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A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

A.1 VYHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  

Vymezení administrativního území, zahrnující k. ú. Ohrazenice u Turnova a zároveň správní území 
Ohrazenice spadá do územního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov. Obec Ohrazenice 
administrativně patří do Libereckého kraje. Jedná se o obec v jižní části Libereckého kraje.  

V širších vztazích hraje pro obyvatele významnou roli zejména přilehlé město Turnov jako správní 
a administrativní centrum oblasti. Obec je s ním přímo stavebně propojena.  

Ohrazenice sousedí s obcemi Turnov, Přepeře, Lažany, Paceřice, Jenišovice. 

Střed obce leží na silnici III/28729, která navazuje přes sjezdovou větev silnice I/10 na silnici 
III/2797 (Sychrov – Čtveřín - Ohrazenice – Turnov) a na silnici III/28728 z Turnova přes 
Ohrazenice na silnici III/28727 z Paceřic do Jenišovic.  

Dálnice D10 (MÚK Ohrazenice částečně zasahuje do západního cípu správního území obce a její 
pokračování jako silnice I/10 (částečná peáž se silnicí I/35) prochází zastavěným územím a dělí 
obec na dvě různé části. Silnice I/35 tvoří část západní hranice obce. Pro umístění kapacitní silnice 
S5 (silnice I/35) se v souladu se ZÚR LK ve znění aktualizace č.1 (dále též jen ZÚR LK) ve Změně 
č.1 vymezuje koridor CNZ-S5_D01C. Koridor bude nutno také upřesnit v ÚP sousedících obcí. 
Územím obce velmi okrajově prochází celostátní železniční trať č. 030 Liberec – Turnov. Ve 
Změně č.1 je upřesněn koridor CNZ-ŽD8_D26/2 pro optimalizaci, zdvojkolejnění a elektrifikaci této 
železniční trati v úseku Turnov - Čtveřín. Na území obce není železniční stanice ani zastávka. 
Vymezení koridoru bylo konfrontováno s ÚPD sousedících obcí a bude ho nutno upřesnit v ÚP 
Lažany a v ÚP Přepeře (v přípravě jsou Změny ÚP). 
Poznámka: v Aktualizaci č.4 PÚR ČR byl koridor pro silnici I/35 přeznačen na SD15 a koridor pro železniční trať v úseku 
hranice Polsko/ČR - Liberec - (Turnov) – Mladá Boleslav - Praha přeznačen na ŽD19, ale ve Změně č.1 je používáno 
jejich označení dle platných ZÚR LK (S5_D01C respektive ŽD8_D26/2). 

Na základě dohody vedení obce Ohrazenice a města Turnov se ve Změně č.1 navrhuje propojení 
místních komunikací přes průmyslovou zónu (kolem parkoviště) do ulice Průmyslové. Záměr je 
souběžně připravován na území města Turnov.  

Vazby technické infrastruktury na širší území se Změnou č.1 nemění. Vodovodní síť obce 
Ohrazenice je součástí vodovodního systému pro Turnov, Ohrazenice a Přepeře. V obci je 
vybudována jednotná kanalizace, která je napojena do kanalizačního systému města Turnov a tím 
na čistírnu odpadních vod Turnov. Obec je plošně plynofikována z STL a NTL rozvodů napojených 
na plynovodní systém města Turnov. Velmi okrajově přes území obce prochází nadzemní vedení 
VVN 110 kV (TR Bezděčín – TR Turnov). 
Vazby koridorů dopravní a technické infrastruktury na širší území jsou dokumentovány v grafické 
části odůvodnění Změny č.1 ve Výkresu širších vztahů. 
Lokální ÚSES je Změnou č.1 upřesněný a koordinovaný ve vzájemných návaznostech na okolní 
obce. Území obce není dotčeno prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. 
Změna č.1 neovlivní socioekonomické vztahy a vazby na okolní obce ani vztah obce k vyšší 
územní jednotce. Vztahy a vazby na okolní obce byly koordinovány společně s pořizovatelem, ve 
shodě s vydanými ÚPD sousedících obcí.  

A.2 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÚR LK 

Změnou č.1 nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR LK. 
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B VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY NA 
JEJÍ ZPRACOVÁNÍ 

ÚP Ohrazenice byl vydán Zastupitelstvem obce Ohrazenice dne 24.9.2014. Účinnosti ÚP nabyl 
dne 14.10.2014. 

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města (dále jen pořizovatel) na základě § 55 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební 
zákon) zpracoval Zprávu o uplatňování Územního plánu Ohrazenice za uplynulé období 2014 -
2020 (dále jen Zpráva) obsahující i pokyny pro zpracování Změny č.1 Územního plánu  
Ohrazenice.  

Zastupitelstvo obce Ohrazenice na svém zasedání dne 15.9.2021 schválilo usnesením č.41/2021 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Ohrazenice, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ohrazenice.  

Určeným zastupitelem pro Změnu č.1 je starosta obce pan František Novák. 

Pořizovatelem Změny č.1 je Městský úřad Turnov – odbor rozvoje města jako příslušný úřad 
územního plánování. 

Vyhodnocené splnění Pokynů 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 

ad 1. zachovat urbanistickou koncepci stanovenou ÚP Ohrazenice 

splněno 
Urbanistická koncepce stanovená v ÚP Ohrazenice se Změnou č.1 nemění. 

ad 2. aktualizovat zastavěné území 

splněno 
Zastavěné území bylo aktualizováno dle výsledků vyhodnocení zastavěného území a dle 
aktuálního stavu v území (04/2022) a vydaných správních rozhodnutí. Již zastavěné plochy jsou 
vymezeny jako plochy stabilizované a zvýrazněny fialovým obrysem. Byla nově založena kategorie 
plochy změn v krajině, kdy v ÚP Ohrazenice vymezené plochy nezastavitelné byly vymezeny jako 
plochy změn v krajině (vně zastavěného území) při zachování kategorie ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

ad 3. Doplnit Změnou č. 1 územní plán na pozemky p.č 1107, 1108, 1109, 1110, 1111,1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 
1117, 1118 a severní část pozemku p.č. 1123 k.ú. Ohrazenice u Turnova. 

splněno  
V důsledku výrazných úprav mapového podkladu od vydání ÚP Ohrazenice‚ včetně zvětšení 
katastrálního území, byla ve Změně č.1 grafická část ÚP Ohrazenice včetně zapracování záměrů 
Změny č.1 nově vyhotovena nad aktuálním mapovým podkladem pro celé správní území obce 
(digitální katastrální mapa, stav 02/2022). V důsledku nového mapového podkladu byla kompletně 
„transformována“ celá datová část ÚP Ohrazenice nad tento nový mapový podklad a grafická část 
je tištěna formou celých výkresů, kdy jsou zvýrazněny plochy a koridory změn požadované 
usnesením zastupitelstva ve Změně č.1 nebo vyplývající z novelizované legislativy nebo 
zohledňující ZÚR LK ve znění aktualizace č.1. Celá grafická část byla současně uvedena do 
souladu s požadavky přílohy č.7 novelizované vyhlášky č.500/2006 Sb. a vyhlášky č.501/2006Sb. 
a Standardem vybraných částí územního plánu (MMR ČR, 2019). Jednotlivé kategorie ploch s 
rozdílným způsobem využití byly přejmenovány dle novelizované Vyhlášky č.501/2006Sb. jejíž 
účinnost vstoupí v platnost od 1.7.2022. Barevné zobrazení ploch s rozdílným způsobem využití je 
dle Standardu vybraných částí ÚP (MMR ČR).  
Výše uvedené pozemky (nově vymezené v k.ú. Ohrazenice) jsou vymezeny jako plochy 
stabilizované (zejména plochy polí a trvalých travních porostů, plochy smíšené nezastavěného 
území všeobecné a plochy lesní všeobecné) a opět jsou zvýrazněny fialovým obrysem. 
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ad 4. Přesunout DM35 na pozemek p.č. 216/2 k.ú. Ohrazenice u Turnova do lokality BV12 

splněno  
Navržená místní komunikace (plocha Z35) je vymezena dle nové DKM na p.p.č. 216/2 a dále 
neměně dle ÚP na p.p.č. 902/1, 902/2 a části p.p.č. 211/2, 210/2. 

ad 5. Prověřit funkční využití jižní části při komunikaci p.p.č. 1233/1 k.ú. Ohrazenice u Turnova. Vymezit zastavitelnou 
plochu „BV – venkovská obytná zástavba“. 

splněno 
Záměr byl prověřen. Z hlediska územního plánování a po dohodě s obcí se vymezuje malá 
zastavitelná plocha bydlení venkovského (plocha Z1-Z52, pro max. 2 RD) při místní komunikaci s 
návazností na zastavěné území. Na východním okraji zůstal zachován průstup na zemědělské 
pozemky (v zimě využíván i lyžaři). Odkanalizování bude řešeno individuálně v souladu s platnými 
předpisy (nejlépe jímky), lokalitu je možno novou delší přípojkou napojit na stávající rozvodné 
vodovodní řady u vodojemů. 

ad 6. Prověřit funkční využití jihozápadní části p.p.č. 400/6 k.ú. Ohrazenice u Turnova. Vymezit zastavitelnou plochu „BV 
– venkovská obytná zástavba“. 

splněno 
Záměr byl prověřen. Z hlediska územního plánování a po dohodě s obcí se vymezuje zastavitelná 
plocha bydlení venkovského (plocha Z1-Z53) s návazností na zastavěné území, jasně omezená 
stávající a budoucí zástavbou a stávajícími intenzivními trvalými kulturami. Plocha byla oproti 
žádosti vlastníka vymezena na celou zbývající využitelnou cca polovinu pozemku p.p.č. 406/6, 
protože vhodně navazuje na v ÚP vymezenou zastavitelnou plochu Z19a (bydlení venkovské), 
stabilizované plochy shodné kategorie a lze využít v ÚP navržené rozšíření technické infrastruktury 
(postupně je již budována). Při vymezení jen malé části v jižní části p.p.č. 406/1 by zůstala v 
severní části hůře obhospodařovatelná plocha zemědělského půdního fondu. Při výstavbě v ploše 
Z19a budou v souladu s ÚP prodlouženy kanalizační a vodovodní řady i pro plochu Z1-Z53 a tím 
dojde k optimálnějšímu rozložení nákladů na jejich pořízení. 

ad 7. Prověřit funkční využití p.p.č. 679/11 k.ú. Ohrazenic u Turnova 

splněno 
Záměr byl prověřen. Je vymezena plocha přestavby Z1-P01 plocha smíšená výrobní – výroba, 
obchod a služby, ve které jsou přípustné stavby s možností ubytování zaměstnanců, stavby 
bydlení pro vlastníky a správce. Vybudováním bydlení vlastníka a provozovatele výrobní činnosti 
na přilehlých plochách dojde ke zvýšení bezpečnosti v této odlehlé lokalitě (omezení krádeží a 
vandalismu). Bydlení vlastníka ve výrobních areálech má historickou tradici. 

ad 8. Prověřit funkční využití p.p.č. 98/50 k.ú. Ohrazenice u Turnova. 

splněno 
Záměr byl prověřen. Je vymezena zastavitelná plocha Z1-Z54, plocha smíšená výrobní – výroba, 
obchod a služby, která umožní umístění klempířské dílny žadatele. Plocha byla po prověření oproti 
požadavku rozšířena na celý pozemek p.p.č. 98/50, protože plocha ochranné zeleně proti hluku, 
zde byla nahrazena vybudovanou protihlukovou stěnou a tím ztratila svůj původně navržený 
význam. Podél protihlukové stěny zůstane v rámci nové zastavitelné plochy zachován stávající 
úzký pás zeleně (stromy), který se uplatňuje z pohledového hlediska. Pozemek je navržen celý k 
využití, protože v případě částečného vymezení zastavitelné plochy by zbývající část byla velmi 
problémově zemědělsky využitelná a udržovatelná. Pozemek má velmi dobrou dopravní 
dostupnost a využitelnost stávající technické infrastruktury, navazuje na zastavěné území, které 
vhodně doplňuje. Rozvojové plochy smíšené výrobní – výroby, obchodu a služeb nebyly v ÚP 
Ohrazenice vymezeny. Změnou č.1 vytvářeny územní podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit 
ve výrobě, službách aj. Vytváření nových pracovních míst a podpora podnikání v obci je veřejným 
zájmem.  

ad 9. Prověřit funkční využití západní části při komunikaci p.p.č. 155/1 a 155/2 k.ú. Ohrazenice u Turnova 

splněno 
Záměr byl prověřen. Vymezuje se zastavitelná plocha Z1-Z55, plocha bydlení venkovského v 
omezeném rozsahu pro 2 RD. Plocha se vymezuje v kontextu stávající místní komunikace a 
návrhu na její rozšíření (plocha Z1-Z71), ve které byly v ÚP Ohrazenice vymezeny rozvojové linie 
technické infrastruktury, které lze vhodně využít i pro tuto novou zastavitelnou plochu a tím dojde k 
optimálnějšímu využití investičních nákladů do dopravní a technické infrastruktury.  
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Plocha navazuje na v ÚP vymezenou největší rozvojovou lokalitu obce, která je postupně 
připravována k zástavbě a zastavována a tuto vhodně ukončuje na jejím východním okraji. 
Vymezená plocha je méně vhodná pro zemědělské hospodaření, jedná se o okraj zemědělské 
půdy částečně s nálety křovin. 

ad 10. Prověřit funkční využití pouze částí pozemků v návaznosti na komunikace p.p.č. 154/1 a 154/4 k.ú. Ohrazenice u 
Turnova. 

splněno 
Záměr byl prověřen. Vymezuje se zastavitelná plocha Z1-Z56, plocha bydlení venkovského v 
omezeném rozsahu pro cca 4 RD na části p.p.č.154/1. Plocha se vymezuje v kontextu stávající 
místní komunikace a návrhu na její rozšíření (plocha Z1-Z71), ve které byly v ÚP Ohrazenice 
vymezeny rozvojové linie technické infrastruktury, které lze vhodně využít i pro tuto novou 
zastavitelnou plochu a tím dojde k optimálnějšímu využití investičních nákladů do dopravní a 
technické infrastruktury. Plocha navazuje na v ÚP vymezenou největší rozvojovou lokalitu obce, 
která je postupně připravována k zástavbě a zastavována a tuto vhodně ukončuje na jejím 
východním okraji. Vymezená plocha je méně vhodná pro zemědělské hospodaření, jedná se o 
okraj zemědělské půdy s nálety dřevin a křovin. Na pozemku p.č.154/4 se zastavitelná plocha pro 
bydlení nevymezuje, protože by nenavazovala na zastavěné území a došlo by k nevhodnému 
rozšiřování zástavby do volné krajiny. K pozemku není dovedena technická infrastruktura ani se s 
jejím rozvojem zde nepočítá. 

ad 11. Prověřit funkční využití p.p.č. 366/1 k.ú. Ohrazenice u Turnova. 

splněno 
Záměr byl prověřen. Vymezuje se plocha přestavby Z1-P03, plocha smíšená obytná městská, 
která vytváří územní předpoklady pro širší polyfunkční využití předmětné plochy (stávající stavby 
po její rekonstrukci) v lokalitě U Pyrámu. S ohledem na záměr zde realizovat ve vyšších podlažích i 
byty je Změnou č.1 stanovena podmínka HL - při umisťování staveb prokázat dodržování 
hygienických limitů hluku z provozu na stabilizovaných plochách pro dopravní infrastrukturu 
v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb. Předpokládá se, že budou provedena 
příslušná technická opatření proti hluku na stávající budově. V lokalitě se nachází několik dalších 
staveb podobného využití včetně bydlení.  

ad 12. Prověřit funkční využití p.p.č. 147 k.ú. Ohrazenice u Turnova  

splněno 
Záměr byl prověřen. Po konzultaci s určeným zastupitelem se vymezuje zastavitelná plocha Z1-
Z72, plocha bydlení venkovského na pozemku p.č.147, který je nyní volnou zemědělskou půdou 
(louka) sevřenou mezi trvalé kultury a z jihu průmyslový areál stávající lehké výroby. Zastavitelná 
plocha Z1-Z72 byla vymezena v rozsahu celého pozemku p.č. 147 (pro cca 4 -5 RD), protože 
zbytková plocha by byla vzhledem k jejímu umístění hůře obhospodařovatelná. Plocha se 
vymezuje v kontextu navržené nové místní komunikace a jejího propojení na systém místních 
komunikací města Turnov (plochy Z1-Z70, Z1-P06). Vymezená plocha Z1-Z70 zohledňuje 
zpracovanou územní studii v dané lokalitě. Pro zastavitelnou plochu Z1-Z72 budou využity v ÚP 
Ohrazenice navržené rozvojové linie technické infrastruktury a tím dojde k optimálnějšímu využití 
investičních nákladů do dopravní a technické infrastruktury. 

ad 13. Prověřit funkční využití p.p.č. 87/3, 98/52, 98/2, 98/51, 1048/23 a 1048/24 k.ú. Ohrazenice u Turnova. 

splněno 
Záměry byly prověřeny. Pozemek p.č. 87/3, který se nachází dle ÚP Ohrazenice na stabilizované 
ploše ZO – ochranná zeleň je Změnou č.1 vymezen jako plocha zastavitelná Z1-Z57, plocha 
smíšená výrobní – výroba, obchod a služby pro vybudování technického zázemí údržby obce 
(garážová hala, plochy pro materiály k údržbě komunikací). Pozemek je na základě stavebního 
povolení rekonstrukce Nádražní ulice v současnosti využit pro staveniště této akce jako depozit 
materiálů. Po ukončení akce „Nádražní“ bude pozemek vyklizen a předán zpět obci. Před 
předáním je dohodnuta výstavba ochranného valu na obvodu pozemku v části směrem k silnici 
I/10, z důvodu odhlučnění této části obce. Obec nevlastní jiný vhodnější pozemek pro umístění 
technického dvora obce. Pozemek je v KN sice veden jako orná půda, ale vzhledem k jeho 
dlouhodobému jinému využití než pro zemědělství a jeho poloze v území (sevření mezi sjezdovým 
ramenem ze silnice I/10 a výrobním areálem), je pro zemědělské využití nevhodný. 
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Pozemky p.č. 1048/23 a 1048/24 jsou vymezeny jako plocha přestavby Z1-P04, plochy veřejného 
prostranství všeobecného (místní komunikace), které zpřístupní celou lokalitu mezi zastavěným 
územím a vybudovanou protihlukovou stěnou.  
V dané lokalitě byla v ÚP vymezena zastavitelná plocha Z41, plocha občanského vybavení – sport, 
která byla již částečně využita (tenisové hřiště) a která se Změnou č.1 dále rozšiřuje pro potřeby 
sportu (zastavitelná plocha Z1-Z58 vymezená na pozemcích p.č. 98/2, 98/51 a 98/52, 87/7, 87/8) 
na v ÚP vymezených plochách ochranné zeleně, kdy předpokládaná její ochranná funkce před 
hlukem byla nahrazena vybudovanou protihlukovou stěnou podél silnice I/10 a tuto zeleň není 
nutno zřizovat. Podél této protihlukové stěny zůstane zachována stávající linie vzrostlé zeleně, 
která plní funkci optického odclonění. Vymezením zastavitelných ploch občanského vybavení – 
sport se vytváří územní podmínky pro rozvoj sportovišť (hřiště), která na území obce chybí. 
Veřejným zájmem je zachování a zlepšení zdravotního stavu obyvatel obce, čemuž aktivní 
sportování napomáhá. Záměr je jedním z hlavních záměrů obce. Pozemky nejsou vhodné pro 
intenzivní zemědělské ohospodařování. 
Zbytková plocha mezi výrobním areálem a protihlukovou zdí, zemědělsky v podstatě 
neobhospodařovatelná (zbylá část p.p.č. 87/8), je vymezena jako zastavitelná plocha výroby lehké 
(plocha Z1-Z59) pro rozvoj stávajícího areálu výroby.  
Navrženým komplexním využitím území v této lokalitě podél silnice I/10 dojde k ucelení ploch 
zastavěného území a jeho optimálnějšímu využití, bez požadavků na rozvoj zástavby do volné 
krajiny. 

ad 14. Prověřit zrušení podmínky stanovení maximálního počtu rodinných domů pro jednotlivé návrhové plochy pro 
bydlení a stanovit minimální výměru stavebního pozemku na 800 m2. 

splněno 
Ve Změně č.1 byly prověřeny, upraveny a doplněny podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem včetně stanovených podmínek prostorového uspořádání u všech kategorií ploch s 
rozdílným způsobem využití. Pro plochy bydlení (plochy bydlení venkovského, plochy bydlení 
všeobecného, plochy smíšené obytné venkovské, plochy smíšené obytné městské) se stanovuje 
podmínka: „při využívání stabilizovaných ploch a zastavitelných ploch pro vymezování nových 
pozemků staveb pro bydlení nebo staveb rodinné rekreace je nutné respektovat v lokalitě obvyklé 
intenzity zástavby, přičemž minimální velikost stavebního pozemku činí 800 m2.“ Tabulka č.1, kde 
byl stanoven počet RD byla nahrazena novými tabulkami C.3.1 a C.3.2, kde je stanoven pouze 
druh plochy, její výměra a specifické podmínky využití příslušných ploch. Pro ostatní kategorie 
ploch s rozdílným způsobem využití se minimální výměra stavebních pozemků nestanovuje. 

ad 15. V případě vymezení nových zastavitelných ploch musí být řádně zdůvodněna vazba na stávající koncepce dané 
územním plánem, posouzena potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, posouzen soulad s cíli a úkoly 
územního plánování (zejména s ohledem na veřejné zájmy z hlediska ochrany urbanistických hodnot a hodnot 
životního prostředí). 

splněno  
Každá Změnou č.1 vymezená zastavitelná plocha a plocha přestavby je samostatně odůvodněna. 
Byla posouzena potřeba vymezení nových zastavitelných ploch (viz kapitola C. odůvodnění) a byl 
posouzen soulad Změny č.1 s cíli a úkoly územního plánování (viz kapitola G. odůvodnění).  

ad 16. Zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu změny územního plánu. 

splněno  
V Koordinačním výkresu jsou zobrazeny vybrané limity využití území včetně limitů a zájmů 
Ministerstva obrany ČR a pod legendou je uvedena poznámka: Celé správní území obce je 
situováno v zájmovém území MO ČR z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb. Do 
textové části odůvodnění byl vložen požadovaný text.  

ad 17. Prověřit funkční využití jižní části p.p.č. 1139 k.ú. Ohrazenice u Turnova.  

splněno  
Záměr byl prověřen. V návaznosti na zastavěné území, silnici III. třídy a nově vybudovanou 
účelovou komunikaci je Změnou č.1 vymezena zastavitelná plocha Z1-Z60, plochy občanského 
vybavení veřejného pro umístění služeb pro automobilisty, přičemž plocha je ve vhodném kontaktu 
s dopravními koridory silnic I/35, D10, I/10. 
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ad 18. Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice LK budou v dalším stupni konkretizovány plochy zasažené 
hlukem a budou uvedeny rozdílnosti ploch včetně konkrétních regulativ. 

splněno 
Změnou č.1 je stanovena podmínka: „HL - při umisťování staveb prokázat dodržování 
hygienických limitů hluku z provozu na stabilizovaných plochách pro dopravní infrastrukturu 
v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb“ a to pro plochy, u kterých lze předpokládat 
dotčení hlukem ze silniční dopravy nebo z výroby (viz tabulky v kapitole C.3 výrokové části). 

ad 19. Bude doplněna dopravní infrastruktura o účelové komunikace dle schváleného Plánu společných zařízení 
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ohrazenice u Turnova a navazující části k.ú. Lažany u Sychrova a 
doplněny ÚSES o lokální prvky navržené ve schváleném PSZ. 

splněno 
Při zpracování Změny č.1 byla prověřena dokumentace Komplexních pozemkových úprav v 
řešeném území (Plán společných zařízení, zejména  technická zpráva, přílohy č. 2, č. 5.1). 
Navržené účelové komunikace jsou vymezeny v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných a to buď jako stabilizované plochy v případě jejich realizace nebo plochy 
zastavitelné, pokud nebyly ještě vyhotoveny (plochy Z1-Z61 až Z1-Z69). Plocha Z1-Z61 pro 
účelovou komunikaci byla vymezena dle požadavku a dohod obce Ohrazenice s vlastníky v území 
v nové poloze na p.p.č. 1159/2, 1153, 1150, 1149. Původní pozemek p.č.1163/2, kdy byla v KPÚ 
vymezena část HPC1, byl odprodán obcí Ohrazenice vlastníkovi přilehlých pozemků, které 
navržená účelová komunikace rozdělovala. 
Taktéž byl prověřen v KPÚ vymezený systém ÚSES. Vymezení územního systému ekologické 
stability na správním území obce Ohrazenice Změna č.1 věcně detailně aktualizuje. Popis 
(označení) prvků ÚSES je upraven v souladu se současnou metodikou a se sousedními ÚP, u 
nichž byla návaznost prvků prověřena. Systém v řešeném území doznal místy i značných změn – 
jak v územní vymezenosti, tak v označení prvků a ve způsobu vymezenosti vzhledem k jejich 
funkčnosti s ohledem na skutečný stav území a budoucí záměry, zejména přestavba MÚK 
Ohrazenice (podrobně viz kapitola e2) odůvodnění). 

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

ad 20 

splněno 
V textové části byl odstraněn pojem rychlostní silnice, v Koordinačním výkrese je zobrazeno 
aktualizované OP silnic. Pro rozvojové plochy v blízkosti silnic všech kategorií je stanovena 
specifická podmínka HL - při umisťování staveb prokázat dodržování hygienických limitů hluku 
z provozu na stabilizovaných plochách pro dopravní infrastrukturu v budoucích chráněných 
venkovních prostorech staveb. OP silnic je limitem využití území (viz Koordinační výkres a kapitola 
D.3.3 odůvodnění). Rozvojové plochy nejsou přímo napojovány na silnice I. třídy. V grafické části 
Změny č.1 je vymezen upřesněný koridor CNZ-S5_D01C pro kapacitní silnici S5 (silnice I/35), 
úsek Ohrazenice – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK v souladu se ZÚR LK a podrobnější 
dokumentací (Valbek, 2018). Je vymezen koridor VPS pro silnici I/35 včetně souvisejících staveb. 
V textové části je uvedeno, že související stavby se mohou nacházet i v území mimo tento 
vymezený koridor. Pro uvedený koridor jsou stanoveny podmínky jeho využití (viz kapitola d1) 
výroku). 

ad 21 

splněno 
Pro rozvojové plochy v blízkosti železniční trati je stanovena specifická podmínka HL - při 
umisťování staveb prokázat dodržování hygienických limitů hluku z provozu na stabilizovaných 
plochách pro dopravní infrastrukturu v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb. V 
Koordinačním výkrese je zobrazeno OP dráhy. V grafické části byl upřesněn a nově identifikován 
koridor CNZ-ŽD8_D26/2, úsek Turnov- Čtveřín pro optimalizaci, elektrizaci a zdvojkolejnění úseku. 
Jeho návaznost na město Turnov a obce Přepeře a Lažany byla prověřena, přičemž v Lažanech a 
Přepeřích bude nutno tento koridor uvést do souladu se ZÚR LK ve znění aktualizace č.1.  
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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. 

splněno 
Textová část kapitoly E. Koncepce uspořádání krajiny vychází z původního textu ÚP Ohrazenice, 
kdy ve Změně č.1 v některých podkapitolách došlo k přemístění částí textu z jiných částí textu ÚP. 
Text kapitoly je tak upraven v souladu s novelou vyhlášky č.500/2006Sb. v platném znění, kde je 
definován povinný obsah a struktura územního plánu.  

ad 22. Požadavek na převedení návrhových ploch zeleně do ploch stabilizovaných, pokud podle katastru nemovitostí a 
podle skutečného stavu v území funkci zeleně již plní 

splněno 
Rozvojové plochy změn v krajině, které byly již realizovány jsou ve Změně č.1 vymezeny jako 
plochy stabilizované a zvýrazněny fialovým obrysem. Jedná se zejména o plochy trvalých kultur 
(sady). 

ad 23. Změna ÚP prověří navržené prvky ÚSES, jejich funkčnost a soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací 

splněno 
Vymezení územního systému ekologické stability na správním území obce Ohrazenice Změna č.1 
detailně aktualizuje. Popis (označení) prvků ÚSES je upraven v souladu se současnou metodikou 
a se sousedními ÚP, u nichž byla návaznost prvků prověřena. Systém v řešeném území doznal 
místy i značných změn – jak v územní vymezenosti, tak v označení prvků a ve způsobu 
vymezenosti vzhledem k jejich funkčnosti s ohledem na skutečný stav území a budoucí záměry, 
zejména přestavbu MÚK Ohrazenice (podrobně viz kapitola e2) odůvodnění). Navržený systém 
ÚSES z KPÚ Ohrazenice byl respektován při zohlednění možností založení chybějících částí 
systému a celkové budoucí funkčnosti systému. 

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

ad 24. Prověřit aktuálnost ploch územní rezervy koridoru kapacitní silnice S5. 

splněno 
Změnou č.1 se koridor územní rezervy pro kapacitní silnici S5 v souladu se ZÚR LK ve znění 
aktualizace č.1 zrušuje. 

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

ad 25. Z Aktualizace č. 1 ZÚR LK vznikla potřeba vymezení přeložky silnice I/35 a úprava vymezení železničního 
koridoru D26 na ŽD8_D26/2 úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění úseku a zařazení 
staveb mezi VPS s možností vyvlastnění. 

splněno 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací bylo prověřeno a 
celkově přepracováno. Bylo vypuštěno předkupní právo a všechny VPS a VPO se vymezují jen 
jako stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. Ve VPO byl upřesněn lokální 
systém ÚSES, kdy obsahuje jen prvky navržené k založení. Prvky nadregionálního a regionálního 
ÚSES nejsou na území obce Ohrazenice vymezeny. Byly doplněny VPS dopravní infrastruktury 
týkající se kapacitní silnice S5 - silnice I/35, úsek Ohrazenice – hranice LK/KHK (koridor S5_D01C) 
a železniční trati Turnov – Čtveřín (koridor ŽD8_D26/2). V textové části je uvedeno, že související 
stavby se mohou nacházet i v území mimo tyto vymezené koridory.  
Dále jsou vymezeny jako VPS navržené místní obslužné komunikace vyjma plochy Z1-P04, kde 
jsou pozemky již ve vlastnictví obce. 
Liniové prvky technické infrastruktury jsou z VPS vypuštěny, protože pro ně bude postačovat 
stanovení „věcného břemena“.  
Ve Změně č.1 vymezené účelové komunikace (polní cesty) se nevymezují jako VPS, protože jsou 
ve shodě s jejich vymezením v KPÚ a pozemky jsou ve vlastnictví obce Ohrazenice nebo je 
dohodnuta jejich směna (plocha Z1-Z61).  
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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 

Plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci se Změnou č.1 
nevymezují 

5. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

požadavky se neuplatňují 

Změnou č.1 se nevymezují variantní řešení. 

