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1. Postup při pořízení územního plánu 

Rozhodnutí pořídit nový územní plán Města Bakov nad Jizerou bylo učiněno dne 16. 5. 2012 pod č. 

usnesení Z 110/3-12. Pořizovatelem byl příslušný úřad územního plánování, kterým je Magistrát města 

Mladá Boleslav. Následně bylo ale usnesením č. Z 92/1-14 ze dne 23. 4. 2014 rozhodnuto o změně poři-

zovatele, kterým se stal Městský úřad Bakov nad Jizerou, který si zajistil splnění kvalifikačních poža-

davků dle ust. §24 stavebního zákona uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem. Pořizo-

vatel zpracoval návrh zadání nového územního plánu a dne 25. 7. 2014 tento návrh rozeslal dotčeným 

orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a prostřednictvím veřejné vyhlášky s ním taktéž seznámil 

veřejnost. Během projednání návrhu zadání byla uplatněna jak stanoviska orgánů ochrany ŽP (SEA a 

NATURA), tak požadavky ostatních dotčených orgánů i sousedního města Mnichovo Hradiště, tak i po-

žadavky veřejnosti. Všechny tyto požadavky byly doplněny do textu zadání, v případě požadavků do-

tčených orgánů jako pokyn k jejich respektování, v případě občanů s úkolem prověřit možnost jejich 

naplnění v rámci projektových prací na návrhu. Vzhledem k faktu, že orgán ochrany ŽP požadoval 

zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na ŽP, tzv. dokumentaci SEA, bylo součástí návrhu ÚP 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhl.  500/2006 Sb. Nemuselo 

být ale zpracováno vyhodnocení vlivů na EVL a PO soustavy NATURA 2000, protože příslušný dotčený 

orgán ochrany ŽP vyloučil významný vliv na předmět ochrany a celistvost lokalit. Zadání ÚP bylo 

schváleno usnesením ZM Bakov nad Jizerou dne 21. 1. 2015. 

Dne 26. 1. 2015 byl vydán pokyn pořizovatele č. 1, kterým uložil projektantovi započít práce na návrhu 

pro společné jednání. Dne 14. 10. 2015 převzal pořizovatel dokumentaci vyhodnocení vlivů návrhu ÚP 

Bakov nad Jizerou na životní prostředí (tzv. SEA) od hodnotitele, společnosti EIA servis s.r.o. Návrh 

územního plánu pro společné jednání vč. kompletního vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj  byl pře-

dán projektantem pořizovateli dne 18. 11. 2015 a hned tentýž den pořizovatel zahájil společné jednání o 

návrhu dle ust. § 50 stavebního zákona. Dotčené orgány a sousední obce byly informovány jednotlivě, 

veřejnost byla informována prostřednictvím veřejné vyhlášky. Termín společného jednání byl stanoven 

na středu 9. 12. 2015 od 10:00 v jednacím sále zastupitelstva v budově „Radnice“ č.p. 10 na Mírovém 

náměstí v Bakově nad Jizerou. Jednání se mohla účastnit i veřejnost. Z jednání byl zpracován písemný 

zápis, který je součástí dokladové části. K návrhu bylo uplatněno 13 stanovisek dotčených orgánů, 

z toho stanovisko orgánu ochrany ZPF bylo nejprve záporné a muselo být dohodnuto, resp. orgán 

ochrany ZPF vydal následně stanovisko kladné. Stanovisko SEA bylo vydáno dne 13. 9. 2016. Stanovisko 

nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno dne 31. 10. 2016 pod č.j. 161299/2016/KUSK, nejprve 

s požadavky na úpravu dokumentace, následně dne 8. 2. 2017 bylo vydáno potvrzení o odstranění ne-

dostatků návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou a to pod č.j. 021605/2017/KUSK.  

Návrh pro veřejné řízení byl projektantem předán dne 26. 4. 2017 a tentýž den započalo veřejné říze-

ní o návrhu ÚP Bakov nad Jizerou. 

