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Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování na základě § 55 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) 
zpracoval 1. Zprávu o uplatňování Územního plánu Malá Skála, a to dle § 15 vyhlášky č. 500/206 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění. Obec Malá Skála má platný Územní plán Malá Skála vydaný usnesením zastupitelstva č. 18-06-
12/ZO/111 ze dne 12.06.2018 s nabytím účinnosti 28.06.2018. Projednání a předložení zprávy o uplatňování 
územního plánu zastupitelstvu obce vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona. O případném pořízení změny 
rozhodne zastupitelstvo obce.

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území

1. Zastavěné území
Využití zastavěného území spočívalo především ve stavebních úpravách a změnách stávajících staveb 
včetně doplňkových staveb. Některé zastavitelné plochy se stavbami zapsanými do Katastru 
nemovitostí splňují náležitosti pro zahrnutí do stabilizovaných ploch v zastavěném území při jeho 
aktualizaci.

 Vznikla potřeba aktualizace zastavěného území - automaticky při nejbližší změně územního plánu.

2. Plochy změn zastavitelné (Z) a přestavbové (P)
Pořizovatel ve spolupráci s obcí Malá Skála zohlednil nové skutečnosti v území zjištěné při terénním 
průzkumu, z leteckých snímků území, dle aktuálních dat z katastru nemovitostí a dle informací 
poskytnutých příslušným stavebním úřadem a následně vyhodnotil uplatňování územního plánu 
v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití.

Plochy změn zastavitelné (Z)

Plochy bydlení venkovského charakteru

plocha výměra 
plochy 

(m2)

max. 
počet 

RD

zastavěno 
(m2)

zastavěno 
(%)

počet 
RD

doplňující informace

k.ú. Mukařov
ZBV1 6015 2 0 0 0  
ZBV3 2660 1 0 0 0  
ZBV4 1572 1 1572 100 1 1 RD povolen 06/2021, nepostaven
ZBV5 1059 1 0 0 0  
ZBV6 2912 2 0 0 0  
ZBV7 2293 1 0 0 0  
ZBV8 8862 6 0 0 0  
ZBV9 2888 2 2888 100 2 2 RD povoleny před vydáním ÚP, oba postaveny, v KN jeden
ZBV10 2122 2 0 0 0  
ZBV11 1063 1 0 0 0  
ZBV12 1287 1 0 0 0  
ZBV13 1722 1 0 0 0  
ZBV62 1469 1 0 0 0  
ZBV63 1430 1 0 0 0  
ZBV64 1544 1 0 0 0  
ZBV67 1254 1 0 0 0  

40152 25 4460 11,1 3
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k.ú. Sněhov
ZBV15 4437 1 0 0 0  
ZBV19 1289 1 1289 100 1 RD povolen před vydáním ÚP, postaven, není v KN
ZBV20 2725 2 0 0 0  
ZBV21 2893 2 0 0 0  
ZBV22 3160 2 0 0 0  
ZBV23 1648 1 0 0 0  
ZBV24 2128 2 0 0 0  
ZBV25 7152 2 0 0 0  
ZBV27 1973 1 1973 100 1 RD povolen 08/2018, postaven, není v KN
ZBV28 1831 1 1831 100 1 RD povolen 07/2019, nepostaven
ZBV29 1865 1 1865 100 0 zastavěno 2 dle KN jinými stavbami
ZBV31 1123 1 0 0 0  
ZBV32 2743 2 0 0 0  
ZBV33 1891 1 0 0 0  
ZBV34 2784 2 0 0 0  
ZBV35 3484 3 2850  2 2 RD rozestavěné, nejsou v KN (dlouhodobý stav před r. 2000)
ZBV37 3223 2 0 0 0  
ZBV38 2245 1 0 0 0  

48594 28 9808 20,2 5

k.ú. Vranové I
ZBV41 2790 2 0 0 0  
ZBV43 2801 2 0 0 0  
ZBV44 931 1 0 0 0  
ZBV45 2541 1 0 0 0  
ZBV46 4380 3 0 0 0  
ZBV70 774 1 0 0 0  
ZBV71 9732 6 1012 10 1 1 RD povolen 08/2018, postaven, je v KN
ZBV78 2334 1 0 0 0  