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

Návrh Změny č.1 (textová i grafická část) byl zpracován v souladu s platnými předpisy zejména se 
stavebním zákonem a vyhláškou č.500/2006 sb. v platném znění. 
V důsledku výrazných úprav mapového podkladu od vydání ÚP Ohrazenice, byla ve Změně č.1 
grafická část ÚP Ohrazenice včetně zapracování záměrů Změny č.1 nově vyhotovena nad 
aktuálním mapovým podkladem pro celé správní území obce (digitální katastrální mapa, stav 
02/2022). V důsledku nového mapového podkladu a tím i vyvolaného velkého počtu „malých“ 
změn byla kompletně „transformována“ celá datová část ÚP Ohrazenice nad tento nový mapový 
podklad a grafická část je tištěna formou celých výkresů, kdy jsou zvýrazněny plochy a koridory 
změn požadované usnesením zastupitelstva ve Změně č.1 nebo vyplývající z novelizované 
legislativy nebo zohledňující ZÚR LK ve znění aktualizace č,1. Celá grafická a textová část byla 
současně uvedena do souladu s požadavky přílohy č.7 novelizované vyhlášky č.500/2006 Sb.  

Do Výkresu základního členění území byly doplněny plochy změn v krajině. V ÚP Ohrazenice 
vymezené nové plochy zeleně byly prověřeny, přičemž využité plochy jsou vymezeny jako plochy 
stabilizované.  

V Hlavním výkresu byly vymezeny upřesněné dopravní koridory v souladu se ZÚR LK (CNZ-
S5_D01C, CNZ-ŽD8_D26/2). Ve Změně č.1 byl upřesněn celý systém ÚSES včetně jeho nového 
označení prvků.  

V ÚP Ohrazenice navržená koncepce zásobování energiemi, vodou a čištění odpadních vod se 
Změnou č.1 nemění. Dílčí výkresy koncepce dopravní infrastruktury a koncepce technické 
infrastruktury (v podstatě téměř totožné) byly sloučeny do jednoho Výkresu dopravní a technické 
infrastruktury, kde jsou aktualizovány trasy a zařízení technické infrastruktury dle dat z ÚAP ORP 
Turnov (02/2022). 

Nově byl z důvodu přehlednosti a čitelnosti vyhotoven Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací (B4) a byl dán do shody s textovou částí. 

V Koordinačním výkresu byly aktualizovány limity využití území při použití dat z ÚAP ORP Turnov 
(stav 02/2022). Plochy a koridory měněné ve Změně č.1 jsou zvýrazněny fialovým obrysem. 

Byl zhotoven nový Výkres širších vztahů zejména ve vztahu k ZÚR LK ve znění aktualizace č.1. 

Grafická část byla upravena dle Standardu vybraných částí ÚP (MMR ČR, 2019), přičemž názvy 
ploch s rozdílným způsobem využití odpovídají novele vyhlášky č.501/2006Sb. Plochy změn jsou 
Změnou č.1 nově přeznačeny Z – zastavitelné plochy, P – plochy přestavby, K – plochy změn v 
krajině při zachování jejich číslování. 

Textová část návrhu Změny č.1 dodržuje obsah a strukturu stanovenou v příloze č.7 vyhlášky 
č.500/2006 Sb. v platném znění. Z důvodu velkého množství změn a úprav textové části (uvedení 
do souladu s vyhláškou č.500/2006Sb. aj.) byl po dohodě s pořizovatelem text návrhu Změny č.1 
vydán jako celý nový text ÚP Ohrazenice, přičemž provedené změny jsou patrny ve srovnávacím 
textu, který je součástí odůvodnění.  

Odůvodnění návrhu Změny č.1 je zpracováno v souladu s přílohou č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. 
v platném znění. 
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F. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 Územního plánu Ohrazenice na udržitelný 
rozvoj území 

Požadavky se neuplatňují. Významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl 
vyloučen. Krajský úřad Libereckého kraje, jako orgán příslušný podle § 47 odst. 2 stavebního 
zákona ve svém stanovisku neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí.  
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C VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH 

Vymezené zastavěné území v ÚP Ohrazenice bylo provedeno k datu 07/2013 a bylo zobrazeno 
v grafické části dokumentace. Podle podkladů poskytnutých pořizovatelem byla provedena 
aktualizace zastavěného území k datu 22.2.2022. K plošně významným úpravám zastavěného 
území nedochází.  

Využití zastavěného území bylo prověřeno v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Ohrazenice (ÚÚP 
Turnov, 2021) a dále v rámci prací na návrhu Změny č.1 (SAUL, 02-05 (2022). Dosud nezastavěné 
části zastavěného území jsou tvořeny zejména pozemky navrženými pro bydlení, jejichž využití 
bude dáno aktuálním zájmem jejich vlastníků o jejich zastavění. Významné proluky v zastavěném 
území nejsou. Dle poskytnutých podkladů bylo aktualizováno vymezení zastavitelných ploch, kdy 
již zastavěné plochy jsou vymezeny jako plochy stabilizované.  

Principiálně je Změna č.1 zpracována nad novým mapovým podkladem poskytnutým 
pořizovatelem. Bylo nutno ÚP Ohrazenice „transponovat“ nad tento mapový podklad, přičemž byly 
v součinnosti s pořizovatelem řešeny dílčí rozpory mezi skutečným stavem v území a ÚP 
Ohrazenice. Byly prověřeny a odstraněny nesoulady zjištěných skutečností s ÚP Ohrazenice. 

Plochy bydlení 
Byly využity zastavitelné plochy vymezené pro různé kategorie bydlení: č.1 (3 malé pozemky 
stávajících zahrad k RD), č.19c (realizováno 5 RD), č.19d podstatná část plochy (postaven 1 RD) a 
místní komunikace č.34, č.21 částečně využito (realizován 1 RD se zahradou) a ve Změně č.1 
plocha nově rozdělena na dílčí části dle nové DKM vyhotovené na základě zpracované územní 
studie této lokality (plochy Z21a-Z21d, místní komunikace Z1-Z51), č.23 (realizováno 6 RD), č.24 
částečně využito (1 RD), č.26 (1 RD), č.29b částečně využito (3 RD), č.30 (1 RD), č.31 (2 RD). Pro 
výstavbu staveb pro bydlení ještě nebyly využity plochy číslo 6, 10, 12, 16, 17, 19a, 21a,b,c,d, 22, 
24část, 25, 27, 28, 29c, ale jsou postupně připravovány k využití (v některých jsou vydána správní 
rozhodnutí). Zbývající doporučená kapacita v ÚP Ohrazenice vymezených zastavitelných ploch pro 
bydlení je cca 60 - 64 RD. 
Obec Ohrazenice leží v rozvojové oblasti ROB3 Turnov, která má největší rozvojový potenciál v 
rámci Libereckého kraje. Potenciál je umocňován velmi výhodným umístěním na dopravním 
křížení dálnice D10 a silnic I/10, I/35 s možnosti budoucího využití potenciálu železničních tratí 
(současně se jedná o křížení rozvojových os nadmístního významu OS3 a ROS2). V obci je zájem 
o výstavbu staveb pro bydlení. Obec těží i z přímého sousedství s centrem regionálního významu 
Turnovem, kde je významná nabídka pracovních příležitostí (průmyslové zóny) a zařízení 
občanského vybavení včetně zařízení nadmístního významu (např. nemocnice). Z těchto důvodů 
je vhodná vyšší koncentrace obyvatel v obci a zlepšení věkové struktury jejích obyvatel tak, aby 
došlo k omezení nežádoucího růstu indexu stáří. V obci postupně velmi mírně roste počet trvale 
bydlících obyvatel. K 31.12.2021 měla obec 1134 obyvatel.  
Ve Změně č.1 byly podrobně prověřeny a posouzeny všechny předložené záměry uvedené ve 
Zprávě o uplatňování ÚP Ohrazenice za uplynulé období 2014-2020. Je nutno konstatovat, že 
zemědělské pozemky ležící uvnitř zastavěného území a zemědělské pozemky k němu se 
přimykající jsou téměř všechny I. a II. třídy ochrany ZPF a tudíž pro rozvojové záměry se nelze 
vyhnout jejich záboru. Zemědělské pozemky nižších tříd ochrany ZPF se nacházejí vzdáleně od 
zastavěného území, některé jsou podmáčené a jsou nevhodné pro výstavbu. Pozemky nižších tříd 
ochrany ZPF v zastavěném území jsou součástí zastavěných stavebních pozemků a nelze je 
využít. Bez záborů zemědělských pozemků I. a II. třídy ochrany ZPF nelze obec Ohrazenice 
rozvíjet. Rozvoj obce je veřejným zájmem potvrzeným i v ZÚR LK jejím zařazením do rozvojové 
oblasti nadmístního významu. 
Akceptovatelný rozvoj Ohrazenic bude zejména na již vymezených zastavitelných plochách, 
popřípadě dojde k mírnému zahuštění zastavěného území a dostavbě proluk (velmi nízký 
potenciál), či ucelení zastavěného území. Rozvoj zástavby bude soustředěn do hlavních 
rozvojových lokalit v obci v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu, občanské vybavení, 
efektivní využití zastavěného území a zároveň ochranu nezastavěného území.  
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Bude důležité najít kompromis mezi rozvojem obce Ohrazenice s ohledem na stabilizování základu 
obyvatel s přirozenou vazbou k místu a  veřejným zájmem ochrany nezastavěného území.  
Cílem územního plánování není vyčerpat většinu zastavitelných ploch a teprve poté začít 
prověřovat další zastavitelné plochy, protože je nutná určitá dlouhodobá rezerva a komplexnost 
plánování. 
Po komplexním posouzení se ve Změně č.1 v kategorii plochy bydlení venkovského vymezuje pět 
plošně přiměřených zastavitelných ploch Z1-Z52, Z1-Z53, Z1-Z55, Z1-Z56, Z1-Z72 o celkové 
kapacitě cca 15 RD, které ucelují zastavěné území a rozvojové plochy vymezené v ÚP Ohrazenice 
a jejich využitím dojde k optimálnějšímu využití stávající i plánované dopravní a technické 
infrastruktury. Pro plochy smíšené obytné městské je vymezena malá plocha přestavby P03 
(předpokládá se přestavba na dům smíšené funkce).  
Podrobné odůvodnění nových zastavitelných ploch je součástí kapitoly D.3 odůvodnění.  

Plochy občanského vybavení 
Rozvojové plochy občanského vybavení veřejného nebyly v ÚP Ohrazenice vymezeny. Změnou 
č.1 se v kontaktu se silnicí III. třídy a v dostupnosti silnic vyšších tříd vymezuje zastavitelná plocha 
Z1-Z60, plocha občanského vybavení veřejného pro rozvoj služeb pro automobilisty. 
V ÚP Ohrazenice vymezené plochy občanského vybavení – sport jsou využity částečně. Plošně 
významná plocha pro motokros je využívána extenzivně a nepravidelně a proto je stále ponechána 
v návrhu. Zastavitelná plocha Z41 byla využita částečně (tenisové hřiště) a je Změnou č.1 vhodně 
doplněna o další zastavitelnou plochou Z1-Z58 stejné kategorie. Tyto plochy využívají pozemky 
mezí zástavbou a realizovanou protihlukovou stěnou podél silnice I/10 a budou dopravně dostupné 
po nové místní komunikaci (Z1-P04). Rozvoj sportovních aktivit v této lokalitě je jedním z hlavních 
záměrů obce. 
Plocha stávajícího hřbitova je stabilizovaná a pro jeho rozšíření se Změnou č.1 vymezuje 
zastavitelná plocha Z1-Z13 (upřesnění využití v ÚP Ohrazenice vymezené zastavitelné plochy 
technické infrastruktury TS13). 
Plochy výroby lehké 
Rozvojové plochy výroby lehké nebyly v ÚP Ohrazenice vymezeny. Změnou č.1 se vymezuje 
plošně nevýznamná, zbytková plocha pro rozvoj stávajícího výrobního areálu. 
Plochy smíšené výrobní – výroba, obchod a služby 
V ÚP Ohrazenice vymezená zastavitelná plocha smíšená výrobní byla již využita. Změnou č.1 se 
vymezují dvě plošně nevýznamné zastavitelné plochy smíšené výrobní – výroba, obchod a služby 
(Z1-Z54, Z1-Z57) a jedna plocha přestavby Z1-P01. Vymezené plochy mimo jiné umožní realizovat 
záměry na zřízení obecního dvora, klempířské dílny a v odloučené lokalitě zřízení bydlení vlastníka 
přilehlých ploch výroby. 

Plochy dopravní infrastruktury 
V ploše č.45 vymezené pro nájezd na silnici I/10 probíhá intenzivní projektová příprava pro 
realizaci nájezdového ramena.  
Plocha železničního koridoru D26 se Změnou č.1 zrušuje a nahrazuje se v souladu se ZÚR LK 
návrhovým koridorem CNZ-ŽD8_D26/2. 
Koridor S5 – územní rezerva se Změnou č.1 zrušuje a nahrazuje se v souladu se ZÚR LK 
návrhovým koridorem CNZ-S5_D01C. 
Plochy pro místní komunikace č.29a, č.35 a malá část č.34 vymezené pro zajištění dostupnosti 
rozvojových ploch bydlení jsou ještě nevyužity. Taktéž nebyla ještě realizována účelová 
komunikace na ploše č.50. Změnou č.1 se v souladu s pořízenou územní studií a novou DKM 
vymezují zastavitelné plochy Z1-Z51, Z1-Z70, Z1-Z71 pro umístění místních obslužných 
komunikací zpřístupňujících navržené plochy bydlení. Vymezuje se i nové krátké propojení 
místních komunikací na systém města Turnova (plocha Z1-P06). 
V souladu s provedenými Komplexními pozemkovými úpravami se vymezují další účelové 
komunikace, které ještě nebyly v území realizovány. Jsou vymezeny zastavitelné plochy veřejných 
prostranství všeobecných Z1-Z61 až Z1-Z69 pro umístění účelových komunikací. Některé z těchto 
ploch jsou již připraveny k výstavbě nebo jsou v projektové přípravě. 
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Plochy technického vybavení 
Zastavitelná plocha TS20 je využita (nový věžový vodojem) a plocha TS13 se Změnou č.1 
přeznačuje (Z1-Z13) a upřesňuje se její funkční využití na plochy občanského vybavení – hřbitovy. 
Plocha bude sloužit pro rozvoj stávajícího hřbitova. Nové plochy pro technickou infrastrukturu se 
Změnou č.1 nevymezují. 

VYHODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH POTŘEB OBCE - DEMOGRAFIE 

VÝVOJ POČTU OBYVATELSTVA 

Počet trvale bydlících obyvatel  
Rok Počet obyvatel 

Stav k 1.1.                        31.12. Přírůstek celkový 

2010 1115 1125 +10 
2011 1125 1121 -4 
2012 1121 1112 -9 
2013 1112 1113 +1 
2014 1113 1118 5 
2015 1118 1123 5 
2016 1123 1112 -11 
2017 1112 1114 2 
2018 1114 1092 -22 
2019 1092 1105 13 
2020 1105 1126 21 
2021 1126 1134 8 
Celkem   +21 

Počet trvale bydlících obyvatel od roku 1980 (populační minimum) do roku 2021 vzrostl o cca 630 
obyvatel. V posledních 8 letech se pohybuje v rozmezí cca 1105 – 1134 obyvatel, přičemž mírně 
roste. V některých obdobích (např. rok 2018) kdy dochází k výkyvům způsobených zejména 
odstěhováním vyššího počtu obyvatel a jejich nedoplněním ve stejném roce. 

Na zvýšení počtu obyvatel se podílí kladné migrační saldo, což ukazuje na atraktivitu obce z 
hlediska bydlení díky relativně snadné dosažitelnosti Turnova popř. i Mladé Boleslavi a Liberce. 
Kladný je i přirozený přírůstek obyvatel. 

Z porovnání počtu obyvatel v 5letých věkových skupinách v letech 2010 a 2021 lze vyčíst 
soustavné posouvání počtu obyvatel do vyšších věkových skupin s absencí výraznějších přírůstků 
u dětských kategorií. Současně též výrazně narostly počty obyvatel nad 65 let věku. Rostoucí 
trend v této věkové skupině bude i nadále pokračovat. Podíl obyvatel nad 65 let se zvyšuje na úkor 
podílu obyvatel v produktivním věku. 

Celkově lze charakterizovat sociodemografické podmínky v obci: 
- Relativně stabilizovaný počet trvale bydlících obyvatel v poslední dekádě 
- Mírný přírůstek trvale bydlících obyvatel obce  
- Postupný trend stárnutí populace 
- Vysoká vyjížďka za prací  

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE  

Populační vývoj v řešeném území bude v následujícím období určován dvěma základními atributy: 

- přirozenou měnou – (ta je do značné míry determinována celkovým populačním klimatem 
ve společnosti, věkovou strukturou, mírou natality a fertility…). Lze předpokládat, že 
v následujícím období může dojít k mírnému oživení natality (vliv nově přistěhovaných), 
dále však bude pokračovat proces stárnutí populace v důsledku nepříznivého vývoje 
porodnosti v předchozím období a prodlužování střední délky života (věku dožití), 

- migrací – (ta je ovlivněna mírou atraktivity obce z hlediska nabídky pracovních příležitostí, 
bydlení, služeb a v neposlední řadě i kvalitou životního prostředí). 
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Co se týče vývoje přirozené měny, lze předpokládat mírný přírůstek počtu obyvatel, který může být 
dále podpořen kladným saldem migrace. Migrační vývoj bude určován z velké části dynamikou 
růstu HDP a reálných příjmů obyvatelstva, které mají bezprostřední vliv na podíl výdajů na aktivity 
spojené s rozvojem atraktivního bydlení v rodinných domech v lokalitách v nejbližším zázemí 
Turnova a růstem mobility obyvatel. Podmínkou je ovšem zvýšená aktivita obce, popř. 
developerských firem v zajištění potřebných inženýrských sítí pro novou výstavbu (zainvestování 
lokalit). 

VÝPOČET POTŘEBY BYTŮ NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ DLE METODICKÉHO POKYNU 
MMR ČR, 2021 

vnitřní potřeba nových bytů 
Základní vnitřní potřeba nových bytů se vypočte jako rozdíl mezi poptávanými byty ze strany mladých lidí, kteří se 
osamostatňují od svých rodičů, a uvolněnými byty po zemřelých. Uvažována obložnost bytu 2 osobami a všichni mladí 
nahradí v bytech zemřelé. 

základní vnitřní potřeby bytů 
počet osob 10-24 let   145 
počet osob nad 65+   228 
základní vnitřní potřeba nových bytů  145/2 - 228/2 =   - 41 bytů 

Poznámka projektanta: předpoklad, že všichni mladí půjdou bydlet do bytů po zemřelých je velmi zjednodušený, protože 
mladá generace má často jiné požadavky na bydlení než generace starší  

vyhodnocení odpadu bytů 
konverze bytů na rekreační využití 
byty rekreační 2001    4 
byty rekreační 2011    7 
Ze statistik nelze odvozovat významný trend odpadů bytů za účelem jejich konverze na 

rekreační objekty. Tento trend není zaznamenán ani ze strany vedení obce či průzkumů a rozborů 
území. Odpad bytů z předmětného důvodu tedy je uvažován mírný.    +5 bytů 

zástavba nevyhovující platné legislativě       0 bytů 
zástavba vyhodnocená jako nevyhovující z urbanistických důvodů    0 bytů 
demolice bytů vynucené plánovanými investicemi      0 bytů 
celkem odpad bytů        +5 bytů 

celková vnitřní potřeba bytů    - 41 bytů + 5 bytů  -36 bytů 

vnitřní poptávka nových bytů 

porovnání struktury bytového fondu 
počet osob v obydlených bytech (SLDB 2011) 1083 
počet osob v RD     821 
podíl osob v RD     75,8% 
nižší podíl než u obcí stejné velikostní kategorie  (82,6%) 
korekce vzhledem k intervalu    (+1%) 
počet obyvatel stanovený k přestěhování do bytů v RD (cca 5%) 50 osob 
průměrná obsazenost bytů v RD v ČR   2,8 obyv./byt 

vnitřní poptávka nových bytů vyplývající z nevyhovující struktury BF    +18 bytů 

vyhodnocení trendu snižování obsazenosti bytů 
počet obydlených bytů dle SLDB 2011 396 
počet obyvatel 2011   1121 
počet dokončených bytů 2011-2020 33 
počet obyvatel 2020   1134 
obsazenost bytů 2011   2,83 
obsazenost bytů 2020   2,64 
 
Obsazenost bytů v období 2011 – 2021 postupně klesá. V obci dochází ke snižování 

obsazenosti bytů, a lze do výhledu předpokládat, že se tento trend bude dále pokračovat, a proto 
je uvažováno s mírným snížením současné míry obsazenosti bytů (2,4 obyv./byt). 
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výhledová obsazenost bytů v roce 2035  2,4 obyv./byt  

1134/2,4 - 429 = +44 bytů 

vnitřní poptávka po nových bytech      +44 bytů 

celková vnitřní poptávka po nových bytech 44 bytů + 18 bytů   +62 bytů 

   - 18 bytů v bytových domech (využitelné např. jako startovací byty) 

 

vyhodnocení vnější poptávky po bytech 

vyhodnocení dosavadního vývoje migrace 
souhrnný přírůstek stěhováním (2006 až 2021)  +1 obyvatel 
předpokládaná obsazenost bytů   2,5 
výpočet vnější poptávky po bytech   1/2,5 =    + 1 byt 

Poznámka projektanta: z dlouhodobého pohledu (15 let) je vývoj migrace do obce neutrální, nejvíce vystěhovaných lze 
dle dat ČSÚ vysledovat v letech 2012, 2013, 2016.  

urbanistický korektiv – faktor polohy obce  
Pro celkovou korekci tak byla zvážena následující kritéria:  
-  obec je vymezena v rozvojové oblasti dle ZÚR LK 
-  obec se nachází na křížení rozvojových os Praha – Liberec a Liberec – Hradec Králové 
- obec se nachází na křížení významných dopravních spojení (dálnice D10, silnice I/10, 

silnice I/35) 
-  počtem obyvatel se řadí mezi menší obce  
- obec sousedí s centrem regionálního významu Turnov 
-  obec vykazuje velmi kvalitní dopravní vazby  
-  kvalitní napojení obce veřejnou dopravou na centrum osídlení Turnov 
Navržené navýšení vychází z průměrného tempa výstavby v ČR v posledních 15 letech. 
Vzhledem k pozici Turnova jako silného pracovištního centra nepředstavuje rychlejší rozvoj jeho 
„suburbií“ uspokojující především potřeby pracovníků zaměstnaných v Turnově problém, pokud 
tyto „suburbie“ disponují kvalitním dopravním napojením i pro veřejnou, popř. nemotorovou 
dopravu. Z pohledu rozvojové dynamiky samotného Turnova neohrožuje rozvoj těchto menších 
„suburbií“ ani pozici Turnova jako centra osídlení, nehrozí vybydlování bytového fondu v tomto 
centru.  

urbanistický korektiv – faktor polohy obce     + 15 bytů 

urbanistický korektiv – faktor dostupnosti veřejných infrastruktur 

1. dopravní infrastruktura 
Obec leží na silnici I/10, I/35, dálnici D10. Přímo sousedí s centrem osídlení Turnov. Má 

velmi dobré autobusové spojení do Turnova a větších měst. Turnov je snadno dostupný i 
bezmotorovou dopravou. 

2. technická infrastruktura 
V celkovém měřítku je vybavenost technickou infrastrukturou v obci na vysoké úrovni. 
Zásobování pitnou vodou je v sídelním útvaru Ohrazenice na velmi dobré úrovni. Obec je 

součástí skupinového vodovodu Turnov – Ohrazenice – Přepeře - Rakousy s vodními zdroji mimo 
území Ohrazenic. Provozovatelem vodovodu na území obce je VaK Turnov. Zásobování vodou je 
pro stávají i předpokládaný nárůst obce vyhovující. 

V obci je veřejná kanalizace ukončená na ČOV Turnov. Záměrem je postupná dostavba 
kanalizačního systému.  

Elektrická energie je na území přivedena vrchním vedením VN 35 kV z TR Turnov 
110/35 kV. Vedení VN 35 kV je v nadzemním provedení, NN vedení je podzemní. Obec 
Ohrazenice je plošně plynofikována.  
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3. občanské vybavení 
Obec Ohrazenice patří z hlediska počtu obyvatel k menším obcím ve struktuře osídlení, 

proto není možné, aby zajišťovala široké spektrum zařízení občanského vybavení přímo na svém 
území. Řešené území má velmi dobrou polohu ve vztahu k centru osídlení s vyšší vybaveností 
Turnov, které je velmi dobře dostupné individuální i veřejnou dopravou osob, i k dalším střediskům 
osídlení v okolí (Mladá Boleslav, Liberec). Veřejné občanské vybavení je v obci základní. V 
současnosti se v obci nachází pouze obecní úřad, základní škola, mateřská školka, hřiště, kaple, 
hřbitov, obchody a restaurace. Vzhledem k výše uvedenému je provedena korekce z důvodu 
dostupnosti veřejných infrastruktur o navýšení. 

faktor dostupnosti veřejných infrastruktur     + 10 bytů 

urbanistický korektiv – faktor dostupnosti pracovištního centra 
Vyjížďku za prací a do škol lze sledovat pouze na základě dat ze sčítání lidu domů a bytů. 

Co se týče cíle vyjížďky za prací i do škol, lze stanovit, že směřuje převážně do nejvýznamnějšího 
střediska osídlení a pracovních příležitostí v okolí, tj. Turnova s vynikající dostupností individuální i 
hromadnou dopravou. Nasycenost pracovního trhu v Turnovu je nízká, jeho dostupnost snadná (5 
minut prostředky VDO, docházka pěšky) 

faktor dostupnosti pracovištního centra      +10 bytů 

výpočet celkové potřeby bytů 

celková vnitřní potřeba nových bytů   - 36 bytů 

celková vnitřní poptávka po nových bytech   + 62 bytů 

vnější poptávka po nových bytech    + 1 byt 

faktory navýšení       + 35 bytů´ 

celková potřeba     -36 +62 +1 +35 = 62 bytů 

 

VÝPOČET POTŘEBY BYTŮ NA ZÁKLADĚ ÚVAHY PROJEKTANTA 

Potřeba nových bytů se odvíjí od střední varianty vývoje počtu obyvatel. Pro vybraný neutrální 
scénář budoucího vývoje počtu obyvatel (narůst na cca 1250 obyvatel v roce 2035) uvažujeme 
řešení problému domácností bez vlastního bytu (snížení velikosti bytové domácnosti ve výhledu na 
2,4 obyv./byt (dnes cca 2,6 obyv./byt), snížení nechtěného soužití osob ve společně hospodařících 
domácnostech). S ohledem na charakter a složení bytového fondu v obci předpokládáme realizaci 
nových bytů ve formě rodinných domů. 

Prognóza potřeby bytů   
potřeby pro nárůst na cca 1250 obyvatel (2,4 obyv./byt) cca 48 bytů 
předpokládaný odpad (stáří, kvalita, hygienické vlivy) cca   5 byty 
potřeby pro odstranění nechtěného soužití, zvýšení standardu bydlení cca  10 bytů 
celková potřeba pro bydlení cca  63 bytů 

 

POTŘEBA ROZVOJOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ 

V ÚP Ohrazenice jsou vymezeny rozvojové plochy pro cca 60 - 64 RD. Změna č.1 vymezuje nové 
zastavitelné plochy pro umístění dalších cca 15 RD. 

Nabídka ploch umožňujících funkci bydlení řeší celkovou potřebu rozvojových ploch pro trvalé 
bydlení i s potřebnou rezervou a širší nabídkou ploch.  

Obec má zájem na stabilizaci a přírůstku trvale bydlících obyvatel a to zejména osob v 
produktivním věku (viz Program rozvoje obce Ohrazenice 2021 – 2027). Jedním z programových 
cílů je infrastrukturní připravenost pro bytovou výstavbu a vybudování zázemí pro volnočasové 
aktivity. 
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D KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
 PODKLADY ZMĚNY Č.1 

Jako podklady pro Změnu č.1 byly zejména využity: 
- nová DKM (stav 02/2022)  
- data ÚAP ORP Turnov (stav 02/2022) 
- data Aktualizace č.1 ZÚR LK (02/2021)  
- Silnice I/35 Turnov – Úlibice, přehledná situace (Valbek, 2018) 
- Územní studie krajiny pro SO ORP Turnov (sdružení autorů, 2019) 
- Program rozvoje obce Ohrazenice 2021 – 2027 
- platná správní rozhodnutí 2018-2021 (SÚ Turnov, 2022) 
- ÚP sousedících obcí Lažany, Přepeře, Turnov, Paceřice, Jenišovice, Čtveřín 

D.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo vymezeno v ÚP Ohrazenice k 07/2013.  

Vymezení zastavěného území bylo po prověření Změnou č.1 aktualizováno k datu 22.2.2022 v 
souladu s metodikou. Zastavěné území bylo vymezeno dle aktuálního stavu ploch funkčně 
souvisejících se zastavěnými stavebními pozemky při posouzení s vydanými správními 
rozhodnutími. 

Hranice zastavěného území je v odůvodnění graficky zobrazena v Koordinačním výkresu (D1). 

D.2 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

D.2.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Znění textu bylo prověřeno a přizpůsobeno tak, aby bylo lépe sdílné a aplikovatelné při následné 
územně plánovací činnosti. Příliš popisné teze nebo obecná ustanovení nebo obtížně 
aplikovatelné formulace a ustanovení neřešitelná v rámci územně plánovací činnosti byly 
vypuštěny nebo upraveny. 

Změnou č.1 se nemění základní principy rozvoje obce stanovené v ÚP Ohrazenice. Je 
respektována založená urbanistická struktura sídla.  

Pro možnost budoucí realizace přeložky železniční trati je Změnou č.1 vymezen koridor dopravní 
infrastruktury pro optimalizaci železniční trati Turnov – Čtveřín (označen CNZ-ŽD8_D26/2) a pro 
umístění kapacitní silnice S5 (silnice I/35) se vymezuje dopravní koridor CNZ-S5_D01C. V ÚP 
Ohrazenice vymezený koridor územní rezervy S5 pro kapacitní silnici S5 se v souladu se ZÚR LK 
ve znění aktualizace č.1 zrušuje. 

D.2.2 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE 
Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území se Změnou č.1 nemění. 