Veřejné projednání proběhlo v pátek 2. června 2017 od 16:00 v Bakově nad Jizerou. Stanovisek bylo 

uplatněno 5, námitek 37, připomínek 10. Na základě uplatněných stanovisek, námitek a připomínek bylo 

zpracováno jejich vyhodnocení a to bylo předáno projektantovi k zapracování do dokumentace pro vy-

dání.  

Dne 11. 12. 2017 byl územní plán Bakov nad Jizerou předložen zastupitelům k vydání. 

 



  

5 

 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace 

využívání území z hlediska širších vztahů v území 

2.1. Soulad s politikou územního rozvoje (PÚR) 

Politika územního rozvoje ČR (PÚR), schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 vč. Ak-

tualizace č. 1 PÚR ČR schválená usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, obsahuje republikové 

priority územního plánování, stanovené k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Tyto repub-

likové priority územního plánování jsou určeny ke konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů 

územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj v územně plánovací činnosti obcí, kterou jsou 

stanovovány podmínky pro změny v konkrétním území. 

2.1.1. Vyhodnocení z hlediska plnění republikových priorit územního plánování dle PÚR 

Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a 

kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architekto-

nického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné 

kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 

historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i 

jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být pro-

vázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v 

souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých přípa-

dech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 

případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné 

celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který 

vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému vše-

strannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 

kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku 

lidských zásahů. 

Hodnoty jsou územním plánem vy-

mezeny, jasně pojmenovány a 

ochráněny. Udržitelnost území je 

zajištěna podmínkami ochrany úze-

mí. Klíčovým segmentem prosperity 

má být dostatečně diverzifikovaný 

sektor služeb v jádrové části sídla 

Bakov. Dalšími předpoklady jsou 

plochy rozvojových zón pro umís-

tění výrobních areálů ve východní 

části sídla.  Obnova krajinných 

celků se děje navrženými revitali-

začními opatřeními a to zejména 

v osách vodotečí a na erozně ex-

ponovaných plochách. Podpořeny 

jsou komplexní pozemkové úpravy. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na 

rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 

zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 

krajiny. 

Venkovské území je rozvíjeno 

v sídlech Buda, Horka, Zvířetice. 

Zábor orné půdy pro nové plochy 

venkovského bydlení není nijak 

významný, zvlášť byly chráněny 

půdy I. a II. třídy ochrany. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí 

prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 

soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 

segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsled-

Rozvojové plochy respektují ven-

kovský urbanismus, naopak plochy 

ve městě Bakov jsou charakteru 

městského uspořádání. K žádným 
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Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

ky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhod-

ná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 

úrovně. 

významným urbánním celkům ve 

venkovském prostoru nedochází. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací 

dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před 

uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které 

ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při ře-

šení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také 

požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospo-

dářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je 

zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 

uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s urče-

ním a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených 

v PÚR ČR. 

V rámci veřejného jednání a také 

ve fázi zadání, kde drtivá většina 

podnětů byla od jednotlivých osob, 

se předpokládá další interakce 

s obyvateli zde žijícími.  Zároveň 

byly iniciovány pracovní besedy 

s lidmi, ze kterých byly označeny 

hodnoty území. 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integro-

vaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který před-

stavuje objektivní a komplexní posuzování a následné koor-

dinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Územní plán (dále jen „ÚP“) vyme-

zuje jak plochy pro bydlení, tak i 

plochy pro podnikání a rekreaci a 

pro tyto funkční celky stanovuje 

podmínky využití, podmínky ochra-

ny. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náh-

lých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 

vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech 

strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci 

tak řešení problémů v těchto územích. 

ÚP takové problémy nedetekuje, 

nejsou zde oblasti vyžadující zá-

sadní strukturální změny.  

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet 

předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 

venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschop-

nost. 

Podmínkami využití jsou nastaveny 

do jisté míry flexibilní regulativy, 

které umožňují určitou variabilitu 

funkcí. Všechna sídla jsou pro-

porčně rozvíjena s důrazem na 

ekonomickou variabilitu. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných 

areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělské-

ho, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat za-

stavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací 

území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 

zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včet-

ně minimalizace její fragmentace. 

Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v 

nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 

koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 

omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný 

rozvoj území. 