26283 17 1012 3,9 1

k.ú. Vranové II
ZBV48 909 1 0 0 0  
ZBV49 1110 1 1110 100 1 1 RD povolen 09/2021
ZBV50 1075 1 0 0 0  
ZBV51 1620 1 0 0 0  
ZBV52 1425 1 0 0 0  
ZBV53 1676 1 1676 100 1 RD povolen 08/2018, postaven, je v KN
ZBV54 4179 2 2090 50 1 1 RD povolen před vydáním ÚP, nepostaven
ZBV55 850 1 0 0 0  
ZBV56 1163 1 0 0 0  
ZBV57 1348 1 0 0 0  
ZBV59 1960 1 0 0 0  
ZBV60 1955 1 1955 100 1 RD povolen před vydáním ÚP, postaven, je v KN
ZBV61 1012 1 0 0 0  
ZBV73 1012 1 1012 100 1 RD povolen 03/2021, nepostaven
ZBV74 1782 1 0 0 0  
ZBV75 3294 3 0 0 0  
ZBV76 2171 1 0 0 0  
ZBV77 2605 2 0 0 0  
ZBV79 259 1 0 0 0  

31405 23 7843 25,0 5

celkem 146434 93 23123 15,8 14
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Plochy občanského vybavení

plocha navrhované využití výměra 
plochy 

(m2)

zastavěno 
(m2)

zastavěno 
(%)

k.ú. Mukařov

ZOV1
plochy občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura a komerční zařízení 1158 0 0

ZOS5
plochy občanského vybavení - 
tělovýchova a sport 1938 0 0

3096 0 0

k.ú. Sněhov

ZOV2
plochy občanského vybavení- veřejná 
infrastruktura a komerční zařízení 1026 0 0

ZOS1
plochy občanského vybavení- 
tělovýchova a sport 4402 0 0

ZOS2
plochy občanského vybavení- 
tělovýchova a sport 10579 0 0

16007 0 0

celkem 19103 0 0

Plochy výroby a skladování

plocha navrhované využití výměra 
plochy 

(m2)

zastavěno 
(m2)

zastavěno 
(%)

k.ú. Sněhov

ZVP2
plochy výroby a skladování - 
průmyslová s nízkou zátěží 2163 0 0

celkem 2163 0 0

Plochy dopravní infrastruktury

plocha navrhované využití výměra 
plochy 

(m2)

zastavěno 
(m2)

zastavěno 
(%)

doplňující informace

k.ú. Vranové I

ZDS1

plochy dopravní 
infrastruktury - 
silniční doprava – 
komunikace místní 852 0 0

Pro napojení zastavitelných pozemků v k.ú 
Vranové I - pro možnost průjezdu až na stávající 
místní komunikaci (veřejně prospěšná stavba 
VVD1).
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k.ú. Vranové II

ZDS3

plochy dopravní 
infrastruktury - 
silniční doprava - 
komunikace  
účelová s 
přemostěním 5122 0 0

Nový dopravní koridor s přemostěním řeky 
Jizery a přímým napojením do stávajícího sjezdu 
ze silnice I/10 v k.ú. Vranové I a k.ú. Vranové II. 
z důvodu vymístění nákladní dopravy z centra 
obce (veřejně prospěšná stavba dopravní 
infrastruktury VVD2). Dne 22.06.2020 bylo 
vydáno územní rozhodnutí spis.zn. 
SÚ/9/15/HOZ, 14.05.2021 nabylo právní moci, 
platné je do 14.05.2023, probíhá příprava 
záměru pro stavební řízení.

celkem 5974 0 0

Plochy technické infrastruktury

plocha navrhované 
využití

výměra 
plochy 

(m2)

zastavěno 
(m2)

zastavěno 
(%)

doplňující informace

k.ú. Sněhov

ZTV1

plochy 
technické 
infrastruktury - 
vodovod 401 0 0

vodojem VDJ Labe (veřejně prospěšná stavba 
technické infrastruktury VVT5), bude plněn 
čerpáním vody z ČS Labe vodou ze zdroje VDJ 
Dubsko

k.ú. Vranové II

ZTK1

plochy 
technické 
infrastruktury - 
kanalizace 400 0 0

čerpací stanice splaškových odpadních vod ČSOV 
Křížky s následným výtlakem přes Jizeru přímo 
do ČOV Malá Skála (veřejně prospěšná stavba 
technické infrastruktury VVT6)

celkem 801 0 0

Plochy změn přestavbové (P)

Plochy bydlení venkovského charakteru

plocha výměra 
plochy 

(m2)

max. počet RD max. počet RD 
novostavby + 

přestavby

zastavěno 
(m2)

zastavěno 
(%)

počet RD

k.ú. Sněhov

PBV1 7409 1, přestavba 6 7    

PBV2 9563 3, přestavba 5 8    

PBV3 6599 0, přestavba 6 6 1585 24 1 přestavba

PBV4 5542 1, přestavba 3 4 1439 26 1 novostavba
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PBV5 1857 0, přestavba 2 2 961 52 1 přestavba