Znění textu bylo prověřeno a přizpůsobeno tak, aby bylo lépe sdílné a aplikovatelné při následné 
územně plánovací činnosti. Příliš popisné teze nebo obecná ustanovení nebo obtížně 
aplikovatelné formulace a ustanovení neřešitelná v rámci územně plánovací činnosti byly 
vypuštěny nebo upraveny. 

Hodnoty území, které představují limity využití území a další limity využití území jsou zakresleny 
v Koordinačním výkresu (D1). Jednotlivé jevy byly aktualizovány na základě poskytnutých 
aktuálních dat z ÚAP ORP Turnov. Seznam nemovitých kulturních památek lokalit ÚAN je součástí 
ÚAP ORP Turnov a je pravidelně aktualizován. 
Změna č.1 negativně neovlivní podmínky ochrany urbanistických a architektonických hodnot 
území.  
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Koncepce ochrany přírodních hodnot se v důsledku Změny č.1 nemění a Změnou č.1 nejsou 
významně dotčeny přírodní hodnoty území. Vliv Změny č.1 na přírodní hodnoty území je 
akceptovatelný. Realizací záměrů Změny č.1 při dodržení stanovených regulativů ÚP nedojde k 
zásadnímu ovlivnění rázu krajiny.  

D.3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE 

D.3.1 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE  

Změna č.1 nemění základní principy urbanistické koncepce stanovené v ÚP Ohrazenice, návrh 
celkového plošného uspořádání území obce a respektuje koncepci rozvoje dopravní a technické 
infrastruktury. Nejsou zakládána nová sídla ani samoty ve volné krajině. 

Z textu byla vypuštěna obecná ustanovení a ustanovení neřešitelná v rámci územně plánovací 
činnosti. Nové znění textu také zahrnuje zapracované požadavky pořizovatele a dotčených orgánů 
vyplývající ze zkušeností při uplatňování ÚP Ohrazenice v předchozí praxi a z jejich požadavků k 
návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Ohrazenice. Text byl lokálně přemístěn z jiných kapitol původní 
textové části v souladu s požadavky novelizované vyhlášky č.500/2006 Sb. (požadavky na obsah a 
formu výrokové části ÚP).  

ÚP Ohrazenice řeší rozvoj sídelního útvaru v rozsahu celého správního území obce v kompaktním, 
souvisle urbanizovaném celku na návrhových plochách v kontinuální vazbě na stávající osídlení 
dle stanovených regulačních podmínek a limitů využití území. ÚP Ohrazenice stanovuje 
komplexně a v rozsahu celého správního území obce funkční využití území, zásady jeho 
organizace a věcnou a časovou koordinaci výstavby a jiných činností, ovlivňujících rozvoj území.  

Urbanistická koncepce, využití ploch a jejich uspořádání, jsou stanoveny ve Výkresu základního 
členění území (B1) a v Hlavním výkresu (B2) grafické části. 

Grafická část a sousledně i textová část (názvy ploch s rozdílným způsobem využití) byla upravena 
dle Standardu vybraných částí ÚP (MMR ČR, 2019), přičemž názvy ploch s rozdílným způsobem 
využití odpovídají novele vyhlášky č.501/2006Sb. Plochy změn jsou Změnou č.1 nově přeznačeny 
Z – zastavitelné plochy, P – plochy přestavby, K – plochy změn v krajině při zachování jejich 
číslování. 

D.3.2 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KOMPOZICE  

Podkapitola byla nově Změnou č.1 doplněna v souladu s požadavky novelizované vyhlášky 
č.500/2006 Sb. (požadavky na obsah a formu výrokové části ÚP). 

Vzhledem k předešlému dlouhodobému vývoji, místním podmínkám a odvozeným potřebám lze 
považovat základní uspořádání funkcí v sídelním útvaru Ohrazenice za stabilizované. Základní 
prostorová kompozice sídla a jeho částí se Změnou č.1 nemění. Urbanistická struktura sídla 
zůstává Změnou č.1 zachována. Architektonické hodnoty nejsou dotčeny.  

Obec Ohrazenice má v severní části obce charakter zástavby venkovského rázu s maximálním 
počtem 2 nadzemních podlaží + využité podkroví v nepravidelném uspořádání. Jižní část má více 
příměstský až městský charakter zástavby s rodinnými domy v uliční zástavbě nebo soliterní 
zástavbou. V jihozápadní části je postaveno šest bodových bytových domů družstevní zástavby. V 
jižní části území obce se jedná o návaznou městskou zástavbu na zástavbu města Turnov.  

ÚP Ohrazenice ani Změna č.1 nepřináší zásadní změny do stávajícího prostorového uspořádání 
zástavby obce. Návrh prostorového uspořádání vychází ze současného stavu a další přirozený 
vývoj usměrňuje tak, aby v daných podmínkách území s vyloučením nebo omezením negativních 
jevů přispíval ke zlepšování životního prostředí a zachování hodnot území. Pro stávající i 
navrženou zástavbu je rovněž stanovena maximální výšková hladina. Je preferováno zachování a 
rozvoj historických kvalit území.  
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D.3.3 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH 
PŘESTABY 

Všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby byly posouzeny a vymezeny nad novým mapovým 
podkladem, byla opravena výměra dílčích rozvojových ploch dle nového mapového podkladu, byly 
zohledněny vydaná správní rozhodnutí a plochy nebo jejich části, kde proběhla legální zástavba, 
jsou vymezeny jako plochy stabilizované.  

Byly prověřeny a odstraněny nesoulady zjištěných skutečností s ÚP Ohrazenice. V ÚP Ohrazenice 
vymezené rozvojové plochy byly rozděleny v souladu s novou metodikou MMR ČR na plochy 
zastavitelné (Z), plocha přestavby (P) a na plochy změn v krajině (K). Tato nově založená 
kategorie ploch změn v krajině obsahuje plochy principiálně nezastavitelné vymezené vně 
zastavěného území při zachování jejich stanovené kategorie ploch s rozdílným způsobem využití. 
Změnou č.1 se vymezují i plochy přestavby (P) - plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k 
obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného území.  

Pro jednoznačnou identifikaci je u ploch Změny č.1 uveden kód Z1. 

Tab. D.3_1 Odůvodnění zastavitelných ploch (jen upravené nebo nově vymezené plochy Změny č.1) 
ozn. lokalizace  odůvodnění 
Z29a Ohrazenice jih V UP Ohrazenice navržená místní komunikace (plocha č.29a) 

neodpovídala svým vymezením požadavkům vyhlášky č.501/2006Sb. 
Změnou č.1 je upraveno její vymezení pro umístění veřejného prostranství 
(jednosměrná místní obslužná komunikace). 

Z34 Ohrazenice u vodojemu V UP Ohrazenice navržená místní komunikace (plocha č.34) je vymezena 
dle nové DKM – pouze malá, zbývající, ještě nerealizovaná část. 

Z35 Ohrazenice u vodojemu V UP Ohrazenice navržená místní komunikace (plocha č.35) je vymezena 
dle nové DKM na p.p.č. 216/2 a dále neměně dle ÚP na p.p.č. 902/1, 902/2 
a části p.p.č. 211/2, 210/2. Pouze místní úprava vymezení. 

Z1-Z13 Ohrazenice u vodojemu V ÚP Ohrazenice vymezená zastavitelná plocha TS13 se Změnou č.1 
přeznačuje (Z1-Z13) a upřesňuje se její funkční využití na základě 
požadavku obce na plochy občanského vybavení – hřbitovy. Plocha bude 
sloužit pro rozvoj stávajícího hřbitova. 

Z1-Z51 Ohrazenice východ Vymezená zastavitelná plocha veřejných prostranství všeobecných pro 
umístění místní obslužné komunikace. Plocha byla součástí plochy č.21 a 
vznikla jejím rozdělením po prověření plochy územní studií a zanesení do 
nové DKM. 

Z1-Z52 Ohrazenice u vodojemu Vymezuje se zastavitelná plocha (plocha bydlení venkovského) pro max. 2 
RD při místní komunikaci s návazností na zastavěné území. Na východním 
okraji zůstal zachován průstup na zemědělské pozemky (v zimě využíván i 
lyžaři). 

Z1-Z53 Ohrazenice sever Vymezuje se zastavitelná plocha bydlení venkovského s návazností na 
zastavěné území, jasně omezená stávající a budoucí zástavbou a 
stávajícími intenzivními trvalými kulturami. Plocha byla oproti žádosti 
vlastníka vymezena na celou zbývající využitelnou cca polovinu pozemku 
p.p.č. 406/6, protože vhodně navazuje na v ÚP vymezenou zastavitelnou 
plochu Z19a (bydlení venkovské), stabilizované plochy shodné kategorie a 
lze využít v ÚP navržené rozšíření technické infrastruktury (postupně je již 
budována). Při vymezení jen malé části v jižní části p.p.č. 406/1 by zůstala v 
severní části hůře obhospodařovatelná plocha zemědělského půdního 
fondu.  

Z1-Z54 Ohrazenice u průtahu Je vymezena zastavitelná plocha, plocha smíšená výrobní – výroba, obchod 
a služby, která umožní umístění klempířské dílny žadatele. Plocha byla po 
prověření oproti požadavku rozšířena na celý pozemek p.p.č. 98/50, protože 
plocha ochranné zeleně proti hluku, zde byla nahrazena vybudovanou 
protihlukovou stěnou a tím ztratila svůj původně navržený význam. Podél 
protihlukové stěny zůstane v rámci nové zastavitelné plochy zachován 
stávající úzký pás zeleně (stromy), který se uplatňuje z pohledového 
hlediska. Pozemek je navržen celý k využití, protože v případě částečného 
vymezení zastavitelné plochy by zbývající část byla velmi problémově 
zemědělsky využitelná a udržovatelná.  
Pozemek má velmi dobrou dopravní dostupnost a využitelnost stávající 
technické infrastruktury, navazuje na zastavěné území, které vhodně 
doplňuje. Rozvojové plochy smíšené výrobní – výroby, obchodu a služeb 
nebyly v ÚP Ohrazenice vymezeny.  
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ozn. lokalizace  odůvodnění 
Z1-Z55 Ohrazenice východ Vymezuje se zastavitelná plocha, plocha bydlení venkovského ve velmi 

omezeném rozsahu pro 2 RD. Plocha se vymezuje v kontextu stávající 
místní komunikace, ve které byly v ÚP Ohrazenice vymezeny rozvojové linie 
technické infrastruktury, které lze vhodně využít i pro tuto novou 
zastavitelnou plochu a tím dojde k optimálnějšímu využití investičních 
nákladů do dopravní a technické infrastruktury. Plocha navazuje na v ÚP 
vymezenou největší rozvojovou lokalitu obce, která je postupně 
připravována k zástavbě a zastavována a tuto vhodně ukončuje na jejím 
východním okraji. Vymezená plocha je méně vhodná pro zemědělské 
hospodaření, jedná se o okraj zemědělské půdy s nálety křovin. 

Z1-Z56 Ohrazenice východ Vymezuje se zastavitelná plocha, plocha bydlení venkovského v omezeném 
rozsahu pro cca 4 RD na části p.p.č.154/1. Plocha se vymezuje v kontextu 
stávající místní komunikace, ve které byly v ÚP Ohrazenice vymezeny 
rozvojové linie technické infrastruktury, které lze vhodně využít i pro tuto 
novou zastavitelnou plochu a tím dojde k optimálnějšímu využití investičních 
nákladů do dopravní a technické infrastruktury. Plocha navazuje na v ÚP 
vymezenou největší rozvojovou lokalitu obce, která je postupně 
připravována k zástavbě a zastavována a tuto vhodně ukončuje na jejím 
východním okraji. Vymezená plocha je méně vhodná pro zemědělské 
hospodaření, jedná se o okraj zemědělské půdy s nálety dřevin a křovin.  

Z1-Z57 Ohrazenice u průtahu Pozemek p.č. 87/3, který se nachází dle ÚP Ohrazenice na stabilizované 
ploše ZO – ochranná zeleň je Změnou č.1 vymezen jako plocha 
zastavitelná, plocha smíšená výrobní – výroba, obchod a služby pro 
vybudování technického zázemí údržby obce (garážová hala, plochy pro 
materiály k údržbě komunikací). Pozemek je na základě stavebního 
povolení rekonstrukce Nádražní ulice v současnosti využit pro staveniště 
této akce jako depozit materiálů. Po ukončení akce „Nádražní“ bude 
pozemek vyklizen a předán zpět obci. Před předáním je dohodnuta výstavba 
ochranného valu na obvodu pozemku v části směrem k silnici I/10, z důvodu 
odhlučnění této části obce. Obec nevlastní jiný vhodnější pozemek pro 
umístění technického dvora obce. Pozemek je v KN sice veden jako orná 
půda, ale vzhledem k jeho dlouhodobému jinému využití než pro 
zemědělství a jeho poloze v území (sevření mezi sjezdovým ramenem ze 
silnice I/10 a výrobním areálem), je pro zemědělské využití nevhodný. 

Z1-Z58 Ohrazenice u průtahu V dané lokalitě byla v ÚP vymezena zastavitelná plocha Z41, plocha 
občanského vybavení – sport, která byla již částečně využita (tenisové 
hřiště) a která se Změnou č.1 dále rozšiřuje pro potřeby sportu o 
zastavitelnou plochu vymezenou na pozemcích p.č. 98/2, 98/51 a 98/52, 
87/7, 87/8) na v ÚP vymezených plochách ochranné zeleně, kdy 
předpokládaná její ochranná funkce před hlukem byla nahrazena 
vybudovanou protihlukovou stěnou podél silnice I/10 a tuto zeleň není nutno 
zřizovat. Podél této protihlukové stěny zůstane zachována stávající linie 
vzrostlé zeleně, která plní funkci optického odclonění. Vymezením 
zastavitelných ploch občanského vybavení – sport se vytváří územní 
podmínky pro rozvoj sportovišť (hřiště), která na území obce chybí. 
Veřejným zájmem je zachování a zlepšení zdravotního stavu obyvatel obce, 
čemuž aktivní sportování napomáhá. Záměr je jedním z hlavních záměrů 
obce. Pozemky nejsou vhodné pro intenzivní zemědělské ohospodařování. 

Z1-Z59 Ohrazenice u průtahu Zbytková plocha mezi výrobním areálem a protihlukovou zdí, zemědělsky v 
podstatě neobhospodařovatelná (zbylá část p.p.č. 87/8), je vymezena jako 
zastavitelná plocha výroby lehké pro rozvoj stávajícího areálu výroby.  

Z1-Z60 Ohrazenice západ V návaznosti na zastavěné území, silnici III. třídy a nově vybudovanou 
účelovou komunikaci je Změnou č.1 vymezena zastavitelná plocha, plochy 
občanského vybavení veřejného pro umístění služeb pro automobilisty, 
přičemž plocha je ve vhodném kontaktu s dopravními koridory silnic I/35, 
D10, I/10. 

Z1-Z61 Ohrazenice střed Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných, vymezena v nové poloze dle dohod obce Ohrazenice s 
vlastníky příslušných pozemků na p.p.č. 1159/2, 1153, 1150, 1149. 
Původní pozemek p.č.1163/2, kde byla v KPÚ vymezena část HPC1, je v 
soukromém vlastnictví majitele přilehlých pozemků, které navržená účelová 
komunikace rozdělovala. Zřízení účelové komunikace na tomto pozemku 
bylo neprůchodné.  

Z1-Z62 Ohrazenice západ Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných dle vydaných Komplexních pozemkových úprav (Plán 
společných zařízení), HPC 3. 

Z1-Z63 Ohrazenice východ Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných dle vydaných Komplexních pozemkových úprav (Plán 
společných zařízení), HPC 4. 
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ozn. lokalizace  odůvodnění 
Z1-Z64 Ohrazenice sever Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 

všeobecných dle vydaných Komplexních pozemkových úprav (Plán 
společných zařízení), HPC 8. 

Z1-Z65 Ohrazenice jih Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných dle vydaných Komplexních pozemkových úprav (Plán 
společných zařízení), HPC 10. 

Z1-Z66 Ohrazenice sever Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných dle vydaných Komplexních pozemkových úprav (Plán 
společných zařízení), VPC 5. 

Z1-Z67 Ohrazenice východ Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných dle vydaných Komplexních pozemkových úprav (Plán 
společných zařízení), VPC 11. 

Z1-Z68 Ohrazenice severovýchod Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných dle vydaných Komplexních pozemkových úprav (Plán 
společných zařízení), VPC 12 a VPC16. 

Z1-Z69 Ohrazenice východ Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných dle vydaných Komplexních pozemkových úprav (Plán 
společných zařízení), VPC 17. 

Z1-Z70 Ohrazenice východ Změnou č.1 se vymezuje plocha veřejného prostranství všeobecného pro 
umístění místní komunikace dle „Územní studie ploch BV21, BV22 a 
DM35“. V ÚP byl tento pozemek součástí zastavitelné plochy BV22  

Z1-Z71 Ohrazenice východ Změnou č.1 se vymezuje plocha veřejného prostranství všeobecného pro 
umístění místní komunikace dle „Územní studie ploch BV21, BV22 a 
DM35“. Vymezená plocha rozšiřuje stávající veřejné prostranství na 8 m a 
zajišťuje budoucí návaznost místní komunikace vedené od vodojemů až k 
hranicím s obcí Turnov v rámci ploch veřejných prostranství (plochy Z35 a 
Z1-Z70). 

Z1-Z72 Ohrazenice východ Vymezuje se zastavitelná plocha Z1-Z72, plocha bydlení venkovského na 
pozemku p.č.147, který je nyní volnou zemědělskou půdou (louka) 
sevřenou mezi trvalé kultury a z jihu areál stávající lehké průmyslové 
výroby. Zastavitelná plocha Z1-Z72 byla vymezena v rozsahu celého 
pozemku p.č. 147 (pro cca 4 RD), protože zbytková plocha by byla 
vzhledem k jejímu umístění hůře obhospodařovatelná. Plocha se vymezuje 
v kontextu navržené nové místní komunikace a jejího propojení na systém 
místních komunikací města Turnov (plochy Z1-Z70, Z1-P06). Pro 
zastavitelnou plochu Z1-Z72 budou využity v ÚP Ohrazenice navržené 
rozvojové linie technické infrastruktury a tím dojde k optimálnějšímu využití 
investičních nákladů do dopravní a technické infrastruktury. 

Tab. D.3_1 Odůvodnění ploch přestavby (jen plochy Změny č.1) 
ozn. lokalizace  odůvodnění 
Z1-P01 Ohrazenice sever Je vymezena plocha přestavby, plocha smíšená výrobní – výroba, obchod 

a služby, ve které jsou přípustné stavby s možností ubytování 
zaměstnanců, stavby bydlení pro vlastníky a správce. Vybudováním 
bydlení vlastníka a provozovatele výrobní činnosti na přilehlých plochách 
dojde ke zvýšení bezpečnosti v této odlehlé lokalitě (omezení krádeží a 
vandalismu). Bydlení vlastníka ve výrobních areálech má historickou 
tradici. 

Z1-P02 Ohrazenice sever Účelová komunikace vymezena v kategorii ploch veřejných prostranství 
všeobecných dle vydaných Komplexních pozemkových úprav (Plán 
společných zařízení), VPC 6. Jedná se o přestavbu části v ÚP Ohrazenice 
vymezených stabilizovaných ploch výroby a skladování. 

Z1-P03 Ohrazenice U Pyrámu Vymezuje se plocha přestavby, plocha smíšená obytná městská, která 
vytváří územní předpoklady pro širší polyfunkční využití předmětné plochy 
(stávající plocha smíšená výrobní) v lokalitě U Pyrámu (přestavba stávající 
stavby). S ohledem na záměr zde realizovat ve vyšších podlažích i byty je 
Změnou č.1 stanovena podmínka HL - při umisťování staveb prokázat 
dodržování hygienických limitů hluku z provozu na stabilizovaných 
plochách pro dopravní infrastrukturu v budoucích chráněných venkovních 
prostorech staveb. Předpokládá se, že budou provedena příslušná 
technická opatření proti hluku na stávající budově. V lokalitě se nachází 
několik dalších staveb podobného využití včetně bydlení. 

Z1-P04 Ohrazenice u průtahu Pozemky p.č. 1048/23 a 1048/24 jsou vymezeny jako plocha přestavby, 
plochy veřejného prostranství všeobecného (místní komunikace), které 
zpřístupní celou lokalitu mezi zastavěným územím a vybudovanou 
protihlukovou stěnou. Plocha přestavby se vymezuje z důvodu, že v ÚP je 
předmětná plocha vymezena jako součást stabilizované plochy bydlení. 
Pozemky jsou ve vlastnictví obce. 
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ozn. lokalizace  odůvodnění 
Z1-P05 Ohrazenice u obecního úřadu Vymezuje se plocha přestavby, plocha veřejného prostranství všeobecného 

pro stabilizaci místní komunikace u obecního úřadu. Na místní komunikaci 
vně zastavěného území navazuje systém účelových komunikací. 

Z1-P06 Ohrazenice východ Vymezuje se plocha přestavby, plocha veřejného prostranství všeobecného 
pro umístění místní komunikace propojující systém místních komunikací na 
území obce Ohrazenice se systémem místních komunikací na území 
města Turnov (přes průmyslovou zónu do ulice Průmyslové). Záměr je 
souběžně připravován na území města Turnov (včetně úpravy stávajícího 
parkoviště a obratiště pro kamionovou dopravu). 

D.3.3 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Základní koncepce systému sídelní zeleně se Změnou č.1 nemění.  

Text byl v rámci „výrokové části“ textu upraven a rozdělen na systém sídelní zeleně a systém 
krajinné zeleně (viz kapitola E. Koncepce krajiny) ve shodě s požadavkem aktualizované vyhlášky 
č.500/2006 Sb. na dodržení obsahu a struktury ÚP (viz příloha č.7). 

D.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

D.4.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Železniční doprava 

Změna č.1 vymezuje koridor železničního spojení Praha – Mladá Boleslav - Liberec - hranice 
ČR/Polsko, úsek Čtveřín - Turnov zajištěný na území Ohrazenic koridorem CNZ-ŽD8_D26/2 pro 
optimalizaci železniční trati, zdvojkolejnění úseku a elektrizaci. Koridor je tvořen zejména plochami 
dopravy drážní (DD). V ÚP Ohrazenice byl koridor vymezen v jiné trase jako koridor č.26 a 
Změnou č.1 se zrušuje.  

Původně vymezený koridor pro kombinovanou dopravu KD1 byl v PÚR ČR (2015) na základě 
Zprávy o uplatňování PÚR ČR část d) 3., kap. 5. 6.) změněn na koridor konvenční železniční 
dopravy ŽD8. Cílem záměru je rychlé, konkurenceschopné spojení sídel na ose Praha – Mladá 
Boleslav – Liberec s cestovní dobou rovnou nebo menší než jiné druhy dopravy s dostatečným 
množstvím spojů při zachování ekonomické efektivity projektu a jeho územní průchodnosti 
(minimalizace vlivů na životní prostředí). 

AZÚR LK č.1 označila koridor ze ZÚR LK D26 nově ŽD8_D26D v souladu s PÚR ČR a ÚAP LK. 
Koridor byl upraven podle téměř konečné verze Studie proveditelnosti železničního spojení Praha 
– Mladá Boleslav – Liberec (SŽDC s.o., MD ČR, 09/2014). Studie bohužel nebyla dokončena a MD 
ČR pořizuje nové podklady dle PÚR ČR uložené v čl. 95a i čl. 177. V další aktualizaci ZÚR LK 
budou tyto nové podklady zohledněny. 

Na území Libereckého kraje došlo k lokálnímu upřesnění v prostoru Turnova, kdy se koridor 
ŽD8_D26D vymezuje v trase koridoru původní územní rezervy D26R vymezené v ZÚR LK, 
související úseky stávajících železničních tratí hranice SK/LK – Příšovice – Turnov a Turnov – 
Čtveřín se navrhují k optimalizaci, elektrizaci a nově se označují ŽD8_D26/1 respektive 
ŽD8_D26/2. Pro odstranění úvratě v Turnově a přímé rychlé spojení Liberce je koridor vymezen 
mimo město Turnov, které bude napojeno optimalizovanými stávajícími tratěmi s napojením v žst. 
Loukov (Středočeský kraj) a ve Čtveříně (žel. zastávka v nové poloze).  
Úsek od odbočky Čtveřín pro napojení stávající železniční trati č. 030 do Turnova bude 
zrekonstruován a zdvojkolejněn včetně provedení elektrizace. 
Železniční stanice Turnov bude pro napojení železničních tratí č. 030 a 070 na svém západním 
zhlaví upravena a stanice jako taková kompletně elektrizována. 
Vedení koridoru těsně před Turnovem (tzv. Lažanská spojka) bylo opuštěno pro jeho nevýhodnost 
(stísněné směrové poměry, průplet s budoucí MÚK Ohrazenice D10 x I/35, nízké rychlosti). Toto 
řešení se již v novějších dopravních studiích (např. rozpracovaná studie proveditelnosti Praha – 
Mladá Boleslav - Liberec (Metroprojekt) a rozpracovaná vyhledávací studie Praha – 
Liberec/Hradec Králové – Wroclaw (SUDOP Praha) pořizovaných dle úkolů z PÚR ČR neobjevuje. 
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V roce 2018 byl zpracován další návrh Studie proveditelnosti železničního spojení měst Praha – 
Mladá Boleslav – Liberec (AF City Plan, Metroprojekt, 2018, 3. dílčí plnění), kdy byla opět 
prověřována řada různých variant řešení včetně rychlého železničního spojení Praha – Liberec. 
Primární cíl zkrácení jízdních dob a dosažení cestovní doby Praha – Liberec v hodnotě cca 
1 hodina určil parametry návrhu vedení trati – nejvyšší traťová rychlost v hodnotě 160 – 200 km/h s 
velkým podílem přeložek nebo nových úseků trati, zdvojkolejnění a elektrizace v celé délce trati. 
Přestože spojení vykazovalo přepravní potenciál, nepodařilo se mimo jiné s ohledem na existenci 
dálnice D10 a silnice I/35 nalézt celospolečenské přínosy obhajující výstavbu investičně náročné 
trati a bylo doporučeno dále sledovat modifikaci dvou variant (Ceko a Deko – kdy v úseku Turnov – 
Liberec se v těchto variantách nenavrhuje podstatná úprava železniční trati) spočívající v úpravě 
technického i dopravně technologického návrhu za účelem zlepšení výsledků ekonomického 
hodnocení i stanovených cílů projektu. Ke studii byla podána řada připomínek a s jejími závěry 
nesouhlasilo ani vedení Libereckého kraje a požadovalo její přepracování.  
Ochranné pásmo dráhy (60 m od osy krajní koleje nebo 30 m od hranice obvodu dráhy) je 
stanoveno podle zákona č. 266/94 Sb., o drahách v platném znění.  
V ochranném pásmu dráhy bude výstavba staveb trvalého bydlení realizována omezeně 
s ohledem na negativní vlivy (hluk, vibrace) způsobené provozem železniční dopravy. Při realizaci 
změn využití území musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech 
drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení jejich údržby a rekonstrukce včetně přístupu k nim. 

Silniční doprava  

Silnice I. a III. třídy 

Změna č.1 v souladu se ZÚR LK vymezuje koridor CNZ-S5_D01C pro kapacitní silnici S5 (silnice 
I/35), úsek Ohrazenice - Turnov - Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK. Nově vymezený 
koridor CNZ-S5_D01C kapacitní silnice S5 v podstatě sleduje v ZÚR LK vymezenou územní 
rezervu D01B, čímž se zachovává kontinuita dopravního řešení v daném území (v ÚP Ohrazenice 
vymezený koridor území rezervy S5 se Změnou č.1 zrušuje).  

Koridor S5_D01C začíná v dnešní MÚK Ohrazenice, která bude přestavěna v rámci přeložky 
silnice I/35 (návaznost na dálnici D10). Dále mimoúrovňově kříží železniční trať č. 030 Turnov – 
Liberec. Trasa vede nezastavěným územím. Kříží stávající železniční trať č. 070 Praha – Turnov a 
prochází prolukou mezi Přepeřemi a Nudvojovicemi. Se silnicí II/610 je navržena MÚK Přepeře 
sloužící k napojení přilehlých průmyslových areálů. Koridor dále vede souběžně se stávající trasou 
elektrického nadzemního vedení, prochází východně od Nudvojovic podél areálu firmy Kamax 
s.r.o. a přechází řeku Jizeru. Dále překračuje říčku Libuňku a silnici III/27926 (ulice Sobotecká), 
kde vstupuje na k.ú. Mašov u Turnova, vede ve svahu nad údolím Libuňky přes stávající 
zahrádkářkou kolonii (v podrobnější dokumentaci navržen tunel Pelešany v délce cca 900 m, délka 
bude upřesněna v souladu s vyhodnocením EIA). V místní části Pelešany překračuje železniční 
trať č. 041 Turnov – Jičín a stávající silnici I/35 a přechází do prostoru Valdštejnska (vymezena 
MÚK Valdštejnsko). Koridor se následně vzdaluje dnešní silnici I/35 a je veden 
zemědělskými pozemky severně kolem sídla Svatoňovice. Koridor dále prochází severně od sídel 
Blatec a Sýkořice, kříží stávající silnici II/282, kde je navržena MÚK Žernov (přeložka silnice II/282 
a silnice II/283 pro napojení Semilska). Koridor dále severovýchodně míjí Rovensko pod Troskami, 
kříží železniční trať č. 041 Turnov – Jičín a je veden po zemědělských pozemcích na hranice 
LK/KHK, kde navazuje na návrhový koridor DS2A2 vymezený v rámci vydané Aktualizace č.2 ZÚR 
KHK.  

Koridor zasahuje do správního území obce Ohrazenice na západním okraji obce. Upřesnění 
vymezení koridoru bylo provedeno na základě zpracované podrobnější dokumentace pro 
vyhodnocení vlivů silnice I/35 na životní prostředí (Valbek, 2018). 

Změnou č.1 se zachovává v ÚP Ohrazenice vymezená plocha Z45 pro dobudování nájezdového 
ramena na silnici I/10.  

V textové části byl odstraněn pojem rychlostní silnice, v Koordinačním výkrese je zobrazeno 
aktualizované OP silnic. Ochranné pásmo silnic I. a III. třídy je stanoveno podle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. 

 



ÚP Ohrazenice – Změna č.1  Odůvodnění 

SAUL s.r.o. 25 

Pro rozvojové plochy v blízkosti silnic všech kategorií je stanovena specifická podmínka HL - při 
umisťování staveb prokázat dodržování hygienických limitů hluku z provozu na stabilizovaných 
plochách pro dopravní infrastrukturu v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb. OP 
silnic je limitem využití území (viz Koordinační výkres). 