Funkční plochy a jejich využití jsou 

v dostatečné míře flexibilní a roz-

manité pro řadu funkcí. Vybrané 

plochy se stavbami, které jsou bez 

reálného využití, však mají nasta-

veny požadavky na funkční pře-

stavbu s cílem hledat lepší poten-

ciál rozvoje a prosperity území. 

Protože se jedná o území poměrně 

dynamické, ležící v rozvojové ose, 

jsou vymezeny rovněž i rozvojové 

plochy pro umístění výrobních 



  

7 

 

Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

areálů. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter 

krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a ná-

sledně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohle-

dem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné 

a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 

biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejmé-

na formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, 

lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 

vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 

nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půd-

ního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 

respektování územních systémů ekologické stability a zvy-

šování a udržování ekologické stability a k zajištění ekolo-

gických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochra-

nu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 

územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 

krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmín-

ky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charak-

teristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití 

přírodních zdrojů. 

Žádné takové rozvojové zásahy 

nejsou ÚP vymezeny, naopak kori-

dory ÚSES a hodnotných krajinných 

celků jsou respektovány. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propust-

nosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejmé-

na při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V 

rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí 

srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a pro-

stupnosti krajiny. 

ÚP vymezuje dostatečně široké 

koridory volné krajiny, kde jsou 

navržena revitalizační opatření, 

včetně návrhu řešení plánu ÚSES. 

Také jsou navrženy nové účelové 

komunikace, které zvýší prostup-

nost krajiny pro člověka. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před 

zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých 

ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 

oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblas-

tech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána 

lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je 

zachování souvislých pásů nezastavěného území 

v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nená-

ročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj 

lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Plochy nejsou vymezeny v takovém 

rozsahu, aby bylo nutné taková 

opatření provést. Zástavba je 

plošně diverzifikovaná a rozpro-

střena dle potřeby a umístění a 

její vymezení působní přirozeně a 

adekvátně statutu místa. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území 

pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 

agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 

hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z 

hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 

umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. 

Jsou vymezeny účelové komunikace 

v celém správním území, které 

převezmou mimo jiné i rekreační 

funkce. Jsou vymezeny cyklostez-

ky, jsou vymezeny krajinná opatře-

ní vedoucí k zatraktivnění krajiny. 
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Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší 

dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické in-

frastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-

vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostup-

nost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-

li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 

souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006) Nepřípustné je 

vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlost-

ních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí 

transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostateč-

ném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. 

Takové záměry v krajině vymezeny 

nejsou, nedochází tak k její frag-

mentaci. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozši-

řováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohle-

dem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany ve-

řejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvo-

jových os. (Viz také Lipská charta, bod II. 2; viz také čl. 26 

PÚR ČR 2006) Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s 

ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné do-

pravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmín-

ky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany 

a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 

hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území pod-

mínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. 

železniční, cyklistickou). 

Území je dopravně velmi dobře 

napojeno na vyšší střediska osíd-

lení. Navrhované rozvojové plochy 

zdaleka nekladou takové nároky na 

dopravní zatížení a řešením je 

zejména lokální požadavek na do-

pravní infrastrukturu místních 

komunikací a propojení sídel pro 

pěší a cyklisty. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování záko-

nem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu 

lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 

zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí 

vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů kon-

centrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 

pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dosta-

tečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Zemědělské areály jsou vymezeny 

v v odstupové vzdálenosti od zá-

stavby nebo jsou odcloněné zelení. 

Těžký průmysl není vymezován 

vůbec, plochy lehkého průmyslu 

mají v podmínkách určeno, že hra-

nice negativních vlivů bude totožná 

s hranicí samotné plochy. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyva-

telstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimali-

zovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní 

ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření 

na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených 

k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 

přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 

strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k 

umělé akumulaci vod. 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 

Na plochách ohrožených povodní 

nejsou vymezovány stavby bydlení, 

občanské vybavenosti, podnikání.  
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Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových 

vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a 

umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výji-

mečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 

chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z úze-

mí s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Tyto plochy, vyjma cestní sítě, zde 

nejsou vymezeny.  