PBV6 4622 0, přestavba 4 4    

PBV7 4392 1, přestavba 3 4    

PBV8 6629 1, přestavba 5 6    

PBV9 5582 0, přestavba 3 3 1373 25 1 přestavba

PBV10 9293 1, přestavba 4 5    

PBV11 1112 1 1    

PBV12 1794 0, přestavba 2    

64394 52 5358 8,3 4

k.ú. Vranové II

PBV21 2067 1 1    

PBV22 2324 0, přestavba 1 1   
původní rekreační objekt zapsán v 
KN

4391 2 0 0

celkem 68785 54 5358 7,8

Plochy občanského vybavení

plocha navrhované využití výměra plochy 
(m2)

zastavěno 
(m2)

zastavěno 
(%)

doplňující informace

k.ú. Vranové I

POV1

plochy občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení 984 115 11,7 část slouží jako parkoviště

celkem 984 115 11,7

Plochy technické infrastruktury

plocha navrhované využití výměra plochy 
(m2)

zastavěno 
(m2)

zastavěno 
(%)

doplňující informace

k.ú. Sněhov

PTV1
plochy technické 
infrastruktury - vodovod 387 0 0 čerpací stanice vody ČS Labe

celkem 387 0 0
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Územní plán vymezil 61 zastavitelných ploch pro bydlení (93 RD):

v k.ú. Mukařov 40 327 m2 pro 25 rodinných domů,

v k.ú. Sěhov 48 594 m2 pro 28 rodinných domů,

v k.ú. Vranové I 25 983 m2 pro 17 rodinných domů,

v k.ú. Vranové II 31 405 m2 pro 23 rodinných domů.

Územní plán vymezil 14 přestavbových ploch pro bydlení (54 RD):

v k.ú. Sněhov 64 394 m2 pro 9 nových rodinných domů,

v k.ú. Vranové II 4 391 m2 pro 2 nové rodinné domy

+ možnost přestavby 43 stávajících rekreačních objektů na RD (lokalita Na Labi).

Využití změnových ploch (zastavitelných + přestavbových):

plochy bydlení venkovského charakteru

 výměra (m2) max. počet RD zastavěno (m2) zastavěno (%) počet RD

zastavitelné 146431 93 23123 15,8 14

přestavbové 68785 54 5358 8,3 4

celkem 215216 147 28481 13,2 18

Plochy občanského vybavení

 výměra (m2) zastavěno (m2) zastavěno (%)

zastavitelné 19103 0 0

přestavbové 984 115 11,7

celkem 20087 115 0,6

Plochy výroby a skladování

 výměra (m2) zastavěno (m2) zastavěno (%)

zastavitelné 2163 0 0

Plochy dopravní infrastruktury

 výměra (m2) zastavěno (m2) zastavěno (%)

zastavitelné 5974 0 0

Plochy technické infrastruktury

 výměra (m2) zastavěno (m2) zastavěno (%)

zastavitelné 801 0 0

přestavbové 387 0 0

1188 0 0

Nejvíce využívány jsou plochy bydlení venkovského charakteru, ve kterých bylo umístěno celkem 18 
rodinných domů (novostaveb + přestaveb z rekreačních objektů).
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Celkem bylo vymezeno 146 434 m2 zastavitelných ploch pro bydlení pro max. 93 RD. Za uplynulé 
období (od vydání a nabytí účinnosti Územního plánu Malá Skála do současné doby) bylo povoleno 7 
RD, z toho realizovány byly 4 a 3 z nich jsou evidovány v Katastru nemovitostí. Dále je část 
zastavitelných ploch dotčena stavbami RD řešenými ještě před vydáním ÚP, kdy bylo povoleno 7 RD, 
z toho realizováno bylo 6 RD, z toho v KN jsou evidovány 2. Pokud budou zohledněna všechna tato 
fakta, může být uvažováno, že ze zastavitelných ploch o výměře 146 434 m2 pro max. 93 RD je 
vyčerpáno (myšleno nedostupných) cca 23 123 m2, tj. cca 15,8 %, kde je realizováno, zahájeno či 
povoleno 14 RD. 

Za uplynulé období (cca 4 roky) kromě 7 RD v zastavitelných plochách byly povoleny také 4 RD 
v přestavbových plochách, průměrně je tedy tempo povolování 1,75 RD/rok v zastavitelných plochách, 
2,75 RD/rok celkem v zastavitelných + přestavbových plochách dohromady.

Využití území z hlediska údajů statistického úřadu:

Pořizovatel zjistil potřebnost vymezení nových zastavitelných ploch i na základě statistických údajů, 
které byly v době zpracování tohoto posouzení k dispozici: 
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Vývoj  počtu obyvatel 

Rok
Změna 
počtu 

obyvatel

Počet obyvatel k 
31.12.