V souladu s Normovou kategorizací silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje byla prověřena 
kategorizace silnice III. třídy na území obce. Přeložky silnic III. třídy se Změnou č.1 nenavrhují.  

Místní komunikace 

Místní obslužné komunikace jsou zařazeny do ploch veřejných prostranství všeobecných (PP). 
Funkce místních obslužných komunikací je v obsluze dané lokality s omezeným počtem vozidel, 
která jen projíždějí. V rámci řešeného území místní obslužné komunikace zpřístupňují lokality 
obytné zástavby nenapojené přímo na průtahy silnic III/2797, III/28728, III/28729, III/01016. Ve 
většině případů se jedná o jednopruhové vozovky s obousměrným provozem, kde za výhybny 
slouží zpevněné přístupy na pozemky se zástavbou rodinnými domy. Intenzity dopravy jsou velice 
malé, pěší se pohybují po vozovce. 

Navrhují se nové místní obslužné komunikace (nebo úpravy v ÚP Ohrazenice již vymezených 
komunikací) zpřístupňující stávající nebo navrženou zástavbu (plochy Z29a, Z34, Z35, Z1-Z51, Z1-
Z70, Z1-Z71, Z1-P04, Z1-P05, Z1-P06). Typ příčného uspořádání bude vycházet z místních 
podmínek. 

V UP Ohrazenice navržená místní komunikace (plocha č.29a) neodpovídala svým vymezením 
požadavkům vyhlášky č.501/2006Sb. Změnou č.1 je upraveno její vymezení pro umístění 
veřejného prostranství (jednosměrné místní komunikace). V UP Ohrazenice navržená místní 
komunikace (plocha č.35) je vymezena dle nové DKM na p.p.č. 216/2 a dále neměně dle ÚP na 
p.p.č. 902/1, 902/2 a části p.p.č. 211/2, 210/2. Došlo pouze k místní úpravě jejího vymezení. 

Vymezená zastavitelná plocha veřejných prostranství všeobecných Z1-Z51 pro umístění místní 
obslužné komunikace, kdy její plocha byla součástí plochy č.21. Nová plocha místní komunikace 
vznikla rozdělením plochy č.21 po prověření plochy územní studií a zanesení nového dělení 
pozemků do nové DKM. 

Vymezená zastavitelná plocha veřejných prostranství všeobecných Z1-Z70 pro umístění místní 
obslužné komunikace, kdy její plocha byla součástí plochy č.22. Nová plocha místní komunikace 
vznikla rozdělením plochy č.22 po prověření plochy územní studií a zanesení nového dělení 
pozemků do nové DKM (p.p.č. 161/5, 161/11 část). 

Vymezená zastavitelná plocha veřejných prostranství všeobecných Z1-Z71 pro úpravu stávající 
místní obslužné komunikace umožňuje potřebné rozšíření veřejného prostranství na 8 metrů. 
Zastavitelná plocha zohledňuje zpracovanou územní studii (viz výše) a je vymezena na p.p.č. 156, 
155/1 část, 154/1 část) 

Pozemky p.č. 1048/23 a 1048/24 jsou vymezeny jako plocha přestavby Z1-P04 - plochy veřejného 
prostranství všeobecného (místní komunikace), které zpřístupní celou lokalitu mezi zastavěným 
územím a vybudovanou protihlukovou stěnou. Plocha přestavby se vymezuje z důvodu, že v ÚP je 
vymezena jako stabilizovaná plocha bydlení.  

Vymezuje se plocha přestavby Z1-P05, plocha veřejného prostranství všeobecného pro stabilizaci 
místní komunikace u obecního úřadu. Na místní komunikaci vně zastavěného území navazuje 
systém účelových komunikací. 

Vymezuje se plocha přestavby Z1-P06, plocha veřejného prostranství všeobecného pro umístění 
místní komunikace. Místní komunikace je součástí dohodnutého propojení systémů místních 
komunikací na území obce Ohrazenice a města Turnov a byla vymezena podle určeným 
zastupitelem poskytnutého podrobnějšího podkladu („Situace místní komunikace – propojení do 
ulice Průmyslové včetně obratiště kamionů“). 

Minimální typ příčného uspořádání dvoupruhových obousměrných místních komunikací bude 
MO2k -5,5/30 a minimální typ příčného uspořádání jednopruhových obousměrných komunikací s 
výhybnami MO1k -/4,5/30. Intenzita dopravy je v zástavbě nízká.  
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Ostatní místní komunikace v rozsahu zastavěného území slouží k zajištění dopravní přístupnosti 
obytné zástavby a občanského vybavení. Z hlediska plošného vymezení však ve většině případů 
umožňují dosáhnout minimálního návrhového typu MO1k -/4/30 s výhybnami po 80 – 100 m, který 
je dostačující s ohledem na jejich dopravní význam, avšak bude upřesňován podle místních 
podmínek v následujících stupních projektové přípravy.  

Ve Změně č.1 byly sjednoceny plochy místních komunikací, účelových komunikací zpevněných a 
účelových komunikací nezpevněných do jedné kategorie. V Hlavním výkrese jsou tyto komunikace 
vymezeny v rámci ploch veřejných prostranství všeobecných (PP).  

Účelové komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto 
nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi a dále 
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. V grafické části jsou vymezeny jako plochy 
veřejných prostranství všeobecných z hlediska dopravního významu nejvýznamnější z nich, které 
zejména propojují více kategorií ploch s rozdílným způsobem využití. Šířkové uspořádání nelze 
jednoznačně kategorizovat, mnohdy se jedná o jednopruhové komunikace s různorodým 
povrchem od živice po rostlý terén. Dělení komunikací dle povrchu obecně není relevantní pro 
územní plán.  

Při zpracování Změny č.1 byla prověřena dokumentace Komplexních pozemkových úprav v 
řešeném území (Plán společných zařízení, zejména technická zpráva, přílohy č.2, č.5.1). Navržené 
účelové komunikace jsou vymezeny v kategorii ploch veřejných prostranství všeobecných a to buď 
jako stabilizované plochy v případě jejich realizace nebo plochy zastavitelné, pokud nebyly ještě 
vyhotoveny (plochy Z1-Z61 až Z1-Z69). Vymezené účelové komunikace zlepší prostupnost území. 

Doprava v klidu 

Převažující zástavba rodinných domů vytváří předpoklady pro bezkolizní odstavování vozidel 
obyvatel. Garáže jsou součástí objektů nebo samostatné na přilehlých pozemcích. Větší počet 
garáží byl vybudován u bytových domů. Byl aktualizován text týkající se stávajících ploch řadových 
garáží (2 lokality), kdy tyto plochy jsou součástí ploch veřejných prostranství všeobecných. 

Krátkodobé parkování motorových vozidel se uplatní u objektů služeb a dlouhodobé u podniků 
nebo ubytovacích kapacit. Parkovací místa jsou v obci snadno dostupná, parkování není 
zpoplatněno. 

Normová potřeba odstavných stání pro příslušné plochy s rozdílným způsobem využití je 
v současnosti stanovená v ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kapitola Parkovací a 
odstavná stání. 

Veřejná doprava 

Byl aktualizován text týkající se veřejné dopravy osob. Z textu byla vypuštěna obecná ustanovení a 
ustanovení neřešitelná v rámci územně plánovací činnosti.  

Pěší, turistická a cyklistická doprava 

Obcí prochází cyklotrasa č.3049 z Dolánek přes Ohrazenice do Doubí u Turnova a její trasa je 
vyznačena v grafické části dokumentace. Územím neprochází značené turistické stezky. 

D.4.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Závazné principy koncepce technické infrastruktury se Změnou č.1 nemění. 

Z textu byla vypuštěna obecná ustanovení a ustanovení neřešitelná v rámci územně plánovací 
činnosti. Nové znění textu také zahrnuje zapracované požadavky pořizovatele vyplývající ze 
zkušeností při uplatňování ÚP Ohrazenice v předchozí praxi. 

V rámci Změny č.1 byly prověřeny stávající trasy vedení vodovodů, elektrovodů VN a VVN, 
umístění trafostanic, VTL plynovodů, RR tras, dálkových kabelů včetně příslušných 
bezpečnostních a ochranných pásem, elektronických komunikačních zařízení dle nových podkladů 
z ÚAP ORP Turnov (stav data 02/2022). Jevy jsou zobrazeny ve Výkresu dopravní a technické 
infrastruktury (B3). Nové plochy pro technickou infrastrukturu se Změnou č.1 nevymezují. 
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Návrh koncepce zásobování vodou a odvedení a zneškodnění odpadních vod se Změnou č.1 
nemění. Je respektováno realizované řešení zásobování vodou obce v rámci skupinového 
vodovodu Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy. V obci byl realizován nový věžový vodojem o 
objemu 150 m3 zásobující vyšší tlaková pásma. Změnou č.1 navrhovaný rozvoj zastavitelných 
ploch nevyvolává potřebu na posílení zdrojů pitné vody. 

Plochy, které jsou situovány mimo dosah stávající i navrženého rozšíření vodovodní sítě budou 
zásobovány individuálním způsobem. Ve Změně č.1 se to týká plochy Z1-P01. 

Ochranná pásma vodovodů stanovená podle zákona č. 274/2001 Sb. nejsou s ohledem na jejich 
malý rozsah v Koordinačním výkresu zakreslena. 

Likvidace odpadních vod se Změnou č.1 nemění. Kanalizace byla budována na začátku 50. let, 
v letech 1980 a 1999-2002 byla doplněna o další sběrače a napojena na kanalizaci Turnova. V 
lokalitě U Rybníka je vybudována nová oddílná splašková kanalizace svedená do nejnižšího místa 
a čerpací stanicí jsou splaškové vody čerpány do gravitační kanalizace. S ohledem na stáří a 
použitý materiál bude prováděna průběžná rekonstrukce stokové sítě včetně přemístění 
kanalizačních stok na pozemky obce. Vlastníkem kanalizace je VHS Turnov. Na kanalizaci je 
napojeno cca 90 % obyvatel obce, stoková síť a čistírna odpadních vod je kapacitně vyhovující. 
Splaškové vody z ostatních domů jsou svedeny do septiků nebo domovních ČOV a napojeny do 
vodoteče nebo vsakovány, případně jsou svedeny do jímek na vyvážení. 

Nové stoky budou budovány pro novou zástavbu a napojeny na stávající kanalizační síť. V 
některých lokalitách bude muset být použita tlaková kanalizace, která bude napojována na 
stávající gravitační kanalizaci. V nových zastavitelných plochách bude vybudována oddílná 
kanalizace. Nové kanalizační stoky se Změnou č.1 nenavrhují. 

Likvidace dešťových vod bude řešena přednostně jejich vsakováním do terénu v místě nebo budou 
sváděny do akumulačních nádrží a využívány pro zálivku okolní zeleně.  

Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena podle zákona č. 274/2001 Sb. v platném 
znění a vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění a nejsou s ohledem na jejich malý rozsah 
zakreslena v Koordinačním výkresu. 

Koncepce zásobování elektrickou energií se Změnou č.1 nemění. Nové trafostanice a vedení VN 
se nenavrhují. V případě potřeby lze další nové trafostanice realizovat v rámci všech ploch 
s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. Jejich kapacita i poloha budou 
upřesněny podle záměrů budoucích investorů. 

Budou respektována ochranná pásma pro nadzemní a podzemní vedení elektrické energie, 
elektrické stanice a výrobny elektrické energie stanovená Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., 
který se skládá ze stávajících vedení podle  zákona č. 79/1957 Sb. realizovaných do 31.12.1994 a 
z nově realizovaných vedení podle zákona č. 222/1994 Sb., od 1.1.1995. v platném znění, která 
jsou v závislosti na jejich rozsahu zakreslena v Koordinačním výkresu.  

Koncepce zásobování plynem se Změnou č.1 nemění. Obec je plošně plynofikována a to STL 
plynovody, velmi malá část navazující na Turnov i NTL plynovodním rozvody. Rozšiřování 
plynovodních STL sítí je možné. Nové plynovodní řady nejsou Změnou č.1 navrhovány.  

Ochranná pásma plynovodních sítí jsou vymezena podle Energetického zákona č  458/2000 Sb. 
následovně: 

- u VTL plynovodů – 4 m na obě strany půdorysu. 

Bezpečnostní pásma jsou stanovena podle přílohy Zákona č. 458/2000 Sb.: 
- pro vysokotlaké plynovody do DN 250 – 20 m 
- pro vysokotlaké plynovody nad DN 250 – 40 m 

Změna č.1 neovlivní koncepci spojů. Podzemní a nadzemní systémy elektronických komunikací 
byly prověřeny dle aktualizovaných dat ÚAP ORP Turnov 2022) a budou zohledněny v dalších 
stupních projektové dokumentace.  
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Podle Zákona o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. § 92 jsou stanovená ochranná pásma pro 
podzemní telekomunikační sítě do vzdálenosti 1,5 m. Pro ostatní telekomunikační zařízení platí 
ochranná pásma, pokud na ně bylo vydáno územní rozhodnutí. Doporučuje se, aby stavby kolem 
základových stanic, v trase jejich MW spojů a RR spojů byly předem projednány z hlediska rušení 
s provozovateli. 

Ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení a zařízení stanovená v § 92 zákona o 
telekomunikacích č. 151/2000 Sb. nejsou s ohledem na malý rozsah zakreslena v Koordinačním 
výkresu (5).  

Problematika odpadového hospodářství je v obci celkem spolehlivě zabezpečena a není v ní 
spatřováno zásadní riziko. Koncepce nakládání s odpady se nemění, pro svoz a likvidaci odpadů 
platí příslušná závazná vyhláška obce Ohrazenice. Obecní sběrný dvůr lze v případě potřeby zřídit 
v rámci plochy smíšené výrobní – výroba, obchod a služby (HS) při silnici I/10 (technické služby 
obce). 

D.4.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

Zásady uspořádání občanského vybavení, stanovené v ÚP Ohrazenice se Změnou č.1 nemění. 
Z textu byla vypuštěna obecná ustanovení a ustanovení neřešitelná v rámci územně plánovací 
činnosti. 

Současný stav struktury a kapacit zařízení občanského vybaven je potřeba posuzovat v širším 
kontextu území. Obec Ohrazenice, vzhledem ke své velikosti, co se týká počtu obyvatel, patří 
k menším obcím ve struktuře osídlení a není proto možné, aby zajišťovala široké spektrum 
zařízení občanského vybavení přímo na svém území. Řešené území má velmi dobrou polohu k 
centru osídlení s vyšší vybaveností Turnovu, které je dostupné do cca 5 minut prostředky 
hromadné dopravy osob nebo i pěšky. Tento fakt společně s relativně menším počtem obyvatel 
ovlivňuje nabídku zařízení občanského vybavení, která se orientuje pouze na základní vybavenost. 
Vyšší vybavenost je dostupná především v Turnově nebo v krajském městě Liberci. 
Rozvojové plochy občanského vybavení veřejného nebyly v ÚP Ohrazenice vymezeny. Změnou 
č.1 se v kontaktu se silnicí III. třídy a v dostupnosti silnic vyšších tříd vymezuje zastavitelná plocha 
Z1-Z60, plocha občanského vybavení veřejného pro rozvoj služeb pro automobilisty. 
V ÚP Ohrazenice vymezené plochy občanského vybavení – sport jsou využity částečně. Plošně 
významná plocha pro motokros byla využívána extenzivně a nepravidelně (ukončení provozování 
motokrosové trati). Došlo k přehodnocení využívání této plochy a je zpracována studie veřejného 
sportoviště Teenager Park, a proto je zastavitelná plocha Z11 stále ponechána v návrhu. 
Zastavitelná plocha Z41 byla využita částečně (tenisové hřiště) a je Změnou č.1 vhodně doplněna 
o další zastavitelnou plochou Z1-Z58 stejné kategorie. Tyto plochy využívají pozemky mezí 
zástavbou a realizovanou protihlukovou stěnou podél silnice I/10 a budou dopravně dostupné po 
nové místní komunikaci (Z1-P04). Rozvoj sportovních aktivit v této lokalitě je jedním z hlavních 
záměrů obce. 
Plocha stávajícího hřbitova je stabilizovaná a pro jeho rozšíření se Změnou č.1 vymezuje 
zastavitelná plocha Z1-Z13 (v ÚP Ohrazenice vymezená plocha TS13 se Změnou č.1 přeznačuje 
(Z1-Z13) a upřesňuje se její funkční využití dle požadavku obce na plochy občanského vybavení – 
hřbitovy).  

D.4.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Stanovená koncepce rozvoje systému veřejných prostranství se Změnou č.1 podstatně nemění. 
Z textu byla vypuštěna obecná ustanovení a ustanovení neřešitelná v rámci územně plánovací 
činnosti. 

Veřejná prostranství zahrnují náměstí, ulice a další prostory přístupné každému bez omezení, 
charakter veřejných prostranství mají i plochy veřejné zeleně. Veřejná prostranství jsou vymezena 
jako samostatné plochy zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu podle § 34 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v ÚP Ohrazenice jsou tvořena zejména samostatnými plochami 
místních komunikací a účelových komunikací. Funkci veřejných prostranství bude plnit i část ploch 
sídelní zeleně, veřejná obytná zeleň. 
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Kostra veřejných prostranství je tvořena plochami veřejných prostranství všeobecných (PP), které 
zahrnují obecní síť místních komunikací a další uliční prostory. V místech s potřebou doplnění 
nebo rozšíření této kostry budou realizovány nové plochy veřejných prostranství: 
-  místní komunikace pro novou zástavbu (plochy Z29a, Z34, Z35, Z1-Z51, Z1-Z70, Z1-Z71, 

Z1-P04), 
-  místní komunikace ve stávající zástavbě (plocha Z1-P05) 
- propojení místních komunikací (plocha Z1-P06).  

Veřejná prostranství mohou vznikat dle místních podmínek i na jiných plochách s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch, pokud slouží bezprostředně 
pro zajištění hlavního nebo přípustného využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití, 
resp. pro dopravní připojení staveb umístěných v souladu s ÚP Ohrazenice, neboť vznik veřejných 
prostranství je pro obec žádoucí. 

D.4.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů - např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, 
apod. nebyly uplatněny. Tato problematika není v obecných souvislostech Změnou č.1 dotčena, 
pouze byl doplněn aktualizovaný text. 

Ve Změně č.1 jsou respektovány požadavky ochrany obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. a 
vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. v platném znění. Opatření ochrany obyvatelstva pro území obce 
Ohrazenice jsou definována v Havarijním plánu a Krizovém plánu Libereckého kraje a odvozených 
dokumentech (Výpis z Havarijního plánu LK pro ORP Turnov aj.). 

Jako zdroje vody pro hašení lze využít hydranty osazené na veřejných vodovodních řadech, pokud 
to bude technicky možné a pokud budou vyhovovat svými parametry (dimenze potrubí, 
hydrostatický tlak, průtok atd.) a budou vyhovovat svým umístěním vzhledem k zástavbě. 

Dále lze využívat přírodní i umělé vodní plochy a toky s vyhovujícími parametry jako jsou např. 
jejich objem, průtok, dostupnost požární technikou a vzdálenost od zástavby. 

Požární ochranu zajišťuje na profesionální bázi Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – 
požární stanice Turnov.  

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat zvláštní zájmy MO ČR na území obce. 

Všeobecně lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základě 
závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany: 

-  výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny), 
-  stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 

větrných elektráren apod.), 
-  stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN, 
-  výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a 

III. třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, 
čerpacích stanic PHM apod., 

-  nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů, 
-  výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity, 
-  zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady), 
-  vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny, - říční přístavy - 
výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení, 

-  železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na 
nich, 

-  železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod., 
-  stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 

územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany). 
-  veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO. 

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Na území obce z analýzy rizik nevyplývá možnost vzniku mimořádné události IV. stupně – zvláštní 
povodně způsobené protržením hráze. Není vymezeno žádné území ohrožené zvláštní povodní. 
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Zóny havarijního plánování  

Zóny havarijního plánování dle příslušných právních předpisů nejsou na území Ohrazenic 
stanoveny. Charakter stávající výroby, skladů a zařízení jiného určení nevyvolává potřebu 
stanovení havarijních zón ani stanovení míst pro vyvezení nebezpečných látek mimo zastavěná 
nebo zastavitelná území obce.  

Zóny ohrožení je třeba respektovat zejména u výrobních provozů, skladových areálů, čerpacích 
stanic PHM i zařízení občanského vybavení, kde se používají ve větším množství nebezpečné 
chemikálie, hořlaviny apod.  

Možná rizika představují havarijní znečištění vod, sněhové kalamity, havárie v silniční a železniční 
dopravě s možností úniku nebezpečných látek, požáry a výbuchy skladů benzínu, barev, laků a 
jiných hořlavin.  

Pro činnosti a opatření při vzniku mimořádné události v zóně ohrožení lze využít postupy z 
Havarijního a Krizového plánu Libereckého kraje. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí, budou v mírové době využity přirozené 
ochranné vlastnosti staveb a provádění úprav proti pronikání nebezpečných látek, v období 
válečného stavu se pro ukrytí obyvatelstva budou budovat improvizované úkryty. 

Plán ukrytí obyvatelstva je přílohou Havarijního plánu Libereckého kraje. Obsahuje zásady 
zabezpečení ukrytí, přehled stálých úkrytů po správních obvodech obcí s rozšířenou působností, 
s vyznačením typu úkrytu a kapacity ukrývaných osob, přehled o vhodných prostorech pro 
vybudování improvizovaných úkrytů a rozdělení odpovědnosti za ukrytí obyvatelstva. 

V řešeném území nejsou stálé úkryty CO. S výstavbou nových se nepočítá.  

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro ubytování evakuovaných osob je dočasně možné využít základní školu. 

Skladování materiálu CO a humanitární pomoci 

V současné době není v obci sklad materiálu civilní ochrany. Prostředky CO budou prostřednictvím 
územního odboru HZS dodávány z centrálního skladu podle vzniklé potřeby obce. Potřebné 
prostory pro materiál CO a humanitární pomoc, včetně uskladnění a výdeje prostředků individuální 
ochrany, budou v případě potřeby řešeny ve vhodných objektech ve vlastnictví obce (např. obecní 
úřad). Se zřízením humanitární základny se v řešeném území nepočítá. V případě potřeby si 
starosta vyžádá dodání potřebné pomoci prostřednictvím KOPIS – krajského operačního a 
informačního střediska HZS LK. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy 

Charakter stávající výroby, skladů a zařízení jiného určení nevyvolává potřebu stanovení 
havarijních zón v okolí provozovatelů výrob (není zde zařízení skupiny A, B), ani stanovení míst 
pro vyvezení nebezpečných látek mimo zastavěná nebo zastavitelná území obce.  

Na nově vymezovaných plochách obecně nelze připustit jakoukoliv průmyslovou nebo 
zemědělskou činnost ohrožující život, zdraví nebo životní prostředí (v návaznosti na platnou 
legislativu v oblasti životního prostředí). 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace 

Podle zákona č. 239/2000Sb. je pro záchranné a likvidační práce zajištěn koordinovaný postup 
složek zařazených v Integrovaném záchranném systému. Vyhlášení stavu nebezpečí na celém 
území je všeobecná výstraha dávaná akusticky sirénou s následnou tísňovou informací z místních 
nebo hromadných informačních prostředků. 

Následky mimořádných událostí je nutno řešit prostřednictvím složek Integrovaného záchranného 
systému (IZS), koordinovaný postup všech složek IZS zajišťovat při respektování podmínek 
prováděcích vyhlášek na centrální úrovni i na úrovni obce a Havarijního a Krizového plánu 
Libereckého kraje. 



ÚP Ohrazenice – Změna č.1  Odůvodnění 

SAUL s.r.o. 31 

Odvoz trosek a nekontaminovaných sutí lze provést na povolené skládky inertních materiálů, 
ostatní a nebezpečné odpady do příslušných zařízení v okolí obce podle charakteru odpadu. 
Nejvýznamnější zařízení pro odstraňování odpadů v blízkosti řešeného území je spalovna Termizo 
Liberec nebo skládka odpadů Košťálov. Nakládání s uhynulými zvířaty je řešeno příslušnými 
útvary Státní veterinární správy ČR (nejbližší zařízení je v Ralsku – Borečku). Záhraboviště není 
na území obce vymezeno. 

Materiál pro záchranné práce, jakož i dopravní prostředky a mechanismy, zajistí Obecní úřad 
Ohrazenice ve spolupráci s místními firmami. 

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

V řešeném území se nevyskytují ohrožující nebezpečné látky a není proto nutné řešit ochranu před 
jejich vlivy. Změna č.1 nenavrhuje umisťování skladů a zásobníků ohrožujících nebezpečných 
látek, protože převládající využití území je neslučitelné s jakoukoliv průmyslovou činností 
ohrožující životní prostředí.  

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Řešení havarijních stavů je součástí havarijních plánů správců sítí. Dílčí poruchy na zařízení lze 
řešit přepínáním a místní uzávěrou. Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou 
pitné vody v množství maximálně 15 l/den × obyvatele cisternami ze zdroje určeného 
provozovatelem. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu a domovních 
studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

Nouzové řešení zásobování elektrické energie je řešeno provozním řádem dodavatele.  

D.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Textová část kapitoly E. Koncepce uspořádání krajiny vychází z původního textu ÚP Ohrazenice, 
kdy ve Změně č.1 v některých podkapitolách došlo k přemístění částí textu z jiných částí textu ÚP. 
Text kapitoly je tak upraven v souladu s novelou vyhlášky č.500/2006Sb. v platném znění, kde je 
definován povinný obsah a struktura územního plánu.  

D.5.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
A PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ. 

V ÚP Ohrazenice jsou převážně na pozemcích zemědělského půdního fondu vymezeny plochy 
polí a trvalých travních porostů, plochy trvalých kultur (sady) a plochy zemědělské jiné (zahrady) 
k zajištění hospodářského využívání v souladu s ekologicko-stabilizačními a krajině estetickými 
funkcemi. Zemědělské hospodaření je základním předpokladem pro zachování krajinného rázu 
volné krajiny hlavně před sukcesními jevy a umožnění rozvoje chráněných druhů v lokalitách 
zájmů ochrany přírody. 

Pro hospodářské a jiné využívání PUPFL jsou v ÚP Ohrazenice vymezeny plochy lesní 
všeobecné.  

V částech nezastavěného území, kde není účelné stanovit jeden převažující způsob využití území, 
se vymezují plochy smíšené nezastavěného území všeobecné, kde bude při hospodaření na nich 
upřednostňována ochrana přírody a krajiny. 

Pro stabilizaci a rozvoj kostry vodních toků a nádrží jsou vymezeny plochy vodní a vodních toků. 

V souladu s Metodikou MMR ČR se vymezují plochy změn v krajině (původně v ÚP Ohrazenice 
plochy nezastavitelné), jedná se o plochu K43, plochy zeleně ochranné a izolační. Změnou č.1 se 
v souladu se zpracovanými KPÚ po jejich vyhodnocení vymezují plochy změn v krajině pro 
založení biokoridorů místního významu (plochy Z1-K44, Z1-K45, Z1-K46, Z1-K49). Pro založení 
zeleného pásu podél účelové komunikace se vymezuje plocha změn v krajině Z1-K47 a pro 
rozčlenění honů orné půdy plocha Z1-K48. 
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D.5.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE KRAJINY 

Celková koncepce řešení uspořádání krajiny stanovená v ÚP Ohrazenice se Změnou č.1 
podstatně nemění. Text ÚP Ohrazenice byl místně doplněn. 

Jako podklad byla použita Územní studie krajiny pro SO ORP Turnov (sdružení autorů, 09/2019). 

DEFINICE 

„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného 
rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině“ (zákon č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny). 

Krajinný celek (KC): „Území se stejným či velmi podobným souborem typických znaků, 
odrážejících jeho stav a vývoj. Krajinný ráz je dán určitou typickou kombinací přírodních, kulturních 
a historických charakteristik oblasti krajinného rázu, které jsou lidmi vnímány jako její typické 
znaky, které pro ně určitý prostor identifikují a vytváří jeho obraz“ (metodiky hodnocení krajinného 
rázu). 

Krajina: je část území tak, jak je vnímána lidmi, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného 
působení přírodních nebo lidských faktorů (Evropská úmluva o krajině, 2017).  

Cílová kvalita krajiny: je vyjádřením požadavků a přání lidí na charakter prostředí, v němž žijí, 
formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány (Evropská úmluva o krajině, 
2017). Charakteristika vztažena zejména k území obce Ohrazenice. 

Krajinný okrsek (KO): v pojetí vyhlášky 500/2006 Sb., novela 2018 je „individuální, většinou 
pohledově související krajinný prostor – území, které může být pohledově dotčeno realizací 
určitého záměru“.  

Krajinný okrsek představuje základní skladebnou relativně homogenní část krajiny, která se od 
sousedních krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem 
využití (určitými charakteristikami, či specifickými znaky přírodní, historické a kulturní 
charakteristiky). 

Evropská úmluva o krajině: „Krajina znamená část území, tak, jak je vnímána obyvatelstvem, a 
jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních nebo lidských faktorů. 
Ochrana krajiny znamená činnosti směřující k zachování a udržení význačných nebo 
charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní 
konfigurace nebo z lidské činnosti” (Evropská úmluva o krajině z 20.10.2000, Sbírka 
mezinárodních smluv č. 12/2017). 

JEDNOTKY KRAJINNÉHO ČLENĚNÍ 

ÚP Ohrazenice vymezuje základní jednotky krajinného členění, kdy krajinné celky (KC) a krajiny 
jsou upřesněním ZÚR LK, krajinné okrsky jsou upřesněním Územní studie krajiny SO ORP Turnov. 

Území obce Ohrazenice je celkově polyurbanizovaným územím bezprostředně propojeným s 
městem Turnov. Venkovský charakter severní části vlastního sídla je patrný uspořádáním uliční 
sítě bez uliční fronty městského typu, a neuspořádaným vnitřním územím jednotlivých ploch. 
Významný vliv pro rozvoj obce je blízkost navazujícího města Turnova. Severní nezastavěná část 
území je tvořena intenzivně využívanými zemědělskými pozemky s podílem okrajů drobných lesů. 

Stručný popis a charakteristiky krajinných celků a krajin 

KRAJINNÝ CELEK: 09 – TURNOVSKO 
Krajinný ráz KC: Celkově jemná modelace harmonicky utvářené krajiny s pískovcovým reliéfem, 
skalními městy a významnými krajinnými a kulturními dominantami nad plochým nivním reliéfem 
podél Jizery a Libuňky. Území s významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých 
travních porostů, četnými rybníky, potoky a kulturními památkami. 
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Krajina: 09-1 Turnov – Pěnčín 
Hlavní cíle ochrany krajiny: Eliminace možného negativního ovlivnění investičními záměry a ke 
krajinnému rázu nešetrnými způsoby hospodaření, prioritou ochrany je uchování a případná 
obnova jejího přírodního prostředí a zachování typického charakteru krajiny za současného 
rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů, při 
respektování zájmů zvláštní, mezinárodní i obecné ochrany přírody a krajiny, a zájmů památkové 
péče.  

KRAJINNÝ CELEK (KC): 10 – ČESKODUBSKO-HODKOVICKO (v řešeném území 
pouze nereprezentativní výběžek území v S části) 
Krajinný ráz: Celkově zachovaná krajina mozaiky různorodých pozemků v členitém terénu a 
osídlení. Harmonická krajina s vyváženým poměrem lesů, polí, luk a vodních toků. Plošina, 
rozřezaná erozní činností vodních toků, s dílčím výskytem kuest a vypreparovaných čedičových 
suků. Výrazná, až kaňonovitá údolí vodních toků, údolí Mohelky s meandry. Méně přehledná 
území díky hlubokým údolím vodních toků, výhledy možné z plošin.  

Krajina: 10-3 Hodkovicko a Paceřicko 
Hlavní cíle ochrany krajiny: Zachování charakteru krajin krajinného celku, zejména terénní i 
druhové členitosti pozemků, zachování venkovského charakteru, ochrana krajinných dominant, 
eliminace možného negativního ovlivnění investičními záměry a ke krajinnému rázu nešetrnými 
způsoby hospodaření, při respektování zájmů zvláštní i obecné ochrany přírody a krajiny, a zájmů 
památkové péče. 

Krajinné okrsky:  

Kozice (dle ÚSK ORP Turnov součást OK Jenišovice). Lesnaté partie tvořící enklávu v okolní 
zemědělské půdě. 

Ohrazenice (dle ÚSK ORP Turnov součást OK Turnov a Příšovice - Přepeře). Cca uzavřený 
prostor zástavby obce s množstvím linií dopravních staveb, při okrajích přechází volně do 
sousedícího okrsku. 

Vesecko (dle ÚSK ORP Turnov součást OK Jenišovice). Linie lesů v mělkém údolí potoka. 

Štipka (dle ÚSK ORP Turnov součást OK Jenišovice). Rozsáhlejší prostor intenzivně využívaných 
zemědělských pozemků – orné půdy, luk a pastvin, ovocných sadů.  

Dílčí kroky a cíle naplňování ochrany krajinného rázu 

a)  stabilizovat obyvatelstvo, uvážlivě rozvíjet výrobní funkce (nerušící výroba, lesnictví, 
zemědělství), dopravu, cestovní ruch, turistiku a rekreaci, s ohledem na možnosti obnovy 
tradic, 

b)  individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s 
ohledem na potřebu uchování hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením 
složek přírodních a kulturních, 

c)  využívat půdní fond náležitým zemědělským a lesnickým hospodařením v intencích zásad 
udržitelného rozvoje, zachovat současný charakter území, zemědělské hospodaření 
s těžištěm údržby TTP (lučním hospodařením a pastvením) vč. orného hospodaření s 
uvážlivým výběrem pěstovaných plodin s ohledem na případné erozní jevy, s podporou 
snah o další rozčleňování v minulosti scelených zemědělských pozemků, s podporou 
revitalizace zdejších napřímených potoků vytvářením nových meandrů.  

Návrhy urbanistického řešení jsou koncipovány s ohledem na ochranu krajinného rázu, jsou 
formulovány pomocí regulativů ploch rozdílného způsobu využití s ohledem na současný charakter 
území jednotlivých krajinných okrsků s cílem zachování a navýšení jejich krajinných hodnot. 
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D.5.3 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ÚSES 

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

- Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES (ÚTP NR a R 
ÚSES), MMR a MŽP ČR, 1996 – Společnost pro životní prostředí Brno, revize z 2011, 

- ZÚR LK (SAUL, 2021), 
- Územně analytické podklady ORP Turnov (stav data 02/2022), 
- Územní plán obce Ohrazenice, (Ing. arch. Blažková, 2014), 
- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (KOPK), 
- Komplexní pozemkové úpravy – návrh společných zařízení. 

Pozn.: v souladu s platnou legislativou vztaženou k územnímu plánování, nejsou v ZÚP Ohrazenice č.1 vymezeny 
interakční prvky – tyto prvky vymezené v dávných Generelech ÚSES je nutno při změnách využívání považovat za 
nedotknutelné, s nutností zachování současných způsobů využívání. Ve výkladu platné metodiky vymezování ÚSES lze 
za interakční prvky považovat VKP ze zákona. 

Vymezení územního systému ekologické stability Změna č.1 věcně detailně aktualizuje. Popis 
(označení) prvků ÚSES je upraven v souladu se současnou metodikou a se sousedními ÚP, u 
nichž byla návaznost prvků prověřena. 

Systém v řešeném území doznal místy i značných změn – jak v územní vymezenosti, tak 
v označení prvků a ve způsobu vymezenosti vzhledem k jejich funkčnosti. 

Změna č.1 vymezuje ÚSES, který je na území obce pouze místního biogeografického významu: 

BIOCENTRA:  
LBC 1007 – funkční (stav), územně vymezeno s dílčí změnou hranic 
LBC 1529 – funkční (stav), územně vymezeno, upřesněno dle parcelního členění mapy katastru 
nemovitostí, 

BIOKORIDORY:  
LBK 1007/1529 (1) – částečně funkční (stav) i nefunkční (návrh), územně vymezeno, nefunkční 
úsek navržený k založení, 
LBK 1007/1529 (2) – nefunkční (návrh), územně vymezeno, návrh na založení, 
LBK 1529/1530 – funkční (stav), územně vymezeno, 
LBK 1205/1529 – částečně funkční (stav) i nefunkční (návrh), územně vymezeno, nefunkční úsek 
navržený k založení, 
LBK 1205/1683 – funkční (stav), územně vymezeno.  

Způsob vymezení, popis provedených změn: 
LBC 1007: změna hranic vyplývající z aktuálních podmínek v terénu, upřesněno dle parcelního 
členění mapy katastru nemovitostí, změna označení (původně LBC Kozice), 
LBC 1529: změna názvu (původně LBC Vostrova), upřesněno dle parcelního členění mapy 
katastru nemovitostí, 
původní LBK 6-8: zrušeno bez náhrady, důvodem je praktická nemožnost vymezení trasy 
v prostoru budoucí křižovatky dálnice a nemožnost propojení se systémem sousedící obce 
Přepeře, 
původní LBK 7-9: zrušena část původní trasy, nahrazeno nově vymezenými úseky LBK 
1205/1529 upřesněnými dle parcelního členění mapy KN a za využití vyšších společenstev v trase 
(stav), částečně nefunkční (návrh) a navržené k založení v rámci stabilizovaných ploch smíšených 
nezastavěného území všeobecných, 
LBK 1007/1529 (1) (pův. LBK 4-4): upřesněno dle parcelního členění mapy KN a za využití 
vyšších společenstev v trase (funkční část stav), část navržena k založení (nefunkční část návrh), 
LBK 1007/1529 (2): nově vymezeno z důvodu propojení systému v souvislosti se zrušením 
původního LBK 6-8, nefunkční (návrh), navrženo k založení, 
LBK 1205/1683 (pův. LBK 2-9): upřesněno dle parcelního členěné mapy KN a za využití vyšších 
společenstev v trase (stav), 
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LBK 1529/1530 (pův. LBK 6-7): upřesněno dle parcelního členěné mapy KN a za využití vyšších 
společenstev v trase (stav). 

Tabulky prvků ÚSES: 

V tabulkách prvků jsou uvedeny stručné údaje vztažené k předmětu územního plánování (bližší 
údaje viz podkladové dokumentace). 
Identifikace biocenter dle LHP (mapový server ÚHÚL) je uvedena z důvodu orientace pro 
případnou změnu kategorií lesů dotčených biocentry při obnově LHP. Uvedené druhy pozemků 
jsou určeny z aktuálních digitalizovaných map katastru nemovitostí bez ohledu na současný 
způsob využívání. 
Návrh opatření je pouze orientační údaj, kdy přesné znění je na příslušné projektové dokumentaci. 
Následně řazeno dle číselné posloupnosti. 

Biocentra: 

LBC 1007 
NÁZEV Kozice 
původní označení LBC Kozice 
výměra [m2] 105756 
funkčnost funkční (stav) 
způsob vymezení cca převzato z ÚP, upřesněno dle parcelního členění mapy KN, rozšířeno dle 

akt. stavu v terénu 
dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, TTP, ostatní plochy, zahrady 
identifikace prvku dle LHP 66 A, 57 A, 88 A 

LBC 1529 
NÁZEV Vostrova (Vesecko) 
původní označení Jalovčím  
výměra [m2] 46939 
funkčnost funkční (stav) 
způsob vymezení cca převzato z ÚP, upřesněno dle parcelního členění mapy KN 
dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, ostatní plochy 
identifikace prvku dle LHP 66 B 

Biokoridory: 

LBK 1007/1529 (1) 
NÁZEV Vesecko 
původní označení LBK 4-4 
délka v ř.ú. [m] funkční část (stav) 40 

nefunkční část (návrh) 140 
funkčnost částečně funkční, částečně nefunkční, navržené k založení 
způsob vymezení převzato z ÚP, upřesněno dle parcelního členění mapy KN 
dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, orná půda 
návrh opatření založení pásu víceetážové zeleně ve vymezeném prostoru 

LBK 1007/1529 (2) 
NÁZEV Štipka 
původní označení prvek nový 
délka v ř.ú. [m] 530 
funkčnost nefunkční (návrh), navržené k založení 
způsob vymezení územně nově vymezené 
dotčené druhy pozemků dle KN orná půda, ostatní plochy 
návrh opatření založení pásu víceetážové zeleně ve vymezeném prostoru 

LBK 1205/1529 
NÁZEV Odolenovický potok 
původní označení LBK 7-9 
délka v ř.ú. [m] funkční (stav) 890 

nefunkční (návrh) 155 
funkčnost částečně funkční, částečně nefunkční, navržené k založení 
způsob vymezení cca převzato z ÚP (upřesněno dle ÚP a parcelního členění mapy KN), 

částečně nově vymezeno 
dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, orná půda, ostatní plochy, TTP 
návrh opatření založení pásu víceetážové zeleně ve vymezeném prostoru 
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LBK 1205/1683 
NÁZEV Vesecko – Bažantnice 
původní označení LBK 2-9 
délka v ř.ú. [m] 60 
funkčnost funkční (stav) 
způsob vymezení cca převzato z ÚP, upřesněno dle parcelního členění mapy KN 
dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky 

LBK 1529/1530 
NÁZEV Jalovčím – Kozinec 
původní označení LBK 6-7 
délka v ř.ú. [m] 60 
funkčnost funkční (stav) 
způsob vymezení cca převzato z ÚP, upřesněno dle parcelního členění mapy KN 
dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemek, ostatní plocha 

D.5.4 ODŮVODNĚNÍ SYSTÉMU KRAJINNÉ ZELENĚ 

Text byl nově doplněn. 

„Zelení“ se dále rozumí (dle lokalizace výskytu vzhledem k zastavěnému území): 
-  zeleň krajinná: plochy disponující trvalým vegetačním pokryvem v nezastavěném území – 

tzn. zejména na plochách lesních, zemědělských, přírodních a smíšených nezastavěného 
území a na části ostatních vymezených ploch s výskytem prvků zejména vzrostlé nelesní 
zeleně, 

-  zeleň sídelní: plochy a prvky vzrostlé nelesní zeleně vyskytující se v zastavěném území a 
na zastavitelných plochách (do této kategorie zeleně nejsou zařazeny ovocné dřeviny ve 
zdejších evidovaných zahradách a ovocných sadech), podrobně viz podkapitola D.3.6 
odůvodnění. 

Krajinná zeleň má pro charakter území obce určující charakter, zeleň sídelní má v řešeném území 
mimořádný význam, její hlavní funkcí je propojení rozptýlené zástavby a vytvoření vazby mezi 
zastavěným územím a volnou krajinou tvořenou krajinnou zelení.  

Ochrana dřevin je v pojetí § 3 a § 7 zákona č. 114/92 Sb. cílena na „dřeviny rostoucí mimo les“, 
kterými se rozumí „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních 
útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond“. Výskyt vzrostlé nelesní zeleně patří mezi 
významné krajinotvorné prvky místního významu. Optickou součástí této zeleně jsou ovocné 
dřeviny ve zdejších evidovaných zahradách a ovocných sadech. 

Zeleň na plochách ve volné krajině se vyskytuje zejména na plochách lesních, zemědělských, 
přírodních, vodní plochy a toky a smíšených nezastavěného území. Kromě pozemků tvořících 
uvedené vymezené funkční plochy je tvořena plochami nárostů dřevin a keřů (i těchto cíleně 
založených struktur) v podobě různých podob, v naprosté většině však nepěstěnými nárosty 
lesních dřevin (vč. keřů a křovin), v druzích dle disponibilních stanovištních podmínek, a to 
v podobě solitér, hloučků a linií mozaikovitě v celém řešeném území bez ohledu na druhové 
zatřídění pozemků v katastru nemovitostí (často na tzv. ostatních plochách i na plochách 
dlouhodobě nevyužívaných zemědělských pozemků jako výsledek probíhající sukcese). Prvky této 
kategorie přispívají k atraktivitě krajiny, navyšují její ekologickou stabilitu, jsou přirozeným refugiem 
zde závislých organismů. 

Součástí krajinné zeleně jsou tedy obecně lesy (PUPFL), vybrané pozemky ZPF, prvky vzrostlé 
nelesní zeleně na různých pozemcích bez ohledu na funkční zařazení ploch. Území obce 
disponuje velkým množstvím prvků vzrostlé nelesní zeleně, tj. dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, § 3, písm. g - dřeviny rostoucí mimo les, tzn. zeleně vyskytující se mimo 
katastrované lesní pozemky. Jedná se tedy o plochy disponující trvalým vegetačním pokryvem.  
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D.5.5. ODŮVODNĚNÍ ZÁSAD PROSTUPNOSTI KRAJINY 

Text podkapitoly byl Změnou č.1 doplněn. 

Prostupnost krajiny je pro obyvatele a návštěvníky nutná pro zajištění přímého komunikačního 
propojení sídel v krajině, pro zajištění hospodárného využívání a údržby dílčích částí krajiny, ale i 
pro zachování vztahu obyvatel ke krajinnému prostředí bez ohledu na vlastnické vztahy. 

Prostupnost krajiny ke kromě volného neorganizovaného pohybu krajinou umožněna sítí silnic, 
místních a účelových komunikací, tedy v ÚP vymezenými plochami dopravní infrastruktury a 
dalšími v ÚP Ohrazenice nevymezenými zvykovými trasami. 

Prostupnost krajiny včetně prostupnosti optické je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků, 
danými jejich podnikatelskými záměry a technologiemi používanými pro využití a údržbu půdního 
fondu, zájmy veřejnosti zejména na rekreačním využití krajiny a zájmy státu zejména na ochraně 
přírody a krajiny. Důležité je zachování zvykových pěších tras, kdy značná část účelových cest 
v územích intenzivní zemědělské činnosti již nezřetelná, nebo již zcela vymizela – pro jejich 
zachovávání je nezbytné tyto trasy vyčleňovat z pastevních areálů formou prostupů v dočasných 
oploceních. 

Pro zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny je nutné dodržování ochranného režimu jednotlivých 
výše vymezených lokalit krajinného rázu, kdy prostupnost krajiny, resp. volný pohyb návštěvníků, 
je v řešeném území omezena zejména neprostupnými zastavěnými územími a liniovými 
dopravními stavbami, v případě volné krajiny v neposlední řadě i zájmy obecné ochrany přírody. 

V řešeném území obce není evidována žádná migrační trasa velkých savců, ani kritická a 
problémová, místa, ani území není součástí žádného významného migračního území. 

Přístupnost, dostupnost a technologie obhospodařovávání zemědělských pozemků je možné v 
případě potřeby i nadále řešit novými účelovými i přechodnými komunikacemi z důvodu umožnění 
zemědělského hospodaření a náležitého využívání a údržby pozemků ZPF. 

V souladu s provedenými komplexními pozemkovými úpravami byly ve Změně č.1 vymezeny 
účelové komunikace zpřístupňující krajinu a zajištující propojení částí území obce, s návazností na 
silniční síť. 

D.5.6 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, OCHRANY PŘED 
ZÁPLAVAMI A POVODNĚMI 

Text podkapitoly byl Změnou č.1 doplněn. 

Katastrální území Ohrazenice u Turnova je v povodí toku Jizera a dílčím povodí toku Ohrazenický 
potok a Odolenovický potok, oba se vlévají do Jizery. Ohrazenický potok, který je v zástavbě 
upraven – opevněn (místy veden v betonovém korytě) je ve správě Povodí Labe, Hradec Králové. 
Bezejmenný vodní tok vlévající se do Odolenovického potoka mimo řešené území, protéká 
zalesněným údolím je ve správě Lesů ČR. Na žádném z toků v řešeném území nejsou stanovena 
záplavová území. Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vody z plochy 
povodí je zástavba hodnocena jako neohrožená. V ÚP Ohrazenice nebyla vymezena 
vodohospodářská opatření. Změnou č.1 se obecně navrhuje zvyšování retenční schopnosti krajiny 
a ochrana území před zvýšeným odtokem srážkových vod. V územní studii krajiny ORP Turnov 
byla na Ohrazenickém potoce navržena průtočná vodní nádrž v lokalitě, která je ale v územním 
střetu s vymezenými účelovými komunikacemi dle KPÚ, které jsou připravovány k realizaci. Na 
bezejmenném vodním toku byla v lesních partiích navržena vodní nádrž s funkcí zásobní a 
krajinotvornou. Tyto plochy nejsou Změnou č.1 vymezovány, protože na úrovni poznání a 
přesnosti podkladů pro ÚP je problematické je vymezit. Změnou č.1 však byly doplněny podmínky 
pro využití ploch s rozdílným způsobem tak, aby bylo na vhodných místech po podrobném 
technickém prověření možno realizovat malé vodní nádrže. 
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V řešeném území bude pokud možno podél vodních toků zachován oboustranně volný 
manipulační pruh v šíři 6 m od břehové čáry z důvodu možnosti provádění údržby. Veškeré zásahy 
do toků nebo související s tokem (úpravy břehů, výustní objekty, regulace toku, přemostění atd.) je 
nutno projednat se správci toků. Povrchový odtok po zástavbě území by neměl mít zásadně 
odlišné parametry jako před zástavbou území. To znamená, že projekty větších objektů stavěných 
v inundačním území by měly obsahovat studii ovlivnění odtokových poměrů. 

Významnou součástí opatření proti povodním a záplavám jsou i vymezené plochy zeleně podél 
vodních toků. Pro zdržení přívalových srážek stékajících po povrchu půdního fondu je vhodné 
realizovat vsakovací průlehy nebo pásy zeleně dělící rozsáhlé hony orné půdy. Průlehy i pásy 
zeleně mohou být obecně nedílnou součástí ploch zemědělských.  

D.5.7 ODŮVODNĚNÍ PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ 

Text podkapitoly byl Změnou č.1 doplněn. 

Erozní ohrožení plošnou vodní erozí je převážně zanedbatelné až mírné, lokálně silné. Zhruba 
polovina bloků sadů je ohrožena erozním smyvem. Erozní smyv neohrožuje zástavbu. Půdy 
nejsou ohroženy větrnou erozí. 

Pro zamezení těchto jevů na zemědělských pozemcích je nutná i technologická kázeň 
zemědělských hospodářů ve svažitých polohách (pěstování nekonfliktních plodin a používání 
šetrných technologií obhospodařování), na lesních pozemcích ve svažitých partiích mohou erozi 
způsobovat nešetrné způsoby vyklizování vytěžené dřevní hmoty, kdy při obnově lesů spočívá 
eliminace těchto jevů v dodržování technologické kázně. 

Pro zamezení těchto jevů na zemědělských pozemcích je vhodné realizovat pásy zeleně dělící 
rozsáhlé hony orné půdy. Dle KPÚ se Změnou č.1 vymezují dva pásy krajinné zeleně (plochy Z1-
K47, Z1-K48). Další pozemky zeleně (např. i polní cesty doprovázené liniovou zelení) mohou být 
nedílnou součástí ploch zemědělských. 

D.5.8 ODŮVODNĚNÍ REKREAČNÍHO VYUŽITÍ KRAJINY 

Koncepce rekreačního využití krajiny se Změnou č.1 principiálně nemění. Text byl Změnou č.1 
upraven a doplněn ve vztahu ke koncepci využívání krajiny. 

Okolní krajina je využívána pro rekreační cyklistiku.  

D.5.9 ODŮVODNĚNÍ DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

Plochy těžby se nevymezují. Na území obce se nenachází ložiska nerostných surovin ani svahové 
nestability - sesuvná území. 

D.6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

Kapitola stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byla Změnou č.1 
místně aktualizována z důvodu dosažení souladu s novelami stavebního zákona a jeho 
prováděcími vyhláškami č.500/2006Sb. a č.501/2006Sb. v platném znění. Byly doplněny definice 
pojmů, podmínky využití území, bylo provedeno rozdělení na plochy stabilizované, plochy 
zastavitelné, plochy přestavby a plochy změn v krajině, místně bylo doplněno podmíněně 
přípustné využití. Dle Standardu MMR ČR a novely Vyhlášky č.501/2006Sb. byly přejmenovány 
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Regulační podmínky nejsou zásadně měněny, 
protože byly takto dohodnuty během zpracování návrhu ÚP Ohrazenice. Je doplněno podmíněně 
přípustné využití a místně dle potřeby podmínky prostorového uspořádání. 
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D.6.1 DEFINICE 

Dopravní prostředky jsou definovány z důvodu nepřípustnosti jejich dlouhodobého odstavování a 
využívání jako „staveb“, zejména v nezastavěném území a na plochách změn v krajině. 

Dům smíšené funkce je definován za účelem zajištění polyfunkčnosti využití příslušných 
smíšených ploch, kde je žádoucí zachovat určitý podíl trvalého bydlení, zajistit atraktivitu podlaží 
navazujícího na veřejné prostranství a přitom umožnit potenciálnímu vlastníku širokou škálu 
možného dalšího využití, vždy se předpokládá plnění hygienických podmínek. 

Integrovaná stavba je definována za účelem rozlišení přípustnosti činností na samostatných 
pozemcích v rámci příslušných ploch od činností začleněných do staveb hlavního a přípustného 
využití. 

Kvalita prostředí je definována projektantem ÚP, je souhrnem činitelů a vlivů přispívajících ke 
zdravému užívání různých druhů životních prostorů: 
- standard prostředí s přiměřeným množstvím zejména veřejné infrastruktury, rekreační 

zeleně a veřejných prostranství přispívajících k naplňování požadavků na danou plochu, 
- kvalita složek životního prostředí - zejména nízká intenzita hluku z dopravy, výroby i 

zábavních aktivit, nízké emisemi prachu a pachů, dobré osluněním a osvětlení aj. 

Maximální koeficient zastavění pozemku je definován za účelem umístění hmot stavební 
struktury na pozemku a zajištění přiměřeného rozsahu pobytových případně parkovacích ploch na 
terénu. 

Mobilní dům je definován za účelem umožnění stanovení nepřípustnosti této nestandardní 
stavební formy v příslušných kategoriích ploch s rozdílným způsobem využití. 

Nerušící výroba je definována na základě § 8 Hlavy II, Části druhé, vyhlášky č. 501/2006 Sb. jako 
taková výrobní činnost, která svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení souvisejícího území a 
svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zátěž území. 

Odchylka mezi vymezováním hranic ploch a linií nad katastrální mapou v ÚP a nad geodetickým 
zaměřením je důsledkem nově nabyté možnosti porovnávat a zapracovávat digitální podklady 
vznikající různými měřičskými metodami nad různými mapovými podklady. Pro veškeré jevy 
umisťované ve vztahu k vymezeným čarám katastrální mapy se připouští pouze odchylka 
vyplývající z geodetického zaměření skutečného stavu. Odchylka 5 m považovaná z hlediska ÚP 
za nepřesnost kresby s vztahuje k hranicím ploch a liniím nově vymezovaným v ÚP bez přímého 
vztahu k KM. 

Oplocení je principiálně nepřípustné na všech plochách nezastavěného území, dočasně zřizované 
oplocenky na PUPFL a oplocení ZPF se speciálními kulturami a ohradníky ploch pro chov 
hospodářských zvířat nebo koní jsou z definice oplocení vyjmuty za účelem umožnění ochrany 
těchto ploch před škůdci a naopak ochrany obyvatel využívajících prostupnosti území před 
činnostmi na nich probíhajícími. Oplocení silnice S5 (I/35) se pro zajištění bezpečnosti dopravy 
podmíněně připouští v nezastavěném území na přilehlých plochách k této dopravní infrastruktuře a 
to s ohledem na konfiguraci terénu v daném místě. 

Podkroví je v ÚP definováno na základě metodické pomůcky MMR ČR, 06/2013. 

Podružné stavby jsou v ÚP definovány zejména za účelem umožnění nezbytné obsluhy ploch v 
nezastavěném území odchylně od přístřešků dle SZ, s ohledem na jejich specifické charakteristiky 
v různých plochách.  
- zvláště zdůrazněná nepřípustnost trvalého bydlení nebo rodinné rekreace vyplývá 

z přetrvávající snahy stavebníků pronikat s tímto využitím do nezastavěného území pod 
záminkou budování staveb pro údržbu krajiny. 

Pohoda bydlení - viz nález Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 44/2005-116 - je atmosféra 
kvalitního prostředí pro bydlení příznivá pro všechny skupiny jeho uživatelů, je souhrnem činitelů a 
vlivů přispívajících ke zdravému bydlení. 

Proluka v zástavbě je definována projektantem ÚP.   
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Rodinný dům venkovského rázu byl definován v ÚP Ohrazenice projektantem, protože je tento 
pojem používán v podmínkách ploch s rozdílným způsobem využití. Změnou č.1 se nemění. 

Treehouse je definován na požadavek pořizovatele z důvodu nejasného uplatňování stavebními 
úřady a za účelem umožnění stanovení nepřípustnosti této nestandardní stavební formy v 
příslušných kategoriích ploch s rozdílným způsobem využití. 

D.6.2 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Plochy s rozdílným způsobem využití byly přejmenovány následovně, přičemž některé kategorie 
plochy byly sloučeny: 

název plochy RZV (ÚP Ohrazenice) nový název plochy RZV (Změna č.1) 
PLOCHY BYDLENÍ 
venkovská obytná zástavba BV) plochy bydlení venkovského (BV) 
městská obytná zástavba (MB) plochy bydlení všeobecného (BO) 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
smíšená obytná venkovská zástavba (BVS) plochy smíšené obytné venkovské (SV) 
městská smíšená obytná zástavba MBS) plochy smíšené obytné městské (SM) 
PLOCHY REKREACE 
zahrádkářské kolonie (K) plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
občanská vybavenost (OV) plochy občanského vybavení veřejného (OV) 
sportovní plochy (OS) plochy občanského vybavení – sport (OS) 
hřbitovy (OH) plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
rychlostní silnice (DR) 
silnice I. třídy (DSI.) a III. třídy (DSIII) 

plochy dopravy silniční (DS) 

železnice (DŽ) 
koridor železnice D26 (D26) 

plochy dopravy drážní (DD) 

veřejná prostranství (VP) 
místní komunikace (DM) 
místní účelové komunikace (DU) 
chodníky (CH) 
plochy garáží (DP) 

plochy veřejných prostranství všeobecných (PP) 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
technické vybavení (TS) plochy vodního hospodářství (TW) 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
průmyslová výroba plochy výroby lehké (VL) 
zemědělská výroba smíšená (VZS) plochy výroby zemědělské a lesnické (VZ) 
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 
smíšená výroba (VS) plochy smíšené výrobní – výroba, obchod a služby (HS) 
PLOCHY ZELENĚ 
ochranná zeleň (OZ) plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
vodní plochy (H) plochy vodní a vodních toků (WT) 
PLOCHY LESNÍ  
lesy, pozemky určené k plnění funkcí lesa (L) plochy lesní všeobecné (LE) 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
trvalé travní porosty (T) 
orná půda (OP) 

plochy polí a trvalých travních porostů (AP) 

ovocné sady, sady (S) plochy trvalých kultur (AT) 
zahrady (Z) plochy zemědělské jiné (AX) 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
vysoký nálet na nelesní půdě (N) plochy smíšené nezastavěného území všeobecné (MN) 

ODŮVODNĚNÍ ROZLIŠENÍ PLOCH PODLE CHARAKTERU VYUŽITÍ 

Zastavitelné plochy jsou definovány v souladu se stavebním zákonem. 

Za plochy přestavby jsou považovány změny navržené na plochách již zastavěných tam, kde 
bude s ohledem k narušení urbanistické struktury dosavadním způsobem využití znehodnoceného 
území změněn dosavadní charakter využití ploch (změna funkce). Změna způsobu zástavby není 
považována za přestavbu ve smyslu územního plánu, protože náhled na znehodnocení prostorové 
struktury je ve srovnání s ostatními kritérii územního plánu velmi individuální. 
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Definování ploch změn v krajině vychází ze stavebního zákona a metodického postupu 
Standardy vybraných částí ÚP (MMR ČR, 2019). 

Koridory dopravní infrastruktury (překryvné plochy) - jsou stanoveny v případech, kdy je třeba 
dočasně chránit jasně vymezené plochy s rozdílným způsobem využití před dopady dosud 
neupřesněného umístění liniových staveb zvláštními omezeními, přičemž není žádoucí omezovat 
stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití mimo tyto koridory z důvodů deformace bilancí i 
celkového náhledu na urbanistickou koncepci. Změnou č.1 se vymezuje koridor pro optimalizaci a 
zdvojkolejnění železniční trati, úsek Turnov – Čtveřín a koridor pro kapacitní silnici S5 (silnice I/35), 
úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK. 

ODŮVODNĚNÍ ROZLIŠENÍ VYUŽITÍ PODLE PŘÍPUSTNOSTI 

V souladu s požadavky novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb. je stanoveno hlavní, přípustné, 
podmíněně přípustné a nepřípustné využití. 

Minimálně 50% podíl hlavního a přípustného využití ploch na jedné straně zajišťuje odpovídající 
využití ploch, na druhé straně umožňuje dostatečné uplatnění podmíněně přípustného využití. 

V ÚP Ohrazenice bylo definováno nepřípustné využití. 

Přípustnost dočasného zachování stávajícího využití na plochách změn na jedné straně 
umožňuje vlastníkům nemovitostí odložit provedení předepsaných změn na dobu vhodnou 
z hlediska ekonomického i strategického za podmínky nenarušení veřejných zájmů, na druhé 
straně touto možností zvýší projednatelnost navržených změn. 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Text byl aktualizován. Použité názvy, označení a barevné provedení jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití (dále též plochy RZV) vychází z dokumentace Standard vybraných částí 
územního plánu (MMR 10/2019) – dále též Standard. Plochy RZV jsou tímto Standardem 
podrobněji členěny na typy ploch, a to v souladu s §3, odst.4 vyhlášky č.501/2006 Sb. s ohledem 
na specifické podmínky a charakter území. Typy ploch použité ve Změně č.1 představují druhou 
úroveň členění ploch RZV, která tak dle metodiky představuje základní standardizovaný způsob 
označování ploch s RZV a jsou v souladu s definicemi těchto ploch uvedenými v Standardu.  

Z textu byly vypuštěny nevhodně stanovené podmínky a naopak byly doplněny některé prostorové 
požadavky. Byl doplněn pojem základní vybavenost území. 

Základní vybavenost území je definována s cílem zjednodušení práce s regulativy, kdy řada 
staveb, zařízení, úprav, kultur a činností je obecně (podmíněně) přípustná ve všech plochách s 
rozdílným způsobem využití. Věcným účelem je, aby na všech plochách s rozdílným způsobem 
využití mohly být bez změny ÚP umisťovány dílčí pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření odlišné 
funkce bezprostředně související s hlavním a přípustným využitím dané plochy nebo které jsou 
technologicky přímo vázané na dané místo a které nelze vzhledem k jejich rozsahu, stupni poznání 
a podrobnosti používané pro zpracování ÚP územně stabilizovat jako samostatné plochy 
s rozdílným způsobem využití. 

BV plochy bydlení venkovského 
- plochy s převažující funkcí bydlení venkovského charakteru s nižší hustotou soustředění 

obyvatel, s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení ve spojení se 
základním občanským vybavením, při zachování kvality obytného prostředí a pohody 
bydlení, součástí mohou být pozemky veřejných prostranství, místní dopravní a technické 
infrastruktury, zeleně, malých vodních ploch a toků. Podmíněně přípustné mohou být i 
stavby a činnosti výrobně obslužného charakteru, které neomezí ve smyslu hygienických 
a dalších předpisů hlavní využití, 

- doplněny podmínky prostorového uspořádání a to zejména o min. velikost stavebního 
pozemku (požadavek obce, zachování venkovské struktury zástavby). 
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BO plochy bydlení všeobecného 
- plochy s převažující funkcí bydlení doplněné občanským vybavením, jehož působnost 

může přesahovat potřeby vymezeného území, při zachování kvality obytného prostředí a 
pohody bydlení, součástí mohou být pozemky veřejných prostranství, místní dopravní a 
technické infrastruktury, zeleně, malých vodních ploch a toků. Součástí jsou i stavby 
rodinné rekreace, 

- podmíněně přípustné mohou být i stavby a činnosti výrobně obslužného charakteru, které 
neomezí hlukem, prachem, zápachem a dopravou ve smyslu hygienických a dalších 
předpisů hlavní využití, 

- doplněny podmínky prostorového uspořádání a to zejména o min. velikost stavebního 
pozemku (požadavek obce, respektování v lokalitách obvyklé intenzity zástavby). 

SV plochy smíšené obytné venkovské 
- plochy pro individuální bydlení venkovského charakteru s nižší hustotou soustředění 

obyvatel, s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení ve spojení se 
základním občanským vybavením, rozmanitými ekonomickými aktivitami i rodinnou 
rekreací při zachování kvality obytného prostředí a pohody bydlení, 

- umožňují nerušený a bezpečný pobyt, každodenní i sezónní rekreaci a relaxaci obyvatel 
i ekonomické aktivity obyvatel slučitelné s bydlením (nerušící výroba, služby, zemědělství, 
lesnictví), dostupnost veřejných prostranství a základního občanského vybavení, 

- součástí mohou být pozemky veřejných prostranství, místní dopravní a technické 
infrastruktury, zeleně, malých vodních ploch a toků, 

- omezuje se výměra pozemků občanského vybavení - obchodní prodej tak, aby v těchto 
plochách nebyly umisťovány velkokapacitní prodejny, 

- doplněny podmínky prostorového uspořádání a to zejména o min. velikost stavebního 
pozemku (požadavek obce, zachování venkovské struktury zástavby). 

SM plochy smíšené obytné městské 
- plochy pro kolektivní i individuální bydlení doplněné občanským vybavením, jehož 

působnost může přesahovat potřeby vymezeného území, při zachování kvality obytného 
prostředí a pohody bydlení, součástí mohou být pozemky veřejných prostranství, místní 
dopravní a technické infrastruktury, zeleně, malých vodních ploch a toků. Součástí jsou i 
stavby rodinné rekreace, součástí mohou být i stavby a činnosti výrobního charakteru, 
které neomezí hlukem, prachem, zápachem a dopravou ve smyslu hygienických a dalších 
předpisů kvalitu prostředí a pohodu bydlení,  

- omezuje se výměra pozemků občanského vybavení - obchodní prodej tak, aby v těchto 
plochách nebyly umisťovány velkokapacitní prodejny, 

- doplněny podmínky prostorového uspořádání a to zejména o min. velikost stavebního 
pozemku (požadavek obce, respektování stávající intenzity zástavby), 

- další podmínky využití převzaty z ÚP Ohrazenice. 

RZ plochy rekreace – zahrádkářské osady 
- zahrnují soustředěné zahrádkářské osady, 
- jsou určeny pro aktivní relaxaci formou pěstitelských aktivit, s ohledem na specifický 

charakter a soustředění kapacit vyčleněné z ploch pro bydlení, sloužící zejména pro 
potřebu obyvatel spádového obvodu obce a při využití jejího rekreačního potenciálu, 

- umožňují nerušený a bezpečný pobyt, umístění veřejných prostranství a dostupnost 
rekreačních funkcí, 

- jsou umístěné ve specifickém prostředí odpovídajícím jejich účelu, 
- doplněny podmínky prostorového uspořádání vycházející ze stávající výškové hladiny 

zástavby v těchto plochách. 
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OV plochy občanského vybavení veřejného 
- plochy významných zařízení základních i vyšších obslužných funkcí zřizované a užívané 

ve veřejném zájmu i na komerční bázi pro potřebu obyvatel obce i ostatních uživatelů, 
součástí může být i bydlení a veřejná prostranství včetně zeleně sloužící obecnému 
užívání bez ohledu na vlastnictví, 

- umožňují nerušený a bezpečný pobyt, dostupnost veřejných prostranství a obslužných 
funkcí,  

- umisťované ve spádových polohách nebo ve specifickém prostředí odpovídajícím jejich 
účelu, vždy přístupné z kapacitně dostačujících ploch veřejných prostranství, jsou určeny 
zejména pro plošně významná zařízení občanského vybavení, 

- menší zařízení občanského vybavení, mohou být nedílnou součástí i dalších ploch s 
rozdílným způsobem využití, zejména ploch smíšených obytných venkovských, 

- kapacitní obchodní zařízení nejsou v řešeném území na plochách občanského vybavení 
žádoucí s ohledem na vyvolanou dopravní zátěž, specifický význam vymezených ploch 
občanského vybavení ve funkční struktuře obce a budoucí problémy při případné 
revitalizaci specifických stavebních fondů, které tato zařízení vyžadují. 

Poznámka: plochy občanského vybavení jsou z pohledu regulativů ÚP kategorizovány jako veřejné, přestože podstatná 
část zařízení občanského vybavení je nebo může být provozována na komerční bázi, nebo v dílčích plochách 
občanského vybavení jsou komerční a veřejná zařízení i vzájemně promísena, na území obce však nejsou 
velkoplošné komerční areály občanského vybavení a ani se s nimi nepočítá a nevyplývá potřebnost v ÚP 
Ohrazenice vymezovat specifické funkční plochy občanského vybavení komerčního včetně jejich podmínek 
pro využití. 

OS plochy občanského vybavení - sport 
- plochy pro umístění zařízení tělovýchovy a sportu s ohledem na specifický charakter jsou 

vyčleněné z ploch občanského vybavení, zřizované a užívané ve veřejném zájmu i na 
komerční bázi ve spojení s plochami rekreace, pro vlastní potřebu obyvatel obce i pro 
využití rekreačního potenciálu území, 

- umožňují nerušený a bezpečný pobyt, umístění veřejných prostranství a dostupnost 
sportovních, tělovýchovných a rekreačních funkcí, 

- umisťované ve specifickém prostředí odpovídajícím jejich účelu, přístupné z kapacitně 
dostačujících ploch dopravní infrastruktury, 

- bylo doplněno podmíněně přípustné využití o sklady a servisní činnosti, které souvisí s 
hlavním a přípustným využitím. 

OH plochy občanského vybavení - hřbitovy 
- plochy veřejných pohřebišť s ohledem na specifický charakter vyčleněné z ploch 

občanského vybavení, zřizované a užívané ve veřejném zájmu, sloužící obecnému 
užívání bez ohledu na vlastnictví, 

- umožňují nerušený a bezpečný pobyt, umístění veřejných prostranství a dostupnost 
pietních funkcí, 

- umisťované v atraktivním specifickém prostředí tradičních lokalit nebo přírodního zázemí 
odpovídajícím jejich účelu, vždy přístupné z kapacitně dostačujících ploch veřejných 
prostranství. 

DS plochy dopravy silniční 
- plochy dopravy silniční, u nichž rozsah dopravních staveb a zařízení, intenzita dopravy a 

potenciální vliv na kvalitu prostředí vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu 
využití a jiné využití těchto pozemků není možné, 

- zahrnují stavby a zařízení silniční dopravy místního a nadmístního významu tj. dálnice, 
silnice I. – III. třídy, plochy a stavby dopravních zařízení a vybavení např. autobusové 
zastávky, odstavná stání, ČSPH aj., 

- umožňují dopravní přístupnost ploch s jiným způsobem využití v obci i širším území, 
- umisťované ve specifických polohách odpovídajících jejich účelu, funkci v celkovém 

systému dopravy a obsluhovaném území. 
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DD plochy dopravy drážní 
- plochy dopravy drážní, u nichž rozsah dopravních staveb a zařízení, intenzita dopravy a 

potenciální vliv na kvalitu prostředí vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu 
využití a jiné využití těchto pozemků není možné, 

- zahrnují obvod dráhy tzn. stavby a zařízení kolejové dopravy, 
- umožňují dopravní přístupnost ploch s jiným způsobem využití v obci i širším území, 
- umisťované ve specifických polohách odpovídajících jejich účelu, funkci v celkovém 

systému dopravy a obsluhovaném území, 
- podmíněně přípustné je zřizování parkovacích stání na volných pozemcích dráhy, 

součástí staveb dráhy mohou být integrované stavby a zařízení občanského vybavení 
popř. bydlení). 

PP plochy veřejných prostranství všeobecných 
- plochy veřejných prostranství všeobecných, u nichž využití pozemků, malá intenzita 

dopravy a vliv na kvalitu prostředí nevylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu 
využití, avšak jiné využití těchto pozemků není možné, 

- zahrnují zejména zpevněné plochy s prostorovou a komunikační funkcí, zejména místní 
komunikace, účelové komunikace, chodníky,  

- součástí jsou i dvě malé stabilizované plochy řadových garáží, 
- umožňují dostupnost veřejných prostranství a zajištění dopravní přístupnosti ploch s jiným 

způsobem využití v jejich okolí, stabilizaci prostorové kostry obce, na níž veškeré činnosti 
směřují k bezúplatnému využívání veřejností pro krátkodobý oddech a rekreaci, běžné i 
slavnostní shromažďování, 

- umisťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících jejich účelu, funkci 
v celkovém systému veřejných prostranství a obsluhovaném území, 

- bylo doplněno podmíněně přípustné využití v souladu s charakterem této kategorie ploch 
zejména o obslužné funkce, parkové a sadovnické úpravy a zeleň, 

- stanovené podmínky prostorového uspořádání reagují na běžnou hladinu zástavby v 
těchto plochách. 

TW plochy vodního hospodářství 
- odpovídají kategorii plochy technické infrastruktury dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

podrobněji členěny dle jednotlivých podkategorií technické infrastruktury, 
- plochy vodního hospodářství jsou určeny pro plošně rozsáhlejší zařízení technické 

infrastruktury systémů zásobování vodou a likvidace splaškových vod, jejichž rozsah, 
intenzita činností a potenciální vliv na kvalitu prostředí za hranicí jejich pozemků vylučuje 
jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využití těchto ploch není možné, 

- umožňují obsluhu území obce i širšího území, 
- umisťované ve specifických polohách odpovídajících jejich účelu, funkci v celkovém 

systému infrastruktury a obsluhovaném území. 
VL plochy výroby lehké 
- jsou určeny zejména pro umístění staveb a zařízení charakteru lehké průmyslové výroby 

obvykle s maloobjemovou nebo malosériovou produkcí, služeb výrobní i nevýrobní 
povahy, areálů stavebních dvorů, skladovacích areálů, zahrnují i areály zpracování 
odpadů a skladových zařízení, 

- určeny pro hygienicky přijatelné promíšení výrobních a skladovacích pozemků, u kterých 
nelze vyloučit negativní vliv za hranicí pozemků, což je vylučuje ze začlenění do ploch 
jiného způsobu využití, 

- umožňují dostupnost ekonomických aktivit tvořících hospodářskou základnu obce, 
- umístěné v soustředěných plochách na okraji zastavěného území ve specifickém 

prostředí odpovídajícím jejich účelu a vlivu na kvalitu prostředí, vždy přístupné z kapacitně 
dostačujících ploch dopravní infrastruktury, 

- součástí podmíněně přípustného využití jsou i integrované stavby (služební byty, 
občanské vybavení) souvisící s hlavním využitím. 
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VZ plochy výroby zemědělské a lesnické 
- plochy jsou určeny pro produkční ekonomické aktivity zemědělské prvovýroby, u kterých 

nelze vyloučit negativní vliv za hranicí pozemků, což je vylučuje ze začlenění do ploch 
jiného způsobu využití, 

- umožňují dané využití pro zemědělskou prvovýrobu a související zemědělské služby a 
zpracování produktů zemědělské výroby,  

- podmíněně přípustné je využití pro agroturistiku, bydlení vlastníka a zaměstnanců, stavby 
pro obslužné funkce související s hlavním využitím, 

- umisťované na okraji zastavěného území nebo ve specifickém prostředí volné krajiny 
odpovídajícím jejich účelu a vlivu na kvalitu prostředí, vždy přístupné z kapacitně 
dostačujících ploch dopravní infrastruktury. 

HX plochy smíšené výrobní – výroba, obchod a služby 
- definovaná kategorie, pro kterou je nutno stanovit zvláštní podmínky využití, která širší 

škálou možných využití ploch s výrazným promíšením funkcí nebo ploch narušujících 
urbanistickou strukturu obce (brownfields) umožňuje přiměřeně nejednoznačný budoucí 
rozvoj vždy při zachování kvality prostředí a pohody bydlení, 

- plochy jsou určeny pro hygienicky a esteticky přijatelné a společensky únosné promíšení, 
záměny funkcí a revitalizaci bydlení a rozmanitých ekonomických aktivit, u kterých lze 
vyloučit negativní vliv na kvalitu prostředí a pohodu bydlení, 

- umožňují vhodné promíšení výroby, bydlení a občanského vybavení, přitom ekonomické 
aktivity budou mít charakter kapacitních čistých resp. drobnějších výrobních služeb, široká 
škála využití těchto ploch principiálně podmíněná vzájemnou slučitelností umožní vyhnout 
se nežádoucí specifikaci konkrétního využití dnes promíšených ploch, kdy řada různých 
řešení je možných i vhodných, 

- umožňují nerušený a bezpečný pobyt, dostupnost veřejných prostranství, občanského 
vybavení a rozmanité ekonomické aktivity. 

ZO plochy zeleně ochranné a izolační 
- vymezené pro stabilizaci a založení ploch zeleně s důrazem na její izolační a ochrannou 

funkci v dané části území, 
- stanovené přípustné využití nesmí výrazněji snížit její hlavní způsob využití, nebo omezit 

koncepční přístup k řešení zeleně v dané ploše. 

WT plochy vodní a vodních toků 
- plochy pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci 

vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy, jejichž 
rozsah a charakter vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využití 
těchto pozemků není možné, 

- umožňují stabilizaci a ochranu vodních ploch, koryt vodních toků a jiných pozemků 
určených pro převažující vodohospodářské využití, 

- zahrnují přírodní i umělé vodní nádrže s převažující funkcí ekologicko stabilizační 
a rekreační, přírodní i umělá koryta vodních toků, zahrnují i břehové porosty funkčně 
související s plochou vodní, jsou doplněny liniemi drobných vodních toků bez pozemku 
dle katastru nemovitostí, 

- umisťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících přirozenému 
utváření krajiny i jejich specifickému účelu. 

LE plochy lesní všeobecné 
- plochy pro převažující hospodářské, ale i rekreační využití lesa, jejichž rozsah a charakter 

vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využití těchto pozemků 
není možné, 

- umožňují stabilizaci a ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa i umístění prvků 
ÚSES (biocentra, biokoridory), 

- umisťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících přirozenému 
utváření krajiny i jejich specifickému účelu. 
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AP plochy polí a trvalých travních porostů 
- vymezují se samostatně za účelem územní ochrany příznivých přírodních podmínek, 

zejména půdních a terénních pro jejich žádoucí zemědělské využití, 
- plochy pro převažující hospodářské, ale i ekologické a rekreační využití zemědělské půdy, 

jejichž rozsah a charakter vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné 
využití těchto pozemků není možné, součástí plochy mohou být jen stavby nezbytné pro 
jejich obhospodařování,  

- umožňují stabilizaci a ochranu zemědělského půdního fondu, jeho transformaci podle 
pozemkových úprav i umístění prvků ÚSES, 

- umisťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících přirozenému 
utváření krajiny i jejich specifickému účelu. 

AT plochy trvalých kultur 
- plochy trvalých kultur se vymezují se zejména pro pozemky intenzivních ovocných sadů, 

které mají vliv na utváření území, 
- trvalé zemědělské kultury jsou charakteristické dlouhodobou stabilizací pěstované kultury 

na dané ploše, 
- plochy trvalých kultur obvykle ovlivňují prostorové členění krajiny a omezují její 

prostupnost, 
- součástí ploch mohou být stavby a zařízení příslušné technické a dopravní infrastruktury 

(např. účelové komunikace), zeleň, drobné vodní plochy aj. 

AX plochy zemědělské jiné 
- plochy zemědělské jiné jsou vymezeny pro plochy zahrad a sadů s vazbou na plochy 

bydlení (v ÚP Ohrazenice plochy zahrad), 
- vymezeno pro oplocené i neopocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou. 

MN plochy smíšené nezastavěného území všeobecné 
- zahrnují zejména nelesní neprodukční zeleň a doprovodnou zeleň mimo zastavěné území 

(krajinná zeleň), která není lesem ani zemědělsky obhospodařovanou půdou, 
- jsou určeny pro hospodářské, ekologické a rekreační využití krajiny - promíšených 

pozemků zemědělské půdy, pozemků lesních, nelesní zeleně, mokřadů, 
- umožňují umístění prvků ÚSES, 
- plochy vodní a vodohospodářské, i když jsou součástí území splňujících výše uvedené 

vymezení ploch smíšených krajinných, si ponechávají základní označení svého způsobu 
využití, 

- jsou umístěné v prolukách mezi ostatními plochami v nezastavěném území v rozsahu a 
polohách odpovídajících přirozenému utváření krajiny v případech, kdy s ohledem na 
charakter ploch nebo jejich ochranu není účelné jejich další členění na plochy vodní a 
toky, zemědělské a lesní.  

Obecné podmínky prostorového uspořádání 

Úkolem ÚP je stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice) - z 
hlediska prostorového uspořádání území se jedná o regulaci intenzity využití stavebních pozemků 
a výškové hladiny zástavby v plochách, nikoliv o regulaci staveb. Regulace samotné zástavby 
bude předmětem následujících fází projektové přípravy jednotlivých konkrétních staveb nebo jejich 
souborů. 

Přípustnost zachování prostorového uspořádání stávajících staveb překračujícího regulační 
podmínky stanovené pro danou plochu s rozdílným způsobem využití na jedné straně umožňuje 
vlastníkům nemovitostí odložit provedení předepsaných změn na dobu vhodnou z hlediska 
ekonomického i strategického, na druhé straně touto možností zvýší projednatelnost navržených 
regulativů směřujících k optimálnímu stavu prostorové struktury. 
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Základní podmínky ochrany krajinného rázu na celém území obce Ohrazenice jsou dány 
uvedenými podmínkami prostorového uspořádání, to však nezbavuje stavebníky v případě 
vyžádání příslušným dotčeným orgánem prokázat nenarušení krajinného rázu u každého 
konkrétního stavebního záměru. 
Stavební pozemky budou vymezovány v následných stupních projektové přípravy vždy tak, aby 
svou polohou, velikostí a uspořádáním umožňovaly využití pro navrhovaný účel a byly napojeny na 
veřejně přístupné pozemní komunikace vč. vyřešení normových kapacit odstavných a parkovacích 
stání a byly napojeny na odpovídající rozvody technické infrastruktury vč. nakládání s odpady, 
odpadními a dešťovými vodami.  
V plochách bydlení a plochách smíšených obytných se stanovuje minimální velikost stavebního 
pozemku pro stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci na 800 m2 z důvodu zachování původní 
struktury zástavby tak, aby nemohlo docházet k dělení pozemků na neadekvátní malé plochy. Tato 
minimální výměra zohledňuje požadavky DO a obce. Ve zvláště odůvodněných případech, při 
respektování stávajícího charakteru zástavby, se připouští menší min. velikost stavebního 
pozemku v těchto stabilizovaných plochách, protože byly ve stávající zástavbě identifikovány 
nezastavěné pozemky o menší než požadované výměře tvořící proluku v zástavbě vhodnou k 
zastavění nebo jsou v území se stávající zástavbou pozemky s velikostí stavebních pozemků 
menší než požadovaná min. výměra a jsou připravovány k výstavbě. 

D.6.3 OMEZENÍ VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Limity využití území vylučují, omezují, případně podmiňují umisťování staveb a jiné využití území 
včetně různých opatření v území. Limity určují nepřekročitelnou hranici, hodnotu, nebo rozpětí pro 
využití a uspořádání předmětného území za účelem zajištění funkčnosti jeho systémů, 
bezpečnosti, ochrany přírody a zdravého životního prostředí. Dotčení částí ploch s rozdílným 
způsobem využití limity využití území nevylučuje využívání těchto ploch jako celku v souladu se 
stanovenými funkčními regulativy při respektování příslušných limitů. 
Koncepce Změny č.1 respektuje limity využití území vyplývající z ustanovení obecně závazných 
právních předpisů, norem a správních rozhodnutí (vstupní limity) identifikované v průběžně 
aktualizovaných ÚAP ORP Turnov a pokud je to z hlediska jejich charakteru a grafických možností 
účelné, zakreslené v aktuálním stavu v Koordinačním výkresu (D1).  
Textová část uvádí pouhý výčet těchto limitů, aby její věrohodnost nebyla závislá na případných 
změnách legislativy a správních rozhodnutí. Podrobnější popis limitů využití území, které často 
tvoří zároveň hodnoty území, je uveden v příslušných kapitolách odůvodnění. 

Tab. D.6_1: Limity využití území 
 limity využití území zakresleno 
ochranná pásma silnic I. a III. třídy ANO 
ochranné pásmo železniční dráhy  ANO 
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně ANO 
ochranná pásma vodovodních sítí a objektů NE (měřítko) 
ochranná pásma nadzemních elektrických vedení VVN 110 kV, VN 35 kV a trafostanic  ANO 
ochranné pásmo elektronických zařízení NE 
nemovité kulturní památky ANO 
území s archeologickými nálezy (ÚAN I.) ANO 
pásma kolem vodních toků a nádrží pro jejich správu NE (měřítko) 
CHOPAV Severočeská křída NE (celé území) 
meliorované pozemky drenážním odvodněním, hlavní odvodňovací zařízení – linie ANO 
lesní pozemky vč. pásma 50 m od okraje lesa ANO 
zemědělské pozemky zařazené ve vyšších třídách ochrany ZPF (I. a II. třída) ANO 
VKP ze zákona (plochy lesní a plochy vodní a toky) ANO 
památný strom ANO 
ÚSES (bez ohledu na biogeografický význam) ANO 
zájmové území MO ČR NE (celé území) 
limity a kritéria z hlediska životního prostředí - stanovené emisní limity a další podmínky 
provozování zdrojů znečištění ovzduší, stanovené emisní stropy pro některé látky znečišťující 
ovzduší, stanovené imisní limity znečištění ovzduší, vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, kritéria znečištění podzemní vody, stanovené limitní hodnoty znečištění povrchových vod, 
kritéria znečištění zeminy, limity mísitelnosti odpadů ukládaných na skládky, limity obsahu škodlivin 
v odpadech využívaných na povrchu terénu, hygienické limity hlukové zátěže a vibrací 

NE 
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VYLOUČENÍ UMISŤOVÁNÍ STAVEB V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 

Umisťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 
stavebního zákona se připouští pouze v souladu s podmínkami pro funkční využití a prostorové 
uspořádání území stanovenými v ÚP Ohrazenice.  

Stavby, zařízení a jiná opatření, které nejsou s těmito podmínkami v souladu, jsou obecně 
vyloučeny z důvodu veřejného zájmu na plnění koncepce územního plánu schválené pro 
specifické podmínky řešeného území a jeho jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 

Jsou doplněny podmínky omezující výstavbu a umisťování staveb individuální rekreace (včetně 
mobilních domů, odstavených dopravních prostředků aj.) v nezastavěném území, protože je 
snahou tyto nevhodné stavby v nezastavěném území eliminovat. 

D.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS, VPO A ASANACÍ  

D.7.1 VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÁ LZE 
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

Realizace změn využití území v jednotlivých plochách bude prováděna při maximálním možném 
respektování vlastnických vztahů popřípadě na základě standardních kupních smluv, smluv o 
společném podnikání apod. Změny funkčního využití nevyvolají automaticky zásah do stavebních 
fondů.  

Koncepce ÚP i Změny č.1 usiluje v konkrétních návrzích o co nejmenší zásah do stabilizovaných 
fondů, přesto se nelze z důvodu optimalizace ekonomie využití území, napravení předchozího 
nekoncepčního vývoje území a dosažení technicky a provozně odpovídajících řešení vyhnout 
případným záborům soukromých pozemků pro veřejné účely vč. demolic překážejících stavebních 
fondů. Z tohoto důvodu jsou plochy některých pro obec významných staveb - zejména koridory a 
plochy dopravní a technické infrastruktury a prvky ÚSES, zasahující okrajově velký počet malých 
pozemků, zařazeny do kategorie veřejně prospěšných staveb (VPS), resp. veřejně prospěšných 
opatření (VPO). Pokud nebude v nutných případech možno řešení majetkoprávních vztahů 
dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem, lze pozemky, stavby a práva k nim potřebné pro 
uskutečnění těchto VPS a VPO vyvlastnit podle stavebního zákona nebo práva omezit 
rozhodnutím stavebního úřadu. 

Při vědomí práva každého vlastníka nemovitosti bránit se proti takovémuto zásahu v krajním 
případě i soudní cestou, a tak dočasně zablokovat platnost dotčené části územního plánu, jsou 
veškeré VPS a VPO zařazeny do ÚP a Změny č.1 až po řádném prověření alternativních řešení, 
jejich projednání v předchozích fázích zpracování ÚP a přesvědčení zpracovatele i pořizovatele, 
že navržené řešení je před soudem obhajitelné. To není v rozporu s výkladem, že pro zařazení do 
VPS resp. VPO nesmí existovat jiné řešení. To existuje vždy, minimálně aspoň nulové řešení, 
avšak je třeba posuzovat i adekvátnost tohoto řešení z hlediska veřejného zájmu na nalezení 
účinného vyřešení problému, vynaložení celospolečenských nákladů a dotčení veřejných i 
množství soukromých zájmů. Kromě výše uvedeného obecného odůvodnění VPS a VPO je pro 
každý případ uvedeno jeho specifické odůvodnění. 

VPS dopravní infrastruktury zahrnují koridory zakreslené ve výkresové části a definované v textové 
části Změny č.1, které zahrnují plochy nezbytné k zajištění upřesnění jejich umístění v následných 
stupních projektové přípravy, jejich výstavbu a řádné užívání pro daný účel a to včetně 
souvisejících staveb.  
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Změnou č.1 se vymezují veřejně prospěšné stavby pro která lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit a odůvodňují se:  

VD-S5_D01C- kapacitní silnice S5 (I/35) včetně souvisejících staveb, úsek Ohrazenice - Turnov- 
Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, 
probíhá proces posuzování jejích vlivů na životní prostředí (EIA). Koridor byl vymezen v trase 
varianty E1 dle zjišťovacího řízení EIA (V1 dle Studie proveditelnosti I/35 Turnov – Úlibice, (Valbek 
2014 a 2017)). Prostor mimoúrovňové křižovatky Ohrazenice byl nově přeřešen. VPS pro silnici 
I/35 se uvažuje včetně souvisejících staveb, které mohou být realizovány i mimo vymezený koridor 
(např. související přeložky technické infrastruktury apod.). 

VD-ŽD8_D26/2 – optimalizace železniční trati, zdvojkolejnění úseku a elektrizace, úsek Čtveřín – 
Turnov. VPS byla vymezena v ÚP Ohrazenice, Změnou č.1 se pouze upřesňuje a nově označuje. 
VPS pro optimalizaci železniční trati se uvažuje včetně souvisejících staveb, které mohou být 
realizovány i mimo vymezený koridor (např. související přeložky technické infrastruktury apod.). 

VD-Z45 - VPS byla vymezena v ÚP Ohrazenice, Změnou č.1 se pouze upřesňuje a nově označuje. 

VD-Z29a - VPS byla vymezena v ÚP Ohrazenice, Změnou č.1 se pouze upřesňuje její vymezení a 
nově označuje. 

VD-Z35 - VPS byla vymezena v ÚP Ohrazenice, Změnou č.1 se pouze upřesňuje její vymezení a 
nově označuje. 

VD-Z1-Z51 – místní obslužná komunikace, nově vymezená dle evidované územní studie a DKM, v 
ÚP Ohrazenice byla součástí zastavitelné plochy č.21, důvodem vymezení je zajištění dopravního 
zpřístupnění lokality pro bydlení na východním okraji Ohrazenic.  

VD-Z1-Z70 - místní obslužná komunikace, nově vymezená dle evidované územní studie a DKM, v 
ÚP Ohrazenice byla součástí zastavitelné plochy č.22, důvodem vymezení je zajištění dopravního 
zpřístupnění lokality pro bydlení na východním okraji Ohrazenic. 

VD-Z1-Z71 - místní obslužná komunikace, nově vymezená dle evidované územní studie, důvodem 
vymezení je zajištění dopravního zpřístupnění lokality pro bydlení na východním okraji Ohrazenic. 

VD-Z1-P06 - místní obslužná komunikace, důvodem vymezení je zajištění propojení systémů 
místních komunikací mezi obcí Ohrazenice a městem Turnov. 

Ve Změně č.1 vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury mají z prověřených 
variant nejlepší poměr mezi přínosem řešení ve vazbě na technické podmínky a životní prostředí a 
finanční náročností, nejméně ovlivňuje stávající uspořádání území, vzhledem k vlastnickým 
poměrům je pro takto vybranou variantu minimalizován zásah do soukromých pozemků. 

Navržené „veřejné“ vodovodní, kanalizační řady, místní připojení elektrického vedení VN 35 kV a 
plynovodní rozvody STL se nevymezují jako VPS, pro tyto stavby bude postačovat zřízení 
„věcného břemena“ k příslušným pozemkům ve prospěch provozovatelů sítě veřejné infrastruktury. 
Zajištění umístění trafostanic, dílčích řadů pro připojení ploch a přípojek je věcí jednotlivých 
investorů. 

Změnou č.1 se v souladu se zpracovanými KPÚ po jejich vyhodnocení vymezují plochy změn v 
krajině pro založení biokoridorů místního významu a současně se vymezují jako veřejně 
prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, prvky ÚSES místního 
významu navržené k založení.  

VU-Z1-K49 - založení části místního biokoridoru LBK 1007/1529 (1) 

VU-Z1-K44, VU-Z1-K45, VU-Z1-K46 - založení části místního biokoridoru LBK 1007/1529 (2) – tři 
části 

VU-LBK 1205/1529 - založení části místního biokoridoru LBK 1205/1529 na stabilizovaných 
plochách smíšených nezastavěného území všeobecných.  

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se nevymezují ani nebylo jejich vymezení požadováno. 
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D.7.2 VYMEZENÍ VPS A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Nové veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo se 
Změnou č.1 nenavrhují.  

D.8  ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Vyhodnocení vlivů Změny č.1 na životní prostředí nebylo požadováno. Kompenzační opatření se 
ve Změně č.1 nestanovují. 

D.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

Kapitola se Změnou č.1 zrušuje. 

V ÚP Ohrazenice vymezená územní rezerva pro kapacitní silnici S5 se Změnou č.1 se zrušuje, 
protože byla nahrazena návrhovým koridorem CNZ-S5_D01C v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR LK. 

D.10 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM 
ÚZEMNÍ STUDIE 

Kapitola se Změnou č.1 zrušuje. 

V ÚP Ohrazenice vymezený požadavek na zpracování územní studie v lokalitě č.BV21 byl splněn, 
územní studie byla zpracována a zaevidována.  
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E VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.1 NA PŮDNÍ FOND  

E.1 STATISTICKÉ ÚDAJE, ZPŮSOB HODNOCENÍ 

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA OBEC 

Tab. E.1_1: Struktura základních druhů pozemků (m2, %) 

kód k.ú. / obec: výměra Σ ZPF Σ lesní 
pozemky* Σ 

vodní plochy 
Σ 

ostatní 
plochy Σ 

zastavěné 
plochy Σ NZP celkem 

709336 / Ohrazenice 2692392 1908956 228762* 3698 445471 105505 783436 
% zastoupení Σ 100,0  70,90 8,50** 0,14 16,54 3,92 29,10 
Zdroj: ČSÚ, stav k 25.4.2022 
 *) údaj dle ČSÚ zahrnující výměru porostní plochy i bezlesí 

**) = lesnatost 

Tab. E.1_2: Struktura druhů pozemků ZPF (m2, %) 

kód k.ú. / obec: ZPF Σ 
z toho  

orná půda TTP (louky, pastviny) zahrad
y 

ovocné sady 

709336 / Ohrazenice 1908956 1402463 171484 311095 23914 
% zastoupení Σ obec 70,90 52,09 6,37 11,55 0,89 
% zastoupení Σ ZPF 100,0 73,47 (= teoretické zornění) 8,98 16,30 1,25 

Zdroj: ČSÚ, stav k 25.4.10.2022 
 Pozn.: - druhy pozemků vinice a chmelnice nejsou v řešeném území evidovány, 

- údaj „zornění“ je pouhým výpočtem procentického podílu v KN evidované orné půdy vůči celkové výměře 
pozemků ZPF, bez ohledu na aktuální stav využívání půdy (údaj zkreslený, neboť část orné půdy je aktuálně 
zatravněna, a naopak). 

Ve výkresu předpokládaných záborů PF je znázornění druhů pozemků provedeno dle stavu 
katastru nemovitostí, nikoliv dle skutečného stavu v terénu – důvodem je nutnost vyhodnocování 
záborů složek půdního fondu dle aktuálního stavu KN. 

Hodnocení plošných požadavků urbanistického řešení návrhu dopravního koridoru je následně 
provedeno dle platných legislativních předpisů vztažených k předmětu hodnocení, tzn. Vyhlášky 
č.271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Údaje o 
výměrách jsou oproti metodickým požadavkům uvedeny v [m2]. 

Veškeré zábory ZPF jsou trvalé, jednotlivé plochy se netýkají záborů, na kterých bude provedena 
rekultivace na zemědělskou půdu, v ř.ú. nejsou dle ÚAP ORP Turnov evidovány pozemky 
zainvestované závlahami, ani zde nejsou evidované stavby k ochraně pozemků před erozní 
činností vody – tyto údaje nejsou součástí následných tabulek. V souladu s metodickými 
požadavky nejsou následně v bilancích zábory rozlišeny dle druhu pozemku, ani dle příslušnosti k 
zastavěnému území. 

Záměry na zemědělské půdě vyžadují tzv. „zábory zemědělského půdního fondu“, ostatní záměry 
týkající se změny využití a druhu pozemku se nacházejí na nezemědělské půdě (tyto nejsou 
záborem ve výše uvedeném pojetí, jsou součástí celkové výměry jednotlivé hodnocené plochy). 

Plochy jsou s průběžným kódovým označením znázorněny ve Výkresu předpokládaných záborů 
půdního fondu (D3).  

Vymezený dopravní koridor CNZ-S5_D01C (převzat ze ZÚR LK) – orientační rozsah 
předpokládaných záborů PF ve vymezeném koridoru pro kapacitní silnici S5 (I/35) byl zjištěn 
odborným odhadem, resp. pracovním výpočtem cca v pravděpodobné ose trasy budoucí silnice 
včetně mimoúrovňové křižovatky (do území Ohrazenic zasahuje okrajově) při úvaze konstantní 
modelové šířky plochy 30 m (vyplývající ze ZÚR LK).  

Vymezený dopravní koridor CNZ-ŽD8_D26/2 pro optimalizaci železniční trati je převzat ze ZÚR 
LK, orientační rozsah předpokládaných záborů PF ve vymezeném koridoru byl zjištěn odborným 
odhadem, resp. pracovním výpočtem cca v pravděpodobné ose koleje při úvaze konstantní 
modelové šířky plochy 15 m (vyplývající ze ZÚR LK).  
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Principiálně je Změna č.1 zpracována nad novým mapovým podkladem poskytnutým 
pořizovatelem.  

Tab. E.1_1: Plochy s rozdílným způsobem využití – legenda k následujícím tabulkám 
kód název 
BV Plochy bydlení venkovského  
SM Plochy smíšené obytné městské 
OV Plochy občanského vybavení veřejného 
OS Plochy občanského vybavení - sport  
OH Plochy občanského vybavení - hřbitovy 
VL Plochy výroby lehké 
HS Plochy smíšené výrobní – výroba, obchod a služby 
PP Plochy veřejných prostranství všeobecných 
MN Plochy smíšené nezastavěného území všeobecné 
DD Plochy dopravy drážní 
DS Plochy dopravy silniční 

 

E.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ZMĚNY Č.1 NA PF 
Tab. E.2_1: Zastavitelné plochy  

plocha návrh využití celková 
výměra 

zábor 
ZPF 

z toho zábor ZPF dle tříd ochrany odvodnění 
/rok 

realizace 

info dle 
§3, odst.1, 

písm.g) I. II. III. IV. V. 

Z1-Z13 OH 762 762 0 0 0 762 0 0 - 
Z1-Z51 PP 2882 2882 330 2102 450 0 0 0 - 
Z1-Z52 BV 1603 1603 384 1219 0 0 0 0 - 
Z1-Z53 BV 5490 5490 0 0 4822 668 0 1327/1932 - 
Z1-Z54 HS 1744 1744 0 1744 0 0 0 0 - 
Z1-Z55 BV 2569 2569 0 2569 0 0 0 0 - 
Z1-Z56 BV 5767 5767 20 5747 0 0 0 0 - 
Z1-Z57 HS 3808 3808 3808 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z58 OS 3326 3033 2563 470 0 0 0 0 - 
Z1-Z59 VL 1047 1047 1047 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z60 OV 2046 2046 0 2046 0 0 0 0 - 
Z1-Z61 PP 603 603 0 603 0 0 0 0 - 
Z1-Z62 PP 6573 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z63 PP 5813 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z64 PP 2501 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z65 PP 1976 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z66 PP 391 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z67 PP 1354 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z68 PP 1806 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z69 PP 1403 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-Z70 PP 1051 1051 0 1051 0 0 0 0 - 
Z1-Z71 PP 579 579 187 311 81 0 0 0 - 
Z1-Z72 BV 4850 4850 0 4850 0 0 0 0 - 

Celkem Z 59944 37834 8339 22712 5353 1430 0 1327/1932 - 

Poznámka: zastavitelné plochy Z1-Z13, Z1-Z51, Z1-Z70 byly vymezeny již v ÚP Ohrazenice jen s navrženým jiným 
funkčním využitím než ve Změně č.1, zábor ZPF byl v ÚP Ohrazenice pro ně vyhodnocen 

Tab. E.2_2: Plochy přestavby  

plocha využití zábor Σ zábor ZPF 

z toho zábor ZPF dle tříd ochrany odvodnění 
/rok 

realizace 

info dle 
§3,odst.1, 
písm.g) I. II. III. IV. V. 

Z1-P01 HS 3244 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-P02 PP 837 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-P03 SM 837 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-P04 PP 312 312 9 303 0 0 0 0 - 
Z1-P05 PP 276 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-P06 PP 345 345 0 345 0 0 0 0 - 

Celkem P 5851 657 9 648 0 0 0 0 - 
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Tab. E.2_3: Plochy změn v krajině (K)  

plocha využití zábor Σ zábor ZPF 

z toho zábor ZPF dle tříd ochrany odvodnění 
/rok 

realizace 

info dle 
§3,odst.1, 
písm.g) I. II. III. IV. V. 

Z1-K44 MN 1180 1980 1980 0 0 0 0 0 - 
Z1-K45 MN 1009 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-K46 MN 3025 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-K47 MN 4873 586 586 0 0 0 0 258/1972 - 
Z1-K48 MN 2610 0 0 0 0 0 0 0 - 
Z1-K49 MN 1661 1661 1012 649 0 0 0 0 - 

Celkem K 14358 4227 3578 649 0 0 0 258/1972 - 

Tab. E.2_4: Hodnocené koridory dopravní infrastruktury  

koridor využití zábor Σ 
zábor 
ZPF 

z toho zábor ZPF dle tříd ochrany odvodnění 
/rok 

realizace 

info dle 
§3,odst.1, 
písm.g)* 

I. II. III. IV. V. 

CNZ-S5_D01C DS 29629 2372 1610 0 0 0 762 0 ano 
CNZ-ŽD8_D26/2 DD 5031 488 488 0 0 0 0 0 ano 
Celkem dopravní koridory 34660 2860 2098 0 0 0 762 0 - 

Tab. E.2_5: Rekapitulace záborů dle ploch změn:  

kód zábor celkem zábor ZPF Σ 
zábor ZPF dle tříd ochrany 

I. II. III. IV. V. 
Z 59944 37834 8339 22712 5353 1430 0 
P 5851 657 9 648 0 0 0 
K 14358 4227 3578 649 0 0 0 

koridory 34660 2860 2098 0 0 0 762 
celkem 114813 45578 14024 24009 5353 1430 762 

Tab. E.2_6: Rekapitulace záborů dle způsobu využití: 

využití zábor celkem výměra záboru ZPF 
výměra záboru dle tříd ochrany ZPF 

I. II. III. IV. V. 
BV 20279 20279 404 14385 4822 668 0 
OV 2046 2046 0 2046 0 0 0 
OH 762 762 0 0 0 762 0 
OS 3326 3033 2563 470 0 0 0 
HS 8796 5552 3808 1744 0 0 0 
VL 1047 1047 1047 0 0 0 0 
PP 28702 5772 526 4715 531 0 0 
SM 837 0 0 0 0 0 0 
MN 14358 4227 3578 649 0 0 0 
DS 29629 2372 1610 0 0 0 762 
DD 5031 488 488 0 0 0 0 

celkem 114813 45578 14024 24009 5353 1430 762 

Tab. E.2_7: Rekapitulace záborů ZPF: 
 zábory Σ z toho zábory ZPF Σ z toho zábory NZP Σ 

celkem plochy zastavitelné (Z) 59944 37834 22110 
celkem plochy přestavby (P) 5851 657 5194 
celkem plochy změn v krajině 14358 4227 10131 
celkem koridory silniční 34660 2860 31800 

celkem 114813 45578 69235 

Dle podkladů ÚAP ORP Turnov (resp. příslušného správce dat) bylo v řešeném území provedeno 
plošné i liniové drenážní odvodnění. Plošná drenážní odvodnění, nehledě na jejich současnou 
principiálně pochybnou opodstatněnost (vzhledem k současnému i očekávanému deficitu 
povrchové i podzemí vodě) a aktuální funkčnost, nebyla v posledních decenniích systematicky 
udržována. Tyto základní investiční prostředky byly realizovány v roce 1932 a 1972. ÚAP ORP 
Turnov uvádějí rozsah odvodněných ploch na území obce o celkové výměře 39,35 ha (tj. 20,61 % 
z celkové výměry evidovaných pozemků ZPF). Dle stáří těchto základních investičních prostředků 
a teoretické funkčnosti (cca 40 let), jejich sporadické údržbě i současného stavu těchto zařízení, 
lze usuzovat, že mají již podstatně omezenou až sníženou funkčnost. K tomuto přispívá i aktuální 
stav v terénu, kdy tyto meliorované pozemky na původní orné půdě (důvod provedených meliorací 
pro navýšení úrodnosti půd) jsou již zatravněny, v několika případech již ani neslouží zemědělské 
výrobě. 
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Návrhy Změny č.1 se z malé části dotýkají i meliorovaných pozemků (uvedeny pouze údaje 
odvodněných evidovaných zemědělských pozemků) – celkově na ploše 1585 m2 (tj. 0,40 % 
z celkové výměry odvodněných ploch), z toho plochy odvodněné v roce 1932 = 1327 m2, 1972 = 
257 m2. 
Pozn.:  - přesnost zákresu plošných meliorací uvedených v podkladech ÚAP ORP Turnov je velmi hrubá, orientační 

(způsobeno nepřesností a přenosem údajů poskytovatelem dat z různých mapových podkladů a měřítek, kdy 
jsou aktuálně na takto evidovaných odvodněných plochách i nezemědělské pozemky), 

 - v posledních letech existuje i v ř.ú. značný deficit vody v krajině i v podzemí, pro eliminaci tohoto jevu dnes 
programově obecně dochází v krajině často k obnově mokřadů, k zakládání nových vodních ploch a k obnově 
průběhu vodotečí – důsledné administrativní lpění na limitu existence meliorovaných ploch majících negativní 
vliv na vodu v krajině je do budoucna více než kontraproduktivní. 

Koncepčním řešením Změny č.1 není dotčena stávající síť účelových komunikací sloužících k 
obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Při realizaci kapacitní silnice S5 (I/35) bude 
řešena úprava systému účelových komunikací tak, aby všechny zemědělské pozemky byly 
dopravně dostupné. V rámci vymezeného koridoru budou části účelových komunikací místně 
přeloženy.  

Návrh Změny č.1 nevyvolává zábor PUPFL. 

E.3 ODŮVODNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.1 NA ZPF 

Ve Změně č.1 byly podrobně prověřeny a posouzeny všechny předložené záměry uvedené ve 
Zprávě o uplatňování ÚP Ohrazenice za uplynulé období 2014-2020. Je nutno konstatovat, že 
zemědělské pozemky ležící uvnitř zastavěného území a zemědělské pozemky k němu se 
přimykající jsou téměř všechny I. a II. třídy ochrany ZPF a tudíž pro rozvojové záměry se nelze 
vyhnout jejich záboru. Zemědělské pozemky nižších tříd ochrany ZPF se zejména nacházejí 
vzdáleně od zastavěného území, některé jsou podmáčené a jsou nevhodné pro výstavbu. 
Pozemky nižších tříd ochrany ZPF v zastavěném území jsou zejména součástí zastavěných 
stavebních pozemků a nelze je proto využít pro další rozvoj obce. Bez záborů zemědělských 
pozemků I. a II. třídy ochrany ZPF nelze obec Ohrazenice rozvíjet.  

Rozvoj obce je veřejným zájmem vyjádřeným jejím zařazením do rozvojové oblasti ROB3 Turnov. 
Předpokládá se další posilování významu této rozvojové oblasti vyplývající z její polohy na křížení 
nejvýznamnějších dopravních a rozvojových os. Podle hodnocení rozvojových předpokladů 
zaujímá spádový obvod střediska osídlení Turnov čelnou pozici v rámci Libereckého kraje. 
Bude důležité najít kompromis mezi rozvojem obce Ohrazenice s ohledem na stabilizování základu 
obyvatel s přirozenou vazbou k místu a  veřejným zájmem ochrany nezastavěného území.  

Cílem územního plánování není vyčerpat většinu zastavitelných ploch a teprve poté začít 
prověřovat další zastavitelné plochy, protože je nutná určitá dlouhodobá rezerva a komplexnost 
plánování 

Odůvodnění jednotlivých ploch vyžadujících zábor ZPF 
ozn. odůvodnění 
Z1-Z13 V ÚP Ohrazenice vymezená zastavitelná plocha TS13 se Změnou č.1 přeznačuje (Z1-Z13) a mění se její 

funkční využití dle požadavku obce na plochy občanského vybavení – hřbitovy. Plocha bude sloužit pro 
rozvoj stávajícího hřbitova. Veřejný zájem. 

Z1-Z51 Vymezená zastavitelná plocha veřejných prostranství všeobecných pro umístění místní obslužné 
komunikace. Plocha byla součástí zastavitelné plochy č.21 (plocha bydlení) a vznikla jejím rozdělením po 
prověření této plochy územní studií a zanesením pozemků do nové DKM. VPS. 

Z1-Z52 Vymezuje se zastavitelná plocha (plocha bydlení venkovského) pro max. 2 RD při místní komunikaci s 
návazností na zastavěné území. Na východním okraji zůstal zachován průstup na zemědělské pozemky (v 
zimě využíván i lyžaři). 

Z1-Z53 Vymezuje se zastavitelná plocha bydlení venkovského s návazností na zastavěné území, jasně omezená 
stávající a budoucí zástavbou a stávajícími intenzivními trvalými kulturami. Plocha byla oproti žádosti 
vlastníka vymezena na celou zbývající využitelnou cca polovinu pozemku p.p.č. 406/6, protože vhodně 
navazuje na v ÚP vymezenou zastavitelnou plochu Z19a (bydlení venkovské), stabilizované plochy shodné 
kategorie a lze využít v ÚP navržené rozšíření technické infrastruktury (postupně je již budována). Při 
vymezení jen malé části v jižní části p.p.č. 406/1 by zůstala v severní části hůře obhospodařovatelná plocha 
zemědělského půdního fondu.  
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ozn. odůvodnění 
Z1-Z54 Je vymezena zastavitelná plocha, plocha smíšená výrobní – výroba, obchod a služby, která umožní 

umístění klempířské dílny žadatele. Plocha byla po prověření oproti požadavku rozšířena na celý pozemek 
p.p.č. 98/50, protože plocha ochranné zeleně proti hluku, zde byla nahrazena vybudovanou protihlukovou 
stěnou a tím ztratila svůj původně navržený význam. Podél protihlukové stěny zůstane v rámci nové 
zastavitelné plochy zachován stávající úzký pás zeleně (stromy), který se uplatňuje z pohledového hlediska. 
Pozemek je navržen celý k využití, protože v případě částečného vymezení zastavitelné plochy by zbývající 
část byla velmi problémově zemědělsky využitelná a udržovatelná.  
Pozemek má velmi dobrou dopravní dostupnost a využitelnost stávající technické infrastruktury, navazuje na 
zastavěné území, které vhodně doplňuje. Rozvojové plochy smíšené výrobní – výroby, obchodu a služeb 
nebyly v ÚP Ohrazenice vymezeny. Vytváření nových pracovních míst a podpora podnikání v obci je 
veřejným zájmem.  

Z1-Z55 Vymezuje se zastavitelná plocha, plocha bydlení venkovského v omezeném rozsahu pro 2 RD. Plocha se 
vymezuje v kontextu stávající místní komunikace, ve které byly v ÚP Ohrazenice vymezeny rozvojové linie 
technické infrastruktury, které lze vhodně využít i pro tuto novou zastavitelnou plochu a tím dojde k 
optimálnějšímu využití investičních nákladů do dopravní a technické infrastruktury. Plocha navazuje na v ÚP 
vymezenou největší rozvojovou lokalitu obce, která je postupně připravována k zástavbě a zastavována a 
tuto vhodně ukončuje na jejím východním okraji. Vymezená plocha je méně vhodná pro zemědělské 
hospodaření, jedná se o okraj zemědělské půdy s nálety křovin. 

Z1-Z56 Vymezuje se zastavitelná plocha, plocha bydlení venkovského v omezeném rozsahu pro cca 4 RD na části 
p.p.č.154/1. Plocha se vymezuje v kontextu stávající místní komunikace, ve které byly v ÚP Ohrazenice 
vymezeny rozvojové linie technické infrastruktury, které lze vhodně využít i pro tuto novou zastavitelnou 
plochu a tím dojde k optimálnějšímu využití investičních nákladů do dopravní a technické infrastruktury. 
Plocha navazuje na v ÚP vymezenou největší rozvojovou lokalitu obce, která je postupně připravována k 
zástavbě a zastavována a tuto vhodně ukončuje na jejím východním okraji. Vymezená plocha je méně 
vhodná pro zemědělské hospodaření, jedná se o okraj zemědělské půdy s nálety dřevin a křovin.  

Z1-Z57 Pozemek p.č. 87/3, který se nachází dle ÚP Ohrazenice na stabilizované ploše ZO – ochranná zeleň je 
Změnou č.1 vymezen jako plocha zastavitelná, plocha smíšená výrobní – výroba, obchod a služby pro 
vybudování technického zázemí údržby obce (garážová hala, plochy pro materiály k údržbě komunikací). 
Pozemek je na základě stavebního povolení rekonstrukce Nádražní ulice v současnosti využit pro staveniště 
této akce jako depozit materiálů. Po ukončení akce „Nádražní“ bude pozemek vyklizen a předán zpět obci. 
Před předáním je dohodnuta výstavba ochranného valu na obvodu pozemku v části směrem k silnici I/10, 
z důvodu odhlučnění této části obce. Obec nevlastní jiný vhodnější pozemek pro umístění technického 
dvora obce. Pozemek je v KN sice veden jako orná půda, ale vzhledem k jeho dlouhodobému jinému využití 
než pro zemědělství a jeho poloze v území (sevření mezi sjezdovým ramenem ze silnice I/10 a výrobním 
areálem), je pro zemědělské využití nevhodný. Hlavní záměr obce. Veřejným zájmem je vytvoření územních 
podmínek pro výstavbu technického zázemí obce pro údržbu veřejných prostranství.  

Z1-Z58 V dané lokalitě byla v ÚP vymezena zastavitelná plocha Z41, plocha občanského vybavení – sport, která 
byla již částečně využita (tenisové hřiště) a která se Změnou č.1 dále rozšiřuje pro potřeby sportu 
zastavitelná plocha vymezená na pozemcích p.č. 98/2, 98/51 a 98/52, 87/7, 87/8) na v ÚP vymezených 
plochách ochranné zeleně, kdy předpokládaná její ochranná funkce před hlukem byla nahrazena 
vybudovanou protihlukovou stěnou podél silnice I/10 a tuto zeleň není nutno zřizovat. Podél této 
protihlukové stěny zůstane zachována stávající linie vzrostlé zeleně, která plní funkci optického odclonění. 
Vymezením zastavitelných ploch občanského vybavení – sport se vytváří územní podmínky pro rozvoj 
sportovišť (hřiště), která na území obce chybí. Veřejným zájmem je zachování a zlepšení zdravotního stavu 
obyvatel obce, čemuž aktivní sportování napomáhá. Záměr je jedním z hlavních záměrů obce. Pozemky 
nejsou vhodné pro intenzivní zemědělské ohospodařování. 

Z1-Z59 Zbytková plocha mezi výrobním areálem a protihlukovou zdí, zemědělsky v podstatě neobhospodařovatelná 
(zbylá část p.p.č. 87/8), je vymezena jako zastavitelná plocha výroby lehké pro rozvoj stávajícího areálu 
výroby. Vytváření nových pracovních míst a podpora podnikání v obci je veřejným zájmem. 

Z1-Z60 V návaznosti na zastavěné území, silnici III. třídy a nově vybudovanou účelovou komunikaci je Změnou č.1 
vymezena zastavitelná plocha, plochy občanského vybavení veřejného pro umístění služeb pro 
automobilisty, přičemž plocha je ve vhodném kontaktu s dopravními koridory silnic I/35, D10, I/10. 

Z1-Z61 Účelová komunikace, vymezena pro zajištění obhospodařování zemědělské půdy. Náhrada za v KPÚ 
vymezenou část HPC1 na základě nových dohod obce Ohrazenice s vlastníky pozemků. Původní pozemek 
p.č.1163/2, je v soukromém vlastnictví majitele přilehlých pozemků, které navržená účelová komunikace 
rozdělovala. Zřízení účelové komunikace zde bylo neprůchodné, proto bylo vedením obce nalezeno a 
dohodnuto alternativní řešení. 

Z1-Z70 VPS, vymezuje se plocha veřejného prostranství všeobecného pro umístění místní komunikace dle „Územní 
studie ploch BV21, BV22 a DM35“. V ÚP Ohrazenice byl tento pozemek součástí zastavitelné plochy č.22.  

Z1-Z71 VPS, vymezuje se plocha veřejného prostranství všeobecného pro umístění místní komunikace dle „Územní 
studie ploch BV21, BV22 a DM35“. Vymezená plocha rozšiřuje stávající veřejné prostranství na 8 m a 
zajišťuje budoucí návaznost místní komunikace vedené od vodojemů až k hranicím s obcí Turnov v rámci 
ploch veřejných prostranství (plochy Z35 a Z1-Z70).  

Z1-Z72 Vymezuje se zastavitelná plocha Z1-Z72, plocha bydlení venkovského na pozemku p.č.147, který je nyní 
volnou zemědělskou půdou (louka) sevřenou mezi trvalé kultury a z jihu průmyslový areál stávající lehké 
výroby. Zastavitelná plocha Z1-Z72 byla vymezena v rozsahu celého pozemku p.č. 147 (pro cca 4 RD), 
protože zbytková plocha by byla vzhledem k jejímu umístění hůře obhospodařovatelná. Plocha se vymezuje 
v kontextu navržené nové místní komunikace a jejího propojení na systém místních komunikací města 
Turnov (plochy Z1-Z70, Z1-P06).  
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ozn. odůvodnění 
Pro zastavitelnou plochu Z1-Z72 budou využity v ÚP Ohrazenice navržené rozvojové linie technické 
infrastruktury a tím dojde k optimálnějšímu využití investičních nákladů do dopravní a technické 
infrastruktury. 

Z1-P04 Pozemky p.č. 1048/23 a 1048/24 jsou vymezeny jako plocha přestavby . plochy veřejných prostranství 
všeobecných (místní komunikace), které zpřístupní celou lokalitu mezi zastavěným územím a vybudovanou 
protihlukovou stěnou. Plocha přestavby se vymezuje z důvodu, že v ÚP je tato plocha vymezena jako 
součást stabilizované plochy bydlení. Veřejný zájem na dopravním zpřístupněním ploch. Pozemky jsou ve 
vlastnictví obce, a proto se stavba nevymezuje jako VPS. 

Z1-P06 VPS, vymezuje se plocha přestavby, plocha veřejného prostranství všeobecného pro umístění místní 
komunikace propojující systém místních komunikací na území obce Ohrazenice se systémem místních 
komunikací na území města Turnov (přes průmyslovou zónu do ulice Průmyslové).  

Z1-K44 VPO, plochy smíšené nezastavěného území všeobecné (MN) – založení biokoridoru místního významu, 
vymezeno dle KPÚ. 

Z1-K47 Vymezují se plochy smíšené nezastavěného území všeobecné (MN) – zeleň podél účelové komunikace, 
vymezeno dle KPÚ.  

Z1-K49 VPO, plochy smíšené nezastavěného území všeobecné (MN) – založení biokoridoru místního významu, 
vymezeno dle KPÚ. 
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F VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S PÚR ČR A ÚPD 
VYDANOU KRAJEM 

F.1 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S PÚR ČR  

Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 
ze dne 15.4.2015. Z důvodu naléhavého veřejného zájmu pořídilo MMR ČR na základě § 35 odst. 
5 stavebního zákona Aktualizaci č. 2 PÚR ČR, která byla schválena dne 2. září 2019 usnesením 
vlády č. 629. Dále z důvodu naléhavého veřejného zájmu pořídilo MMR ČR na základě § 35 odst. 
5 stavebního zákona Aktualizaci č. 3 PÚR ČR, která byla schválena dne 2. září 2019 usnesením 
vlády č. 630. Aktualizace č.2 a č.3 PÚR ČR se nijak netýkaly území Libereckého kraje. Dále z 
důvodu naléhavého veřejného zájmu pořídilo MMR ČR na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona 
Aktualizaci č. 5 PÚR ČR, která byla schválena dne 17. srpna 2020 usnesením vlády č. 833. 
Předmětem této aktualizace bylo doplnění čl. 205 týkajícího se vodního díla Kryry, Senomaty, 
Šanov a dalších opatření v rámci komplexního řešení sucha v oblasti Rakovnicka. Tato aktualizace 
se nijak netýkala území Libereckého kraje. Dále dne 12.7.2021 Vláda ČR svým usnesením č. 618 
schválila Aktualizaci č. 4 PÚR ČR. Hlavním důvodem pro pořízení návrhu Aktualizace č. 4 PÚR 
ČR byla skutečnost, že od schválení předchozí „řádné“ Aktualizace č. 1 PÚR ČR vládou v dubnu 
2015 (UV č. 276/2015) uběhlo již několik let, a bylo tedy nutné reagovat na nové skutečnosti jak v 
rámci územně plánovací činnosti krajů, tak i v rámci činností ministerstev a jiných ústředních 
správních úřadů. Návrh Aktualizace č. 4 PÚR ČR zásadně nemění koncepční zaměření platné 
PÚR ČR. Předmětem návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR jsou úpravy stávajících kapitol ve smyslu 
doplnění, případně zpřesnění, resp. vypuštění textů, a tomu odpovídající úpravy a doplnění 
příslušných schémat. Prověřovány byly republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území s ohledem na jejich rozsah, konkrétnost a aktuálnost a relevanci v praxi 
územního plánování. Články týkající se rozvojových oblastí a rozvojových os byly pouze formálně 
upraveny, žádné nebyly zrušeny. V případě specifických oblastí byly provedeny dva zásadní 
zásahy, tj. byly doplněny dvě nové oblasti – SOB8 - specifická oblast Sokolovsko a SOB9 - 
specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Byla rozšířena 
specifická oblast SOB7 Krkonoše - Jizerské hory o oblast Frýdlantska (poznámka: v ZÚR LK je již 
od roku 2011 vymezena specifická oblast Frýdlantsko). U dopravních rozvojových záměrů bylo 
zavedeno nové sjednocené označení, tj. u záměrů silniční dopravy označení „SDx“, u záměrů 
železniční dopravy označení „ŽDx“. Ve vymezení koridoru je identifikace uvedena číslem trati, 
dálnice a silnice I. třídy. Na území Libereckého kraje nové koridory a plochy dopravní a technické 
infrastruktury nebyly vymezeny.  

Následně MMR ČR zajistilo vyhotovení a zveřejnění úplného znění PÚR ČR závazného od 
1.9.2021 (dále jen PÚR ČR). 

Republikové priority územního plánování stanovené v PÚR ČR byly v ÚP Ohrazenice v míře 
odpovídající úrovni územnímu plánu naplňovány ve všech jeho částech od stanovení koncepce 
rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot, přes urbanistickou koncepci obsahující vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich využití, stanovení koncepce 
uspořádání krajiny a její ochrany včetně vymezení územního systému ekologické stability, 
stanovení koncepce dopravní a technické infrastruktury až po stanovení veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření. 
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F.1.1 REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚP 

Obecně formulované republikové priority územního plánování byly zohledněny již při zpracování 
ÚP Ohrazenice. Návrhu Změny č.1 se zejména týkají:  

(14) 

Změna č.1 vytváří územní podmínky pro požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 
hospodářského rozvoje území a současně jsou chráněny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území (stanovení hodnot viz ÚAP ORP Turnov). Cílem Změny č.1 je vytvořit zejména podmínky 
pro rozvoj trvalého bydlení v rodinných domech jako stabilizačního faktoru obyvatelstva a uspokojit 
zájemce o bydlení v obci a podpořit rozvoj sportu a rekreace vymezením příslušných ploch. 
Posiluje se identita území vymezením účelových komunikací, které vhodně rozdělí hony 
zemědělské půdy. 

(14a) 

Vymezením účelových komunikací ve volné krajině se vytváří územní podmínky pro zlepšení 
dopravní přístupnosti ploch zemědělských.  

(16) 

Změna č.1 je zpracována pro celé správní území obce obsahující jedno katastrální území. Celková 
koncepce stanovená v ÚP Ohrazenice vychází z charakteru obce, jejího začlenění do struktury 
osídlení a potenciálu území pro jeho rozvoj a z polohy obce v širším území a není Změnou č.1 
měněna. Změnou č.1 jsou vytvářeny územní předpoklady zejména pro rozvoj bydlení, dále jsou 
vytvářeny územní předpoklady pro rozvoj občanského vybavení při respektování hodnot území. 
ÚP rozvíjí veřejnou dopravní infrastrukturu upřesněním dopravních koridorů převzatých ze ZÚR LK 
ve znění aktualizace č.1. Přírodní, kulturní, urbanistické i civilizační hodnoty jsou v ÚP v maximální 
míře respektovány. 

(20) 
Změna č.1 nevymezuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny, 
protože se navržený koridor CNZ-ŽD8_D26/2 pro optimalizaci železniční trati dotýká území obce 
pouze okrajově a byl již vymezen v ÚP Ohrazenice. Koridor pro kapacitní silnici CNZ-S5_D01C se 
dotýká správního území obce také okrajově a je převzat ze AZÚR LK č.1, kde byl i náležitě 
prověřen a posouzen. Ostatní záměry týkající se zejména ploch pro bydlení a pro občanské 
vybavení jsou plošně nevýznamné.  

(20a) 
Prostupnost krajiny je pro obyvatele a návštěvníky nutná pro zajištění přímého komunikačního 
propojení sídel v krajině, pro zajištění hospodárného využívání a údržby dílčích částí krajiny, ale i 
pro zachování vztahu obyvatel ke krajinnému prostředí bez ohledu na vlastnické vztahy. Je kromě 
volného neorganizovaného pohybu krajinou zabezpečena sítí silnic, místních a účelových 
komunikací, tedy v ÚP vymezenými plochami veřejných prostranství všeobecných, plochami 
dopravy silniční a dalšími v ÚP nevymezenými zvykovými trasami. Změnou č.1 se vymezují 
účelové komunikace (polní cesty), které vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny. Přes 
území obce nejsou vymezeny dálkové migrační koridory pro velké savce.  

(22) 
Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve volné krajině jsou ve Změně č.1 zachovány. V ÚP 
Ohrazenice vymezená cykloturistická trasa je ve Změně č.1 upřesněna nad novým mapovým 
podkladem. Návaznosti na sousedící území jsou respektovány. 

(23) 
Změna č.1 vytváří územní předpoklady pro zkvalitnění dopravní infrastruktury při zachování 
prostupnosti krajiny. V souladu se ZÚR LK byl vymezen koridor CNZ-ŽD8_D26/2 pro optimalizaci, 
zdvojkolejnění železniční trati v úseku Turnov – Čtveřín.  
Vybudováním kapacitní silnice S5 (I/35) a přestavbou mimoúrovňové křižovatky dojde k mírnému 
snížení negativních dopadů silniční dopravy na obyvatele. Vymezený koridor pro tuto kapacitní 
silnici se dotýká území obce Ohrazenice pouze okrajově.  
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(24) 
Všechny rozvojové plochy vymezené Změnou č.1 jsou dobře dopravně dostupné ze systému 
silniční sítě nebo z místních komunikací. Negativní hlukové vlivy ze silniční dopravy byly 
eliminovány výstavbou protihlukových stěn podél silnice I/10. Nové stavby pro bydlení budou 
umisťovány zejména mimo hlukem zasažené území anebo budou realizována odpovídající 
technická protihluková opatření.  
Změna č.1 je v souladu s aktualizovanými republikovými prioritami a požadavky na územní 
plánování, stanovenými v PÚR ČR pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

F.1.2 ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY  

Správní území obce Ohrazenice není na úrovni PÚR ČR (republikové a mezinárodní) zařazeno 
jako součást rozvojové oblasti. Je vymezeno jako součást rozvojové osy OS3 Praha – Liberec – 
hranice ČR/Německo s vazbou na významné dopravní cesty (dálnice D10, silnice I/35, I/10). V 
rozvojové ose má být umožněno intenzivní využívání území. V ZÚR LK byla na této ose na části 
území spádového obvodu centra osídlení Turnov vymezena rozvojová oblast ROB3, které jsou 
Ohrazenice součástí.  

Změnou č.1 jsou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj bydlení a tím i stabilizaci obyvatelstva a to 
zejména mladé generace. Rozsah ploch je odvozen od sociodemografické prognózy a výpočtu dle 
Metodického pokynu MMR při zohlednění širších souvislostí a Programu rozvoje obce. Změna č.1 
vytváří územní podmínky pro řešení vazeb osídlení na stabilizované a navržené koridory 
nadřazení silniční sítě a koridory železničních tratí. Navrženým rozčleněním honů zemědělské 
půdy jsou vytvářeny územní podmínky pro zmírnění účinků eroze. 

F.1.3 SPECIFICKÉ OBLASTI  

Území ORP Turnov včetně obce Ohrazenice je nově součástí specifické oblasti SOB9, ve které se 
projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.  

ÚP Ohrazenice i Změna č.1 stabilizací ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území 
vytváří podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu 
osídlení a kulturní krajinu jako jedno z adaptačních opatření. Změna č.1 vymezuje plochy změn v 
krajině – plochy smíšené nezastavěného území všeobecné pro založení biokoridorů a dělících 
pásů krajinné zeleně, což vytváří územní podmínky pro zachování a rozvoj pestré a členité krajiny. 
Vymezení respektuje provedené Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Změnou č.1 byl do 
vodohospodářské koncepce doplněn text, kterým se vytváří podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání srážkových vod v zastavěných územích a zastavitelných plochách jako zdroje vody a 
s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. Změna č.1 vytváří územní podmínky pro zvyšování 
retenčních schopností krajiny přírodě blízkými způsoby. Změna č.1 stabilizovala dle provedených 
KPÚ vodní toky a plochy, doplňuje systém účelových komunikací. Změna č.1 navrhuje, s ohledem 
na jejich krajinotvornou funkci, stabilizaci a vhodné doplnění doprovodné zeleně podél silnic, 
místních a účelových komunikací.  

Zemědělské hospodaření je základním předpokladem pro zachování krajinného rázu volné krajiny 
hlavně před sukcesními jevy a umožnění rozvoje chráněných druhů v lokalitách zájmů ochrany 
přírody. Součástí podmíněně přípustného využití všech ploch s rozdílným způsobem využití jsou 
krajinné úpravy (např. plošné a liniové prvky ochranné a doprovodné zeleně, mokřady, pozemky 
tvořící biokoridory aj.).  

Stanovením závazných koeficientů max. zastavění pozemku v plochách s rozdílným způsobem 
využití jsou vytvářeny podmínky pro zadržování, vsakování vody i potenciální využívání 
srážkových vod s cílem zmírňování účinků záplav.  

Zásobování obyvatelstva obce pitnou vodou z veřejného místního vodovodu je v současnosti na 
velmi dobré úrovni a není v něm spatřován problém. Vodní zdroje veřejného vodovodu nejsou na 
území obce situovány. 
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F.1.4 KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Přes území obce Ohrazenice je veden koridor dopravní infrastruktury mezinárodního a 
republikového významu SD15, pro umístění silnice I/35 a tím zajištění zkvalitnění silničního spojení 
Hradec Králové – Liberec. Koridor byl upřesněn v ZÚR LK a převzat Změnou č.1 (označení části 
koridoru zasahujícího do území Ohrazenic ŽD8_D26/2).  

Přes území obce Ohrazenice je veden koridor dopravní infrastruktury mezinárodního a 
republikového významu ŽD19 pro modernizaci a nové úseky železniční trati hranice Polsko/ČR – 
Liberec – Turnov – Mladá Boleslav – Praha. Koridor byl upřesněn v ZÚR LK a převzat Změnou č.1 
(označen S5_D01C). 

Ve Změně č.1 je používáno označení výše uvedených koridorů dle platných ZÚR LK. 

Přes území obce Ohrazenice nejsou trasovány koridory technické infastruktury mezinárodního a 
republikového významu. 

F.2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY ÚPD VYDANÉ 
KRAJEM 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK)  

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) vydal Liberecký kraj dne 21.12.2011 
s nabytím účinnosti dne 22.1.2012 – o vydání rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje 
usnesením č.466/11/ZK. 

ZÚR LK rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR a určují strategii pro jejich 
naplňování, koordinují územně plánovací činnost obcí, zejména stanovují základní uspořádání 
území kraje, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územních systémů ekologické 
stability, vymezuje významné rozvojové plochy a další území speciálních zájmů, vymezují plochy a 
koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 

V letech 2014 – 2021 byl pořizován návrh Aktualizace č.1 ZÚR LK, který byl 30.3.2021 vydán 
zastupitelstvem Libereckého kraje. Aktualizace č.1 ZÚR LK byla po jejím vydání doručena spolu s 
úplným zněním ZÚR LK veřejnou vyhláškou a dne 27.4.2021 nabyla účinnosti. Návrh i odůvodnění 
Změny č.1 respektuje ZÚR LK ve znění aktualizace č.1 (dále jen ZÚR LK). 

F.1.1 KRAJSKÉ PRIORITY ÚP 

Obecně formulované krajské priority územního plánování jsou ve Změně č.1 přiměřeně jejímu 
rozsahu zohledněny.  

Jsou zejména zohledněny krajské priority územního plánování: 

ad P1 
- Změna č.1 ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 

území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
- Ochrana hodnot území je v ÚP i Změně č.1 provázána s potřebami ekonomického a 

sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.  
- Změna č.1 zachovává a přiměřeně rozvíjí krajinný ráz nezastavěných částí území (viz 

doplněná Koncepce uspořádání krajiny): 
 - respektováním požadavků na naplňování cílových kvalit krajin s ohledem na 

krajinné typy a vhodnou regulací jejich přípustného užívání, 
 - cílenou ochranou přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.  

ad P2 
- Urbanistická koncepce připravuje územní podmínky pro zvyšování kvality života obyvatel 

a rozvoj hodnot území, zejména: 
 - rozvojem volnočasových aktivit (rozvojové plochy občanského vybavení – sport), 
 - zajištěním dostupnosti občanského vybavení ze všech částí území, 

 - rozvojem struktury veřejných prostranství pro zajištění bezpečného propojení a 
dostupnosti všech částí řešeného území, umožnění setkávání obyvatel na veřejné 
platformě a umožnění kvalitního trávení jejich volného času. 
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ad P3 
- Vymezení uspořádání území a stanovené podmínky pro jeho využívání zohledňují 

požadavky na zvyšování kvality života obyvatel, hospodářského rozvoje území a ochrany 
a rozvoje přírodních a kulturních hodnot území.  

ad P6 
- Celková koncepce rozvoje obce zohledňuje její začlenění do struktury osídlení jako 

nestřediskové obce ležící v rozvojové oblasti ROS3 Turnov.  
- Změna č.1 koncepčním řešením dopravní infrastruktury v širších souvislostech (zejména 

koridory pro optimalizaci železniční trati, koridor pro kapacitní silnici S5 (I/35)) vytváří 
podmínky pro posilování vazeb zejména na metropoli kraje Liberec, sousedící centrum 
osídlení Turnov.  

ad P7 
- Změna č.1 koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území a omezuje negativní 

důsledky urbanizace na udržitelný rozvoj území, hospodárně využívá zastavěné území, 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, zejména zemědělské a lesní půdy, a zachování 
sídelní a krajinné zeleně včetně minimalizace její fragmentace.  

ad P8 
- Změna č.1 respektuje veřejné zájmy – neumisťuje rozvojové záměry, které by mohly 

významně ovlivnit charakter krajiny. 
- Změna č.1 ochranou lokalit obecné ochrany přírody, ochranných pásem vodních zdrojů, 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod, územní stabilizací ÚSES respektuje a rozvíjí 
biologickou rozmanitost a kvalitu přírodního a životního prostředí. 

- Změna č.1 řešením koncepce krajiny v návaznosti na funkční a prostorové regulativy 
ploch přispívá k udržení ekologické stability a ke zvyšování a udržování rozmanitosti 
venkovské krajiny, vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
kvality a typy krajiny a vytváří podmínky pro udržitelné využití přírodních zdrojů. 

ad P9 
- Prostupnost území z pohledu rekreačních aktivit je zajištěna upraveným vymezením 

cykloturistické trasy. Prostupnost území je zajištěna i prostřednictvím dalších místních 
komunikací, např. zvykových tras pro volný neorganizovaný pohyb krajinou, které nejsou 
s ohledem na měřítko dokumentace v ÚP vymezeny, ale budou zohledněny v návrzích 
následně pořizovaných regulačních plánů a územních studií. Prostupnost a přístupnost 
území v zájmech ochrany přírody je regulována obecně platnými legislativními 
ustanoveními. 

ad P12 
- Změna č.1 podle místních podmínek zlepšuje dostupnost území a zkvalitňuje dopravní a 

technickou infrastrukturu při zachování prostupnosti krajiny a minimalizaci rozsahu 
fragmentace krajiny. 

ad P13 
- Změna č.1 vytváří územní předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti území, pro 

zrychlení silničního spojení Liberec – Turnov – Hradec Králové vymezením koridoru CNZ-
S5_D01C pro kapacitní silnici S5 (silnice I/13), úsek Ohrazenice- Turnov – Rovensko pod 
Troskami – hranice LK/KHK. 

- Změna č.1 vytváří územní předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti území, pro 
zrychlení spojení s využitím drážní dopravy mezi Turnovem – Libercem vymezením 
koridoru CNZ-ŽD8_D26/2.  

ad P15  
- Změna č.1 vytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 

potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod. Jsou respektovány požadavky ochrany obyvatelstva podle zákona 
č. 239/2000 Sb. a vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. 
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- Zóny havarijního plánování podle příslušných právních předpisů nejsou na území obce 
stanoveny. Změna č.1 neumisťuje do zastavěného území a zastavitelných ploch 
nebezpečné funkce, které by mohly ohrozit život obyvatel.  

P17  
- Při návrhu dopravní a technické infrastruktury i příslušných zařízení občanského vybavení 

byl zohledněn celkový počet uživatelů území. Jsou vytvářeny územní podmínky pro 
koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj. Nabídkou vhodných 
ploch se vytváří předpoklady pro rozvoj zařízení občanského vybavení veřejného, 
občanského vybavení – sport, občanského vybavení - hřbitovy.  

- ÚP vymezil samostatné plochy veřejných prostranství (ve Změně č.1 přejmenovány na 
plochy veřejných prostranství všeobecných), které zajišťují spojitost a celistvost systému 
veřejných prostranství. Účelem stabilizace souboru ploch veřejných prostranství 
zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu, je zachování veřejně přístupného 
životního prostoru pro obyvatele obce. Přitom je třeba přijmout realitu obecné 
nepřístupnosti ostatních soukromých pozemků a soustředit se na zajištění prostupnosti 
okolní krajiny, která je Změnou č.1 posilována vymezením nových účelových komunikací 
v nezastavěném území. 

ad P18 
- Změna č.1 vytváří územní podmínky pro zajištění kvality života obyvatel též v zohlednění 

nároků vývoje území ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech – vždy v souladu 
veřejných i soukromých zájmů v území. Pozornost je věnována rozvoji veřejné 
infrastruktury. 

- Urbanistická koncepce připravuje územní podmínky pro zvyšování kvality života obyvatel 
a rozvoj hodnot území, zejména: 
- rozvojem kvalitního bydlení, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit, 
- zajištěním dostupnosti kapacit občanského vybavení ze všech částí území 

uplatněním polyfunkční struktury, 
- rozvojem struktury veřejných prostranství pro zajištění bezpečného propojení a 

dostupnosti všech částí řešeného území, umožnění setkávání obyvatel na veřejné 
platformě a umožnění kvalitního trávení jejich volného času. 

- Změna č.1 usiluje o vyváženost využití vnitřních zdrojů zastavěného území a 
nevyhnutelné expanze zastavitelných ploch do volné krajiny za účelem zachování a 
rozvíjení strukturovaného obytného území s přiměřenou hustotou zástavby. 

ad P19   
- ÚP koncipoval komplexní návrh technické infrastruktury, zejména dodávku vody a 

zpracování odpadních vod tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 
v současnosti i v budoucnosti. ÚP doplnil existující systémy technické infrastruktury a 
rozvíjí je v provázané výkonné a spolehlivé síti. Změnou č.1 se tato koncepce nemění. 

ad P21  
- ÚP a Změna č.1 v urbanistické koncepci a stanovených podmínkách pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití (stabilizovaných, přestavbových i zastavitelných) zajišťuje 
nástroje pro optimální řízení ochrany a rozvoje zástavby, účinné veřejné infrastruktury a 
zdravého prostředí ve funkční a prostorové struktuře. 

F.1.2 ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY  

Území obce Ohrazenice je součástí rozvojové oblasti ROB3 Turnov. Rozvojová oblast zaujímá 
strategicky výhodnou „uzlovou“ polohu na styku rozvojových os OS3 Praha - Liberec - hranice 
ČR/Německo, Polsko (republikový význam) a ROS2 Liberec - Turnov – hranice LK - Jičín – Hradec 
Králové (nadmístní význam). Dominantní pozice a velikost spádového obvodu zařazuje Turnov 
mezi čtyři nejvýznamnější centra osídlení v kraji. Předpokládá se další posilování jeho významu 
vyplývající z polohy na křížení nejvýznamnějších dopravních a rozvojových os. Podle hodnocení 
rozvojových předpokladů zaujímá spádový obvod střediska osídlení Turnov čelnou pozici v rámci 
Libereckého kraje.  
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Obec Ohrazenice sousedí s městem Turnov, zástavba těsně navazuje a je vzájemně provázána. 
Obec Ohrazenice sdílí s městem Turnov podstatnou část dopravní a technické infrastruktury a 
město Turnov pro obyvatele Ohrazenic umožňuje služby a zařízené občanského vybavení i 
nadmístního významu (nemocnice) a nabízí široké spektrum pracovních příležitostí.  

Změna č.1 vytváří územní podmínky pro regulovaný rozvoj ekonomických aktivit vymezením ploch 
smíšených výrobních – výroba, obchod a služby pro zřízení zázemí technických služeb obce a 
klempířské výroby a vymezením ploch občanského vybavení veřejného pro autoservis. Změnou 
č.1 jsou doplněny plochy pro bydlení (cca 15 RD) a plochy pro rozvoj sportovních aktivit v území. 
Nové rozvojové plochy jsou vymezovány tak, aby byla vhodně využita stávající nebo v ÚP 
Ohrazenice navržená dopravní a technická infrastruktura, čímž dojde k optimálnějšímu využití 
investic do území. 

Obec Ohrazenice má dobré rozvojové předpoklady, kdy limitem bude ochrana zemědělského 
půdního fondu, protože na většině území obce Ohrazenice je zemědělská půda I. a II. třídy 
ochrany ZPF a nelze se tudíž jejímu záboru při zachování rozvoje obce vyhnout. Nároky na 
potřebu nových zastavitelných ploch jsou příslušně odůvodněny (viz kapitoly C, D.3 a E.3 
odůvodnění).  

Změna č.1 prověřila možnosti rozvoje ve vztahu k vymezeným koridorů pro kapacitní silnici S5 
(I/35) v úseku Ohrazenice - Turnov – hranice LK/KHK a koridoru pro optimalizaci železniční trati v 
úseku Turnov – Čtveřín (ŽD8_D26/2).  

F.1.3 KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, 
ÚSES  

V grafické části Změny č.1 je vymezen upřesněný koridor CNZ-S5_D01C pro kapacitní silnici S5 
(silnice I/35), úsek Ohrazenice – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK v souladu se ZÚR LK 
a podrobnější dokumentací (Valbek, 2018). . Pro uvedený koridor jsou stanoveny podmínky jeho 
využití (viz kapitola d1) výroku). V ÚP Ohrazenice vymezený koridor územní rezervy S5 se 
Změnou č.1 zrušuje. Na území obce Ohrazenice koridor CNZ-S5_D01C zahrnuje dnešní MÚK 
Ohrazenice, která bude přestavěna v rámci přeložky silnice I/35 (návaznost na dálnici D10) a dále 
mimoúrovňově kříží železniční trať č. 030 Turnov – Liberec. Trasa vede nezastavěným územím. 

Změna č.1 vymezuje koridor železničního spojení Praha – Mladá Boleslav - Liberec - hranice 
ČR/Polsko, úsek Čtveřín - Turnov zajištěný na území Ohrazenic koridorem CNZ-ŽD8_D26/2 pro 
optimalizaci železniční trati, zdvojkolejnění úseku a elektrizaci. Koridor je tvořen zejména plochami 
dopravy drážní (DD). Návaznost koridoru na město Turnov a obce Přepeře a Lažany byla 
prověřena, přičemž bude nutno v těchto obcích tento koridor uvést do souladu se ZÚR LK ve znění 
aktualizace č.1. V ÚP Ohrazenice byl koridor vymezen v jiné trase jako železniční koridor č.26 a 
Změnou č.1 se zrušuje. 

Do správního území obce Ohrazenice nezasahuje vymezený ÚSES nadregionálního a 
regionálního významu. Vymezení územního systému ekologické stability na správním území obce 
Ohrazenice Změna č.1 detailně aktualizuje. Popis (označení) prvků ÚSES je upraven v souladu se 
současnou metodikou a se sousedními ÚP, u nichž byla návaznost prvků prověřena. Systém 
v řešeném území doznal místy i značných změn – jak v územní vymezenosti, tak v označení prvků 
a ve způsobu vymezenosti vzhledem k jejich funkčnosti s ohledem na skutečný stav území a 
budoucí záměry, zejména přestavbu MÚK Ohrazenice (podrobně viz kapitola e2) odůvodnění). 
Navržený systém ÚSES z KPÚ Ohrazenice byl pokud možno respektován při zohlednění možností 
založení chybějících částí systému a celkové budoucí funkčnosti systému. 

ÚP Ohrazenice vymezuje základní jednotky krajinného členění, specifikuje jejich pozitivní 
charakteristiky, které mají být respektovány a rozvíjeny, kdy krajinné celky (KC) a krajiny jsou 
upřesněním ZÚR LK, krajinné okrsky jsou upřesněním Územní studie krajiny SO ORP Turnov. 

Mimo výše uvedeného jsou ve Změně č.1 zohledněny další zásady územního rozvoje vymezené 
pro celé území Libereckého kraje zabývající se zejména upřesněním podmínek ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a z nich vyplývající úkoly pro územní plánování.  

Koncepce Změny č.1 je v souladu se ZÚR LK. Soulad s ÚPD Libereckého kraje bude nadále 
sledován. 
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G VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S CÍLI A ÚKOLY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Změna č.1 není v rozporu s obecně formulovanými cíli (§18) územního plánování v zákoně 
č. 183/2006 Sb. v platném znění a v rámci republikových a krajských priorit územního plánování s 
upřesněnými cíli formulovanými v PÚR ČR a ZÚR LK: 

Změna č.1 vytváří územní předpoklady pro rozvoj území vymezením koridoru dopravní 
infrastruktury – doprava drážní (koridor pro optimalizaci železniční trati), koridor dopravní 
infrastruktury – doprava silniční (pro kapacitní silnici S5 (I/35). Cílem je podpora hospodářského a 
sociálního rozvoje. 

Změnou č.1 nejsou významně dotčeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Je chráněna krajina jako podstatná 
složka prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 

Změna č.1 koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů. 

Změna č.1 nemění celkovou urbanistickou koncepci rozvoje území obce. Výstavba ve vymezených 
koridorech a v rozvojových plochách Změny č.1 bude povolována v souladu s regulačními 
zásadami vymezenými v platném ÚP Ohrazenice a doplněnými Změnou č.1, kde jsou stanoveny 
podmínky pro využití ploch - základní funkční a prostorové regulativy.  

Změna č.1 nemění nastavené podmínky ÚP Ohrazenice a v nezastavěném území se připouští v 
souladu s jeho charakterem umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pouze pro zemědělství, 
lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 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 a pěší stezky, mobiliář, turistické 
přístřešky aj.  

Nejsou uplatňovány záměry, které by mohly výrazně negativně ovlivnit stávající krajinný ráz, 
nesnižuje se prostupnost krajiny.  

ÚP Ohrazenice i Změna č.1 byla navržena osobami splňujícími požadovanou kvalifikaci v 
relevantních oborech a jejich spolupráce zajišťovala interdisciplinární přístup pro zpracování 
dokumentace.  

Změna č.1 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obecně formulovanými v zákoně 
č. 183/2006 Sb. v platném znění a v rámci republikových a krajských priorit územního plánování s 
upřesněnými cíli a úkoly, formulovanými v PÚR ČR a ZÚR LK. 
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H VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY 
STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č.1 je zpracována v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu a přílohou č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – vždy v jejich aktuálním znění. 

Na základě novely stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek byla formálně upravena a 
doplněna textová část ÚP Ohrazenice v souladu s obsahem a strukturou územního plánu 
stanovenou v příloze č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. v platném znění.  

I VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Při zpracování návrhu Změny č.1 bylo postupováno v součinnosti s dotčenými orgány chránícími 
veřejné zájmy podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 257/2001Sb., 114/1992Sb., 20/1987Sb., 
289/1995Sb., 13/1997Sb., 334/1992Sb., 258/2000Sb. a další vždy v platném znění). 

Návrh Změny č.1 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání. 

J ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 

Vliv na soustavu NATURA 2000 byl vyloučen. Na základě posouzení předmětu Změny č.1 a všech 
doložených skutečností, konstatoval Krajský úřad, jako příslušný správní úřad k posuzování vlivů 
na ŽP ve smyslu § 10i odst. 3) zákona, že neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení 
vlivu na životní prostředí. 

Vzhledem k výše uvedenému nebylo požadováno zpracování „Vyhodnocení vlivů Změny č.1 na 
udržitelný rozvoj území“. 

K STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE § 50 ODST. 5 
VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO 

Vyhodnocení vlivů Změny č.1 na udržitelný rozvoj nebylo požadováno. 

L ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání Změny č.1. 

 

M VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání Změny č.1. 

 

N.  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1  
Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání Změny č.1. 
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  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY 
AZÚR LK č.1 Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
č. číslo 
č.j. číslo jednací 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DO dotčené orgány 
k.ú.  katastrální území 
KN katastr nemovitostí 
KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje 
LK Liberecký kraj 
m metr 
m2 metr čtverečný 
MMR ČR Ministerstvo místního rozvoje České republiky 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
např. například 
NZP nezemědělská půda  
odst. odstavec 
OP ochranné pásmo 
OV občanské vybavení 
písm. písmene 
PrP právní předpis 
PÚR politika územního rozvoje 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
ř.ú. řešené území 
Sb. sbírky 
tj. to je 
TTP trvalé travní porosty 
ÚAN území s archeologickými nálezy 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚR územní rozhodnutí 
URÚ udržitelný rozvoj území 
ÚSES územní systém ekologické stability 
vč. včetně 
VKP významný krajinný prvek 
VN vysoké napětí 
VVN velmi vysoké napětí 
VPO veřejně prospěšné opatření 
VPS veřejně prospěšná stavba 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚR LK Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
ŽP životní prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