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné 

infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její 

účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rov-

něž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí 

(měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území 

tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto 

obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 

venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geo-

grafickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat 

regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, 

na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 

atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro 

vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silnič-

ní, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 

efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s 

venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční do-

pravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpo-

klady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Jsou požadovány územní studie, 

kde se opět vyžaduje komunikace 

s lidmi a tím se předchází problé-

mům ve správních řízeních.  

Jsou vytvořeny podmínky pro 

umístění technické a dopravní 

infrastruktury ve volné krajině a 

to za splnění podmínek.  

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky 

dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech po-

třebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 

veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních měst-

ských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve 

spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V řadě ploch jsou vyžadovány 

územní studie, které mají za úkol 

se zaměřit na detail veřejných 

prostranství. Jsou vymezeny plo-

chy pro veřejná prostranství a 

také pro umístění veřejné zeleně. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů do-

pravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory ne-

zbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňu-

jící účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občan-

ského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 

ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet 

tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, 

který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility 

a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet pod-

mínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyk-

listických cest. 

Jsou vymezeny trasy nových míst-

ních komunikací a také jsou vyme-

zeny účelové komunikace v sídlech 

i v krajině pro zvýšení celkové 

mobility obyvatel. Jsou vymezeny 

cyklostezky. 
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Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a 

zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby spl-

ňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 

v budoucnosti. 

Jsou vesměs požadovány centrální 

systémy čištění a zásobování vo-

dou, je zajištěn koridor pro čerpání 

odpadních vod ze sídla Chudoplesy, 

kde se očekává vyšší rozmach 

zástavby. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, 

efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, 

šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajiště-

ní bezpečného zásobování území energiemi. 

V podmínkách využití jsou přípust-

né lokální zdroje výroby elektrické 

energie, které umožní decentrali-

zovat soustavu. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu by-

tového fondu ve znevýhodněných městských částech a v 

souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé 

prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vy-

mezení ploch přestavby. 

Stávající původní bytový fond je 

vymezen převážně jako bydlení 

venkovského charakteru v osadách, 

ve městě pak diferenciován podle 

toho, zda jde o plochy v jádrové 

části či na okrajích. 

 

2.1.2. Vyhodnocení z hlediska plnění PÚR na rozvojovou osu 

Řešené území se nachází v rozvojové ose OS3 Rozvojová osa Praha – Liberec – hranice ČR/Německo, 

Polsko (–Görlitz/Zgorzelec). 

Vymezení: obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnice R10 

a R35 (S5) 

Důvody vymezení: území ovlivněné silnicemi R10 a R35 (S5) při spolupůsobení center Mladá Boleslav a 

Turnov 

Bod  

PÚR 
(39) Úkoly pro územní plánování 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

a) Při respektování republikových priorit územního plánování 

umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách 

intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné 

infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a 

v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit 

mezinárodního a republikového významu s požadavky na 

změny v území a tím přispívat k zachování charakteru úze-

mí mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. 

Pro obec jsou vymezeny klíčové 

rozvojové plochy, které umožní 

saturovat případnou poptávku 

v rámci národní či mezinárodní ko-

operace. Jedná se o plochy umístě-

né ve východní části sídla Bakov 

s preferencí pro výrobu. 

b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojo-

vé osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumenta-

ce krajů a obcí. 

Jedná se zejména o možnosti umís-

tění nadřazených záměrů zástavby. 

c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní Pro obec Bakov je navržen zejména 
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Bod  

PÚR 
(39) Úkoly pro územní plánování 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os v rozlišení 

podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů vy-

mezení jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os. 

dynamický rozvojový potenciál 

s cílem saturovat poptávku i 

z jiných územních celků. 

 

2.1.3. Vyhodnocení z hlediska vymezení koridorů a ploch dopravní infrastruktury 

Řešeného území se týká následující: 

Kombinovaná doprava 
Zapracování do ÚP Bakov nad 

Jizerou 

Kap. 