Počet 
dokončených 

bytů
1999 1 063 1
2000 6 1 069 8
2001 -8 1 061 5
2002 -8 1 053 2
2003 14 1 067 3
2004 12 1 079 6
2005 -9 1 070 4
2006 7 1 077 4
2007 9 1 086 5
2008 14 1 100 5
2009 31 1 131 11
2010 33 1 164 4
2011 -31 1 133 2
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2012 8 1 141 3
2013 2 1 143 1
2014 -2 1 141 1
2015 18 1 159 0
2016 11 1 170 1
2017 14 1 184 2
2018 1 1 185 2
2019 18 1 203 3
2020 -2 1 201 3

Celkem/20 let: 138 Celkem/20 let: 76
Průměr/rok: 7 Průměr/rok: 3,45

Z dlouhodobého statistického hlediska je průměrná výstavba 3,45 bytů/rok. Zahrnuty jsou i úpravy 
nebytových prostor a skutečnost, že v 1 RD mohou být až 3 byty. Průměrný přírůstek je dlouhodobě 
+7, kolísá, ale trend je stoupající. Při průměrném počtu členů domácnosti 2,34 (zdroj ČSÚ, 2020) 
na jeden byt odpovídá tento přírůstek potřebě 2,99 bytu za rok.

Shrnutí:

Územní plán navrhl zastavitelné plochy pro max. 93 rodinných domů, přičemž průměrná výstavba 
v obci je 1,75 až 3,45 domů/bytů za rok (dle způsobu výpočtu). Vyčerpáno je 15,8 %, tj. 14 RD.

Dohromady zastavitelné + přestavbové plochy umožňují celkem 93+54=147 domů a průměrná 
výstavba je 2,75 až 3,45 domů/bytů za rok (dle způsobu výpočtu). Vyčerpáno celkem je 13,2 %, tj. 18 
RD.

Demografický vývoj statisticky vyžaduje 2,99 bytů za rok, což je v rozmezí vypočítaných hodnot 
skutečné výstavby: 1,75 i 2,75 ˂ 2,99 ˂ 3,45.

Teoretický výhled čerpání ploch:
79 RD možných umístit v zastavitelných plochách tempem 1,75 RD/rok bude trvat 45 let.
79 RD možných umístit v zastavitelných plochách tempem 3,45 RD/rok bude trvat 23 let.
129 RD možných umístit v zastavitelných + přestavbových plochách tempem 2,75 RD/rok bude trvat 47 let.
129 RD možných umístit v zastavitelných + přestavbových plochách tempem 3,45 RD/rok bude trvat 37 let.

Z výše uvedeného vyplývá, že Územní plán Malá Skála navrhuje dostatečné množství zastavitelných 
ploch s ohledem na růst počtu obyvatel i na tempo povolování nových RD, a to i s rezervou na cca min. 
23 let. Zastavitelné plochy byly vymezeny v nezastavěném území v přímé návaznosti na zastavěné 
území s dopravním napojením ze stávajících komunikací tak, aby byl minimalizován vliv na krajinný ráz 
a mohlo být provedeno napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, s ohledem na specifika 
jednotlivých lokalit. Je nutné zohlednit i plochy přestavbové, které zatím nejsou naplněny a měly by 
být využity přednostně, a to především s ohledem na již zajištěnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. Ostatní plochy s rozdílným způsobem využití rovněž nejsou vyčerpány natolik, aby 
vznikla potřeba vymezovat nové.

 Nevznikla potřeba vymezení nových zastavitelných ploch.
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3. Plochy změn krajiny v nezastavěném území (N)

plocha navrhované využití výměra plochy 
(m2)

účel stav

k.ú. Mukařov

NPZ2
Plochy přírodní - 
doprovodná a krajinná 
zeleň

1389  

Částečně jako PZ funguje, na části 
jsou doplňkové stavby umístěné 
před zpracováním a vydáním 
územního plánu

NPZ3
Plochy přírodní - 
doprovodná a krajinná 
zeleň

2291  

Částečně jako PZ funguje, ve 
východní části je doplňková stavba 
k RD st.p.č. 30 umístěná před 
zpracováním a vydáním územního 
plánu

NV1
Plochy vodní 
a vodohospodářské - vodní 
plochy a toky - rybník

3947 rybník / koupaliště Není realizováno 

k.ú. Sněhov

NV2
Plochy vodní 
a vodohospodářské - vodní 
plochy a toky - rybník

19915 rybník Není realizováno 

 Nevznikla potřeba upravovat vymezené plochy změn v krajině.

4. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Územním plánem jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro která lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

Veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura

označení účel stav

VVD1 výstavba místní komunikace (ZDS1), která řeší 
dopravní napojení zastavitelné plochy Není realizováno.

VVD2
výstavba účelové komunikace s přemostěním (ZDS3), 
která upravuje vyústění stávající místní komunikace 
na silnici I. třídy

Není realizováno.
Dne 22.06.2020 stavební úřad vydal územní 
rozhodnutí spis.zn. SÚ/9/15/HOZ, 14.05.2021 
nabylo právní moci, platné je do 14.05.2023, 
probíhá příprava záměru pro stavební řízení.

VVD3
plocha železničního koridoru nadmístního významu 
D31A úsek železniční trati Turnov – Semily - Košťálov, 
pro optimalizaci trati a elektrizaci, vymezené v ZÚR LK

Není realizováno.
Koridor byl vymezen v původních Zásadách 
územního rozvoje Libereckého kraje (2011), 
Aktualizací č. 1 (2021) byl zrušen. 

Veřejně prospěšné stavby - technické infrastruktura

označení účel stav

VVT1 výstavba nových trafostanic souvisejících s technickou 
vybaveností rozvojových ploch (TN1) Není realizováno

VVT2 výstavba nových trafostanic souvisejících s technickou 
vybaveností rozvojových ploch (TN2) Není realizováno

VVT3 výstavba nových trafostanic souvisejících s technickou 
vybaveností rozvojových ploch (TN3) Není realizováno
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VVT4
výstavba čerpací stanice vod ČS Labe související s 
technickou vybaveností rozvojových i stabilizovaných 
ploch (PTV1)

Není realizováno

VVT5
výstavba vodojemu VDJ Labe související s technickou 
vybaveností rozvojových i
 stabilizovaných ploch (ZTV1) 

Není realizováno

VVT6
výstavba čerpací stanice odpadních vod ČSOV Křížky 
související s technickou vybaveností rozvojových i 
stabilizovaných ploch (ZTK1) 

Není realizováno

VVT7 výstavba úseku vedení VVN 110 kV z odbočky ze 
stávajícího vedení do RZ Železný Brod v koridoru E13B Není realizováno

Veřejně prospěšná opatření - ÚSES

VVÚ

plochy a prvky ÚSES určené k založení (část úpravy 
nadregionálního biokoridoru K31V,N, část úpravy 
regionálního biocentra 23-RC1251 vymezené v 
návrhu ÚP)

Není realizováno

 Nevznikla potřeba úpravy ani vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, opatření ani asanací, 
pouze z Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje vyplývá obecně potřeba úprav 
prvků ÚSES.

5. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem pro jednotlivé plochy 
členěny na hlavní využití, přípustné využití, podmíněně přípustné využití, nepřípustné využití a dále 
jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu.

 Během uplynulého období nevznikla potřeba úprav podmínek využití.

6. Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán
Územní plán byl vydán za platnosti Politiky územního rozvoje z roku 2008. Mezi roky 2015 - 2021 vláda 
České republiky schválila Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5. Prověření souladu s aktuálním zněním je obsaženo 
v kapitole C.1.

Územní plán byl vydán za platnosti Zásad územního rozvoje Libereckého kraje z roku 2011. V roce 2021 
zastupitelstvo Libereckého kraje vydalo Aktualizaci č. 1. Prověření souladu s aktuálním zněním je 
obsaženo v kapitole C.2.

 Během uplynulého období se změnily nadřazené územně plánovací dokumentace. Jejich zohlednění 
proběhne automaticky ze zákona při nejbližší změně územního plánu.

7. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území

Během sledovaného období nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Rozvoj obce 
neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území.

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů

Z Územně analytických podkladů (úplné aktualizace 2020) nevyplývají žádné problémy k řešení.
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C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

1. Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje České republiky
V současné době je platná Politika územního rozvoje České republiky z roku 2008 ve znění Aktualizací 
č. 1, 2, 3, 4 a 5, schválená vládou České republiky, úplné znění závazné od 01.09.2021 (dále „Politika 
územního rozvoje“).
Územní plán Malá Skála by zpracován podle tehdy platného původního znění před aktualizacemi. 
Území Malé Skály se týká Aktualizace č. 5 a z ní vyplývající zařazení obcí v ORP Turnov do specifické 
oblasti SOB9 – Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Z toho 
vyplývají úkoly pro územní plánování. Pro celé území ORP Turnov je zpracovaná Územní studie krajiny 
(Ing. arch. Ladislav Komrska, 2019), ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona, která tyto úkoly 
v podstatě řeší. Územní studie je platným územně plánovacím podkladem zapsaným v evidenci iLAS, 
její odborná doporučení tedy mohou být v praxi aplikována nejen orgánem územního plánování, ale 
i orgánem ochrany přírody, stavebním úřadem a dalšími orgány podílejícími se na rozhodování 
o krajině. Dále se Územní studie krajiny využívá pro doplnění a upřesnění územně analytických 
podkladů ORP Turnov. Jedná se tedy o odborný komplexní dokument umožňující koncepční 
víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy 
územního plánování. Slouží jako základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině 
bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Z hlediska územního plánování je to podklad 
pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech a ve změnách územních plánů.

 Územní plán Malá Skála v kombinaci s Územní studií krajiny naplňuje podstatu Politiky územního 
rozvoje. Při nejbližší změně územního plánu dojde automaticky k aktualizaci.

2. Vyhodnocení souladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje
V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Libereckého kraje z roku 2011 ve znění 
Aktualizace č. 1 vydané zastupitelstvem Libereckého kraje, úplné znění závazné od 27.04.2021 (dále 
„Zásady územního rozvoje“).
Územní plán Malá Skála by zpracován podle tehdy platného původního znění před aktualizací. 
Aktualizací Zásad územního rozvoje došlo k úpravám, které se týkají i území Malé Skály.

Nově přibylo řešení krajiny a jejích cílových charakteristik.

Malá Skála je součástí krajinného celku:
KC 06-1 Železnobrodsko. Cílová kvalita této krajiny:
Historicky zachovaná kulturní i přírodě blízká krajina, tvořená velmi členitým a rozmanitým reliéfem 
terénu. Mozaika různě velkých komplexů lesa, zemědělské půdy s převahou travních pozemků luk 
a pastvin na svažitých pozemcích, s množstvím v krajině rozptýlených a různě velkých sídel charakteru 
rozvolněné venkovské zástavby, v případě zástavby situované v údolních partiích liniového charakteru, 
ale i zástavby městské v případě Železného Brodu koncentrované v údolí Jizery. Zachovaný velký počet 
souborů a staveb lidové architektury. Zachovaný podíl kvalitních zemědělských půd. Přitažlivá, hluboce 
zaříznutá údolí Kamenice a Jizery se skalními výchozy a s historicky technicky zajištěnými turistickými 
trasami. Krajina stabilizovaná - cílem je zachování charakteru krajiny, současných způsobů využívání 
a dodržení podílu druhového členění pozemků, struktury a charakteru osídlení.
KC 09-2 Turnovské údolí Jizery. Cílová kvalita této krajiny:
Územně stabilizované zaříznuté údolí meandrující Jizery s přilehlými příkrými, většinou lesnatými 
stráněmi, lemované horizonty hřebenů s několika místními vrcholky. Na lesnatých stráních údolí Jizery 
ukrytá skalní města menšího měřítka. V široké nivě nepravidelně umístěná venkovská sídla 
s rozvolněným i soustředěným charakterem zástavby. Krajina využívaná pro rekreační aktivity v zázemí 
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města Turnov. Krajina stabilizovaná - cílem je zachování charakteru krajiny, současných způsobů 
využívání, dodržení podílu druhového členění pozemků a charakteru osídlení.   

- Při nejbližší změně územního plánu dojde k doplnění řešení krajiny. Tento nesoulad územního 
plánu s platnými zásadami nečiní komplikace při rozhodování v území. Krajina a její cílové 
kvality včetně doporučení jsou podrobně řešeny Územní studií krajiny ORP Turnov. 

Ze zásad koncepce ochrany civilizačních hodnot – rozvoj sídlení struktury vyplývá, že Malou Skálu lze 
považovat za území s významným vlivem (počtem) ostatních uživatelů území, jež má výrazný dopad 
na skutečné zatížení území a musí být všestranně a systematicky zohledňován ve všech plánovacích 
a rozvojových aktivitách. To znamená úkol řešit územně plánovacími a rozvojovými aktivitami důsledky 
jednodenní návštěvnosti, které mají nebo u kterých se předpokládá zásadní a dominantní vliv 
na územně plánovací a územně technické nároky obsluhy území. Malá Skála spadá do oblasti 
cestovního ruchu „Český ráj“, podoblast „Český ráj“.

- Tyto skutečnosti jsou dlouhodobé a byly známy a zohledněny i v době zpracování územního 
plánu Malá Skála. 

Veřejně prospěšné stavby:
Technická infrastruktura - E13B - vedení VVN 110 kV odb. ze stávajícího vedení do TR Železný Brod

- Stejná trasa i označení jako v původních Zásadách, v Územním plánu Malá Skála zapracováno.

Veřejně prospěšná opatření:
ÚSES - nadregionální biokoridor K31V,N – vodní, nivní
ÚSES - Regionální biocentrum RC1251 Malá Skála
ÚSES - Regionální biokoridor RK670

- Při nejbližší změně územního plánu dojde k úpravě prvků ÚSES: E13B, K31V,N, RC1251, RK670

Územím obce Malá Skála prochází koridor pro turistickou dopravu D41A – multifunkční turistický 
koridor Jizera. Z toho vyplývá úkol na zajištění a koordinaci dílčích pěších, cyklistických, lyžařských 
event. vodních tras.

- Stejné zařazení i označení jako v původních Zásadách, v Územním plánu Malá Skála 
zapracováno.

Dále došlo k úpravám v řešení protipovodňové ochrany, kde v původních Zásadách 2011 se jednalo 
o záměry znázorněné ve výkrese veřejně prospěšných staveb a opatření, následně Aktualizací č. 1 bylo 
řešení upraveno tak, že již není ve výkrese veřejně prospěšných staveb a opatření, ale je v samostatném 
schématu a s upraveným vymezením.

- Při nejbližší změně územního plánu dojde k zohlednění úprav. Tento nesoulad územního plánu 
s platnými zásadami nečiní komplikace při rozhodování v území. Územní plán nebrání 
případným záměrům pro ochranu území před povodněmi.

V Územním plánu Malá Skála je vymezena „veřejně prospěšná stavba VVD3 – plocha železničního 
koridoru nadmístního významu D31A – úsek železniční trati Turnov-Semily-Košťálov, pro optimalizaci 
trati a elektrizaci, vymezené v ZÚR LK“ dle původních Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
vydaných 13.12.2011 a platných v době zpracování a vydání Územního plánu Malá Skála. Koridor D31A 
byl zrušen Aktualizací č. 1 Zásad. Obecně pokud se územní plán obce dostane do rozporu se Zásadami 
územního rozvoje kraje, dle § 54 odst. 6 stavebního zákona je obec povinna bez zbytečného odkladu 
uvést územní plán do souladu s platnými Zásadami a do té doby nelze rozhodovat podle částí územního 
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plánu, které jsou s nimi v rozporu. Záměry v takovém území se pak vyhodnocují z hlediska souladu se 
Zásadami. To je důležité především v případech, kdy nějaký koridor je vymezený v ZÚR, ale není 
vymezený a zpřesněný v územním plánu obce. V tomto případě se jedná o opačnou situaci.

- Při nejbližší změně územního plánu dojde k úpravě. Tento nesoulad územního plánu s platnými 
zásadami nečiní závažné komplikace při rozhodování v území.

 
Územní 

plán Malá Skála bude při nejbližší změně uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje 
Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1. 

Obr.: výřez z výkresu veřejně prospěšných 
staveb, opatření a asanací (Zásady územního 
rozvoje Libereckého kraje ve znění 
Aktualizace č. 1, 2021)

- Platné v současné době

Obr.: výřez z výkresu veřejně prospěšných 
staveb, opatření a asanací nadmístního 
významu (Zásady územního rozvoje, 2011)

- Platné v době zpracování a vydání 
Územního plánu Malá Skála

Obr.: výřez ze schématu území s prioritním 
řešením ochrany před povodněmi (Zásady 
územního rozvoje Libereckého kraje ve znění 
Aktualizace č. 1, 2021)

- Platné v současné době

Obr.: výřez z výkresu krajin (Zásady územního 
rozvoje Libereckého kraje ve znění 
Aktualizace č. 1, 2021)

- Platné v současné době
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D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 
odst. 4 stavebního zákona

Potřebu vymezení nových zastavitelných ploch nelze prokázat.

Je možné prověřit zahuštění zastavěného území a dostavbu proluk či ucelení zastavěného území. Není 
žádoucí připustit další rozvoj zastavitelných ploch do volné krajiny bez návaznosti na zastavěné území 
a vymezovat nové zastavitelné plochy porušující urbanistickou koncepci stávajícího územního plánu. 
Rozvoj zástavby bude soustředěn do hlavních rozvojových lokalit obce v návaznosti na dopravní 
a technickou infrastrukturu, občanské vybavení, efektivní využití zastavěného území a zároveň ochranu 
území nezastavěného. Z hlediska územního plánování lze uvažovat o nových zastavitelných plochách 
v dílčích lokalitách dle individuálního posouzení a odůvodnění zpracovatelem změny územního plánu 
a souhlasem obce.

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny

1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 
infrastruktury

a) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch

1. Aktualizovat zastavěné území.

Požadavek je uplatněn pořizovatelem na základě posouzení aktuálního stavu území a výsledků 
vyhodnocení uvedeného v kapitole A).

2. Uvést územní plán do souladu s nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi.

Požadavek je uplatněn pořizovatelem v souladu se stavebním zákonem z důvodu aktualizací 
nadřazených územně plánovacích dokumentací.

3. Prověřit p.p.č. 1533/1 v k.ú. Vranové I
místo stávající plochy přírodní – doprovodné a krajinné zeleně (PZ) vymezit plochu bydlení 
venkovského charakteru (BV)

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka na změnu. Zastupitelstvo obce návrh 
odsouhlasilo k prověření ve změně územního plánu.

4. Prověřit p.p.č. 1533/2 v k.ú. Vranové I
místo stávající plochy přírodní – doprovodné a krajinné zeleně (PZ) vymezit plochu bydlení 
venkovského charakteru (BV)

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka na změnu. Zastupitelstvo obce návrh 
odsouhlasilo k prověření ve změně územního plánu.
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5. Prověřit p.p.č. 55/1 a 60/1 v k.ú. Vranové II
místo stávající plochy přírodní – doprovodné a krajinné zeleně (PZ) vymezit plochu bydlení 
venkovského charakteru (BV)

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka na změnu. Zastupitelstvo obce návrh 
odsouhlasilo k prověření ve změně územního plánu.

6. Prověřit p.p.č. 1498/1 a 1614/5 v k.ú. Sněhov
místo stávající plochy přírodní – doprovodné a krajinné zeleně (PZ) a plochy dopravní 
infrastruktury – silniční doprava – komunikace místní a účelová (DS) vymezit plochu bydlení 
venkovského charakteru (BV), při té příležitosti upravit plochu DS dle Katastru nemovitostí 
a skutečného stavu

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka na změnu. Zastupitelstvo obce návrh 
odsouhlasilo k prověření ve změně územního plánu.

7. Prověřit p.p.č. 232/4 v k.ú. Vranové II
místo stávající plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (Z) vymezit plochu bydlení 
venkovského charakteru (BV)

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka na změnu. Zastupitelstvo obce návrh 
odsouhlasilo k prověření ve změně územního plánu.

b) Požadavek na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 
a možnosti jejich změn

Požadavky se neuplatňují.

c) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, v kterých plochách je vhodné vyloučit 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Nové požadavky se uplatňují. Úpravy vyplynou z uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací.

2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit

Požadavky se neuplatňují. 

3. Požadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.

Nové požadavky se uplatňují. Úpravy vyplynou z uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací.
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4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci

Požadavky se neuplatňují.

5. Případný požadavek na zpracování variant řešení

Požadavek se neuplatňuje.

6. Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Změna bude zpracována především dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

 Změna bude obsahovat minimálně:

Textovou část

– Součástí bude tzv. „rozdílový text“, zobrazující změny oproti původnímu Územnímu plánu Malá 
Skála, a to jako poslední kapitola Odůvodnění Změny.

Grafickou část

– Dílčí změny mohou být pro účely projednání vyhotoveny ve výřezech z výkresů Územního plánu 
Malá Skála v měřítku 1 : 5000. 

 Zhotovitel předá:

– 3x návrh změny pro společné jednání + 3x v digitální podobě (CD/DVD) – v případě pořizování změny 
běžným postupem, bude konkretizováno ve smlouvě o dílo

– 2-3x návrh změny pro veřejné projednání + 2-3x v digitální podobě (CD/DVD) – dle způsobu pořizování, 
bude konkretizováno ve smlouvě o dílo

– 2x upravený návrh změny pro vydání + 2x v digitální podobě (CD/DVD)

– 4x vydaná změna + 4x v digitální podobě (CD/DVD vč. dat)

– 4x úplné znění Územního plánu Malá Skála po vydání Změny + 4x v digitální podobě (CD/DVD vč. dat) 
– výtisk plného znění textové části, soutisk změny a územního plánu v rozsahu všech výkresů celého 
území obce

 Digitální zpracování bude provedeno a předáno v datových formátech:

– Textová a tabulková část – datové formáty *.doc, *.xls

– Grafická část – datové formáty *.shp včetně projektů *.mxd s využitím relativních cest (Vše bude 
usazeno v souřadném systému S-JTSK Krovak EastNorth.)

– Obrazy všech tisků ve formátu *.pdf
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F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Na části území obce Malá Skála se nachází Evropsky významná lokalita Průlom Jizery u Rakous

Nejbližšími ptačími oblastmi jsou Ptačí oblast Krkonoše, Ptačí oblast Jizerské hory a Ptačí oblast 
Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady.

(Případný požadavek a podmínky pro vyhodnocení uplatní Krajský úřad Libereckého kraje, jehož 
stanovisko bude zapracováno.)

G.Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno

Požadavky se neuplatňují. Z vyhodnocení stavu území a požadavků na změnu územního plánu 
nevyplynula nutnost zpracování variantního řešení změny územního plánu.

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených 
pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje 
koncepci územního plánu

Návrh na pořízení nového územního plánu se neuplatňuje. Z vyhodnocení stavu území a požadavků 
na změnu územního plánu nevyplynula potřeba zpracování nového územního plánu. Požadované 
změny podstatně neovlivňují koncepci územního plánu. 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního 
plánu zjištěny

Požadavky se neuplatňují. Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny.

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje

Návrhy se neuplatňují.
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