.8.2021 
Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace (výkres 1 – Výkres základního členění území).   

Do zastavěného území jsou zahrnuty zastavěné stavební pozemky evidované v KN jako „zastavěná plocha a nádvoří“, 
spolu s přilehlými částmi pozemku pod společným oplocením, jež společně tvoří jeden funkční celek, stavební proluky, pozemní 
komunikace, popř. jejich části, veřejná prostranství, pozemky, jež jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. 

Účelné využití zastavěného území je určováno zejména skladnou vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 
„Plochy bydlení venkovského charakteru“ (BV), jež jsou v urbanizovaných částech území zastoupeny majoritně, v sobě integrují 
funkci bydlení, kterému je garantována jednoznačná převaha, a ostatní funkce nenarušující obytnou kvalitu prostředí. Typicky 
se jedná o drobnou pěstitelskou a chovatelskou činnost za účelem samozásobitelství a individuální rekreaci. Podmíněně je 
v plochách připuštěn provoz činností souvisejících se základní vybaveností. Jakákoliv výrobní činnost a skladování je umožněna 
výhradně v plochách „výroba a skladování – průmyslové“ (VP) a „výroba a skladování – zemědělské“ (VZ). Dále se 
v urbanizovaném území vyskytují plochy „veřejné infrastruktury a komerčních zařízení“ (OV), „občanského vybavení – areál 
hasičské zbrojnice“ (HZ) nebo „občanského vybavení – areál sportovního zařízení“ (OS).      
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10. 2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Změna č. 1 navyšuje celkovou plochu rozvojových ploch – rozšiřuje zastavitelnou plochu Z1 pro rozvoj bydlení o 0,24 
ha. S ohledem na § 55 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb. je tedy třeba prokázat potřebu navýšení kapacitu rozvojových ploch.  

V rámci pořízení změny byly podrobně prověřeny dostupné zdroje poskytující rámcovou i podrobnou představu o 
dosavadním vývoji obce Lažany. Významným podkladem ilustrující současnou situace s možností rámcové predikce budoucího 
rozvoje území byl vývoj demografické situace v obci, jež vykazuje trvale stagnující trend. Počet trvale žijících obyvatel v obci 
dlouhodobě osciluje kolem hodnoty 220 obyvatel. ¨ 

Z dostupných dat a podrobné analýzy skutečného stavu území lze deklarovat, že od vydání platného ÚP Lažany bylo 
v sídle dokončeno 5 nových bytů – vzhledem k charakteru individuální zástavby se jedná o 5 rodinných domů. Z celkového 
počtu dokončených domů jsou 2 lokalizovány v rámci zastavitelích ploch, jak lze doložit na základě doplňujícího terénního 
průzkumu a nad katastrální mapou (viz. výřezy níže). 

   

Obr.: pro novou výstavbu 2 dokončených domů v minulých letech byly využity dva stavební pozemky lokalizované v rámci 
zastavitelných ploch Z1 na severu sídla a Z3 na východě sídla (katastrální mapa na podkladu Koordinačního výkresu platného 
ÚP Lažany) 

V rámci zastavěného území sídla jednoznačně dominuje rostlá zástavba, jež se vyznačuje mj. organicky se vyvíjející 
zástavbou respektující morfologii terénu a historický vývoj území. Tento typ zástavby je typický velkým množstvím stavebních 
proluk, které ovšem vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům nelze při výpočtu potřeby rozvojových ploch 
zohledňovat. Uvedené stavební proluky v sídle slouží jako rezerva pro přirozenou obměnu domovního fondu.  
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Na základě výše uvedených skutečností lze odůvodnit potřebu rozšíření zastavitelné plochy Z1 o výměru dostačující 
na výstavbu max. dvou rodinných domů, jež přispěje k celkovému navýšení zastavitelných ploch v obci.  

11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II, odst. 1, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

Změnou č. 1 není využívání území z hlediska širších vztahů dotčeno.  

12 Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v Rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu 
změny územního plánu pořizované zkráceným postupem 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II, odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Pořízení Změny č. 1 bylo zahájeno na základě bodu č. 4 – Projednání žádosti o změnu územního plánu obce v rámci, 
jež byl v rámci veřejného zasedání zastupitelstva obce Lažany dne 17.3. 2021 pod usnesením č. 3/21 schválen. Na  

Způsob pořízení změny tzv. „zkráceným postupem“ dle § 55a zákona 183/2006 Sb. a její obsah vychází z bodu č. 4 – 
Schválení podnětu na pořízení Změny č. 1 ÚP Lažany zkráceným postupem, jež je obsahem zápisu u veřejného zasedání 
zastupitelstva obce dne 21.4.2021. Způsob pořízení a obsah změny byl schválen pod usneseními č. 14/21 a 15/21. Obsahem 
změny je: 

„Prověřit změnu funkčního využití p. p. č. 137/2 v k. ú. Lažany u Sychrova z plochy OP – Orná půda na plochu pro 
bydlení BV – bydlení venkovského charakteru.“ 

Změna č. 1 na základě prověření změnila způsob změnu funkčního využití v rámci parcely 1372/2, k. ú. Lažany u 
Sychrova. Podrobné odůvodnění změny je uvedeno v dílčích kapitolách tohoto Odůvodní.  

13 Výsledek přezkoumání Změny č. 1 podle § 53 odst. 4, písm. a) až d) 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d) 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno. 

14 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II., odst. 1, písm. c) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 1 nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Lk.  

15 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II., odst. 1, písm. d) 

Zpracovává projektant. 

15. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále též jen „ZPF“) 

je zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb., 

a v souladu s vyhláškou MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.  
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Změna č. 1 rozšiřuje zastavitelnou plochu Z1, jež je zakotvena v platném ÚP Lažany, a navyšuje tak zábor půdního 

fondu o 0,2370 ha.  

Podrobné vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF řešením Změny č. 1 v souladu s vyhláškou MŽP č. 271/2019 Sb., 
uvádí tabulka níže:   

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany 
(ha) 

Odhad výměry 
záboru, na 
které bude 
provedena 

rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o existenci 

závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace o 
existenci 
staveb k 
ochraně 
pozemku 

před erozní 
činností vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§ 3 odst. 1 

písm. g) 

I. II. III. IV. V. 

BPEJ 

Z1* BV 0,2370 
 0,237 0  0 0 0 

0  Ne Ne  Ne   -  
- - - - - 

Σ 0,2370 0,237 0 0 0 0 0         

* Zastavitelná plocha Z1 není Změnou č. 1 nově vymezována, ale pouze rozšiřována o pozemek parc. č. 137/2, k. ú. 

Lažany  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je graficky vyobrazeno ve výkrese č. 2 grafické 
části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lažany (Výkres předpokládaných záborů půdního fondu). 

Odůvodnění dotčení ZPF I. třídy ochrany ZPF 

Rozšíření zastavitelné plochy Z1 je navrženo na stejné třídě ochrany jako stávající vymezení předmětné rozvojové 

plochy, jež je zakotvena v platném ÚP Lažany. Rozšiřující část plochy je ze dvou čtvrtin obklopena zastavitelnou plochou Z1 a 

ze zbylých dvou čtvrtin oplocenými plochami sadů a zahrad. Vzhledem k tvaru, velikosti a okolnímu složení stabilizovaných a 

navrhovaných ploch v platném ÚP by bylo v případě zachování stabilizované plochy „orné půdy“ (OP) v rozsahu předmětného 

pozemku 137/2, k. ú. Lažany u Sychrova a využití kapacit zastavitelné plochy Z1 pro rozvoj bydlení znesnadněno, popř. zcela 

znemožněno její využití pro zemědělskou prvovýrobu. V rámci navrhované části plochy nejsou navrženy ani provedeny žádné 

investice do půdy, jež by byly pořízením změny znehodnoceny.  

15. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkce lesa 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy nebo plochy přestavby vyžadující zábor pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

16 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno na základě výsledků projednání. 

17 Vyhodnocení připomínek 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno na základě výsledků projednání. 
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Seznam použitých zkratek: 

KÚ  krajský úřad 

k. ú.  katastrální území 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

ORP  obec s rozšířenou působností 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizací 

RZV  rozdílný způsob využití 

RD  rodinný dům 

SEA  Strategic environmental assessment (strategické posuzování vlivů na životní prostředí) 

SO  správní obvod 

ÚAP  územně analytické podklady 

ÚP  územní plán 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR Lk  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
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PŘÍLOHA Č. 1 – TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

Text s vyznačením změn: 

 původní text 
 nový text 

vypuštěný text 

Kapitoly, podkapitoly a oddíly textu, které nejsou součástí srovnávacího textu, se nemění, tzn. textová část Územního 
plánu Havlíčkův Brod zůstává v těchto částech nezměněna. 

 

a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Obec měla vymezené zastavěné území samostatným postupem, které nabylo účinnosti 28.2.2008. Do současné doby se nezměnilo, 
a proto je zapracováno i do návrhu ÚP v totožné podobě. Zastavěné území obce bylo vymezeno samostatným postupem a aktualizováno 
v rámci pořízení Změny č. 1 ÚP Lažany ke dni 27.8.2021. 

c. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

/prostorové a plošné uspořádání/ 

Stabilizované území obce se návrhem ÚP nemění. Přestavbové území je již pro nové využití uvolněné. Rozhodující návrh 
zastavitelných ploch se týká výstavby rodinných domů, doplněné návrhem potřebné dopravní a technické infrastruktury. Návrh plochy 
občanské vybavenosti řeší současný špatný stav hasičské zbrojnice. Přeložkou silnice III/01016 se řeší dopravní problémy v centru obce. 
Vymezený silniční koridor je pro budoucí řešení křižovatky rychlostních silnic R10 a R35. Vymezený železniční koridor je pro budoucí přeložku 
železniční tratě Praha - Turnov - Liberec. Jeden pozemek orné půdy mezi stávajícími lesíky je určen k zalesnění. Návrh čerpací stanice odpadních   
vod       řeší chybějící čističku odpadních vod. 

Seznam návrhových ploch s rozdílným způsobem využití území: 

Z1 – plochy zastavitelné 

 P1 – plochy přestavby 

R1 – plochy územní rezervy 

seznam návrhových ploch velikost max. počet RD / počet obyv. 

Z1 BV 15 839 16 978 m2 13 RD / 38 obyv. 14 RD / 41 obyv. 

Z2 BV 12 509 m2 10 RD / 29 obyv. 

Z3 BV 7 317 5 656 m2 6 RD / 18 obyv. 5 RD / 15 obyv 

Z4 BV 18 903 m2 max.10 RD / 29 obyv. 

Z5 BV 15 032 m2 max.12 RD / 35 obyv. 

Z6 BV 1 461 m2 1 RD / 3 obyv. 

Z7 K cca 2 000 m2 technická infrastruktura - čerpací stanice odpadních vod 

Z8 S  přeložka silnice III/01016 

P1 BV 7 871 m2 7 RD / 20 obyv. 

P1 HZ cca 3 000 m2 občanské vybavení - hasičská zbrojnice 

R1 DR  dopravní koridor drážní 

R2 S  dopravní koridor silniční 

R3 S  dopravní koridor silniční 

L 7 447 m2 zalesnění 

celkem nárůst  max.59 RD / 172 obyv. 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 Ú ZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY
1 - KOORDINAČNÍ VÝKRES

1 : 5 000

výškopis
hranice parcel

informativní podklad (KOV ÚP Lažany)

INFORMATIVNÍ JEVY

VÝŘEZ

HRANICE Ú ZEMNÍCH JEDNOTEK
hranice administrativního území obce

hranice zastavitelné plochy - navrhovaná
hranice zastavitelné plochy - ke zrušení! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

hranice zastavěného území - aktualizováno k 27.8.2021

bydlení venkovského charakteru

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
stabilizované 
plochy plochy změn

BVBV
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY
2 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

1 : 5 000

VÝŘEZ

PŮDNÍ A LESNÍ FOND
hranice BPEJ

třída ochrany
ZPF I. třídy ochrany

kód BPEJ

ZPF II. třídy ochrany
plocha změny se záborem ZPF

5.11.10
1

výškopis
hranice parcel

INFORMATIVNÍ JEVY

HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
hranice administrativního území obce
hranice zastavěného území - aktu alizováno k 27.8.2021