5.2 

(129) 

Koridor KD1 

Vymezení: C59 Miedzylesie (Polsko–PKP) – Lichkov – Ústí nad 

Orlicí (I. TŽK), C65 Zawidów (Polsko–PKP) – Frýdlant – 

Liberec –Turnov – Mladá Boleslav – Milovice – Lysá nad 

Labem – Praha, případné napojení na modernizovaný koridor 

trati v SRN do Zittau 

Důvody vymezení: splnění požadavků AGTC* 

Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: prověřit 

možnosti propojení na modernizovanou trať v SRN do Zittau. 

Tento koridor je směřován po již 

stabilizované a existující dálnici. 

Při tomto koridoru jsou vymezeny 

rozvojové plochy nadmístního 

významu.  

 

2.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací (ÚPD) vydanou 

krajem 

Platnou územně plánovací dokumentací kraje jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále 

jen „ZÚR“) vydané dne 7. 2. 2012 

 

Následující názvy a značení kapitol vychází z členění struktury textové části ZÚR. 

2.2.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

území 

V ZÚR v kapitole 1. jsou vymezeny následující priority územního plánování kraje: 

Bod  

ZÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro 

vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění 

Rozsah rozvojových ploch výroby 

a přitom zakotvená ochrana hod-

                                

 

* European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (Evropská dohoda o 

nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované přepravy a souvisejících objektech). 
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Bod  

ZÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji 

a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a 

udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požada-

vek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních 

plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 

not mají za cíl umožnit bezkolizní 

koexistenci těchto složek. Posíle-

ní sociální soudržnosti má být 

zakotveno rovněž v řadě potenci-

álních ploch k bydlení, výrobě a 

ploch občanské vybavenosti. Na-

vrženými krajinnými opatřeními 

jsou podpořeny rovněž pilíře 

ochrany životního prostředí a 

také sociální soudržnosti - se-

tkávání lidí v krajině, rekreace.  

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově vý-

znamných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje ČR z 

roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro 

realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze stra-

tegických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Stře-

dočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006). 

ÚP nepředpokládá existenci tako-

vých záměrů. 

(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny 

v území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených 

dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou 

na území Středočeského kraje: II. hospodářsky slabé regiony: 

Milovice - Mladá; Pro tato území prověřit a stanovit možnosti 

zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury. 

Taková území a jevy zde nejsou 

vymezeny. 

(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické 

struktury osídlení kraje založené na městech Kladno, Mladá 

Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, 

Rakovník, Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nerato-

vice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-

Poděbrady. 

Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vla-

šim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo Hradiště, Votice, Hořovice, Dob-

říš, Český Brod. 

Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá 

nad Labem a Milovice, Nové Strašecí a Stochov. 

Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, 

zejména Hostivice a Jesenice pro potřeby jejich dynamicky se 

rozvíjejícího spádového území. 

Centrum Mladé Boleslavi, které je 

v těsné vazbě na obec hraje prim 

pro možné umístění související 

výroby a služeb automobilového 

průmyslu. ÚP podporuje funkční 

flexibilitu v segmentech podniká-

ní, služeb a částečně i bydlení. 

(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní 

dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 

a) aglomerační okruh v úseku R7 – Říčany jako silnici vyšší třídy; Netýká se řešeného území. 

b) dálnice D3; Netýká se řešeného území. 

c) silnice R4 v koridoru Dubenec – Milín – hranice Jihočeského 

kraje (Strakonice); 

Netýká se řešeného území. 
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Bod  

ZÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

d) silnice R6 (I/6) v koridoru Nové Strašecí – Řevničov – hranice 

Karlovarského kraje (K. Vary); 

Netýká se řešeného území. 

e) silnice R7 v koridoru Slaný – hranice Ústeckého kraje (Chomu-

tov) vč. přestavby stávajícího úseku Praha – Slaný; 

Netýká se řešeného území. 

f) silnice I/9 v koridoru Zdiby – Líbeznice – Mělník; Netýká se řešeného území. 

g) silnice I/12 v koridoru Praha – Úvaly – Český Brod; Netýká se řešeného území. 

h) silnice I/2 v koridoru Hlízov (I/38) – hranice Pardubického kraje 

(Chvaletice); 

Netýká se řešeného území. 

i) silnice I/38 v koridoru Mladá Boleslav – Nymburk – Kolín – 

Kutná Hora – Čáslav; 

Netýká se řešeného území. 

j) napojení Kladna na R6 a D5; Netýká se řešeného území. 

k) propojení R4 (Dobříš) – D5 (Bavoryně); Netýká se řešeného území. 

l) zlepšení parametrů silnice I/16, zejména v úsecích Slaný - Vel-

vary, Mělník – Mladá Boleslav, Mladá Boleslav –Sukorady; 

Netýká se řešeného území. 

m) zlepšení parametrů silnice II/125 v koridoru Kolín – Uhlířské 

Janovice – Kácov – Vlašim; 

Netýká se řešeného území. 

n) zlepšení parametrů silnice II/272 v koridoru Benátky nad Jizerou 

– Lysá nad Labem – Český Brod; 

Netýká se řešeného území. 

o) propojení Vlašim (II/125) – Votice (I/3); Netýká se řešeného území. 

p) zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov – Vlašim – Čechtice – 

hranice Kraje Vysočina; 

Netýká se řešeného území. 

q) zlepšení spojení nižších center k vyšším a středním centrům a 

k trasám nadřazené silniční sítě; 

Dostatečné a bezpečné je do-

pravní napojení již dnes, není 

zapotřebí jej dále posilovat. 

r) zlepšení železničního spojení v koridorech Praha – Hostivice – 

Kladno a Praha – Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav. 

Netýká se řešeného území. 

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvá-

řejí 

image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: 

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její 

stability; 

Jsou vymezena krajinná opatření, 

která povedou k vyšší rozmani-

tosti krajiny. 

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; Jsou vymezena krajinná opatření, 

která povedou k vyšší rozmani-

tosti krajiny, dále pak jsou vyme-

zeny krajinné hodnoty a také 

plochy ochranné a izolační zeleně 

při vyšších objemech zástavby. 

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat Hodnotné enklávy sídel jsou 
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Bod  

ZÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architekto-

nické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit frag-

mentaci krajiny a srůstání sídel; 

ochráněny přísnějšími podmínkami 

regulace, prostorové podmínky 

jsou diverzifikovány. 

d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky kraji-

ny; 

Cílové charakteristiky krajiny jsou 

v samostatné kapitole zpracová-

ny. 

e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. Jsou navrženy centrální systémy 

odkanalizování a zásobování vo-

dou pro vyšší ochranu území. 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláš-

tě ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit 

zejména na: 

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy 

navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a archi-

tektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalit-

ní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně 

vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel 

potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 

prostupnosti krajiny; 

ÚP vyvažuje jak požadavky na 

ochranu hodnot, tak i prostoro-

vými a funkčními podmínkami di-

ferencuje kompoziční a funkční 

rozmanitost území a to jak ven-

kovských, tak i městských. 

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování 

funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plno-

hodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a prefe-

rovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů 

v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné 

zeleně v zastavěném území; 

Netýká se řešeného území. 

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekrea-

ce - vytvářet podmínky k vyššímu využívání existujícího po-

tenciálu, zejména v oblastech: 

- poznávací a kongresové turistiky, 

- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v 

příměstském území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblas-

tech, 

- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce, 

- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádr-

žích ve středním Povltaví, 

- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména 

v rozvojové oblasti Praha. 

Netýká se tohoto území, nicméně 

jsou vymezeny koridory pro cyk-

lostezky, plochy pro občanskou 

vybavenost. 

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména 

aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomi-

ka); 

ÚP preferuje výrobu, služby před 

skladováním a koberci zástavby 

pro bydlení. Podpořena je funkční 

diverzifikace. 

e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajis-

tit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemko-

Jsou vymezeny krajinné pásy 

smíšených nelesních porostů, 



  

15 

 

Bod  

ZÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Bakov nad Jizerou 

vých úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou 

stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození; 

plochy vodní, plochy lesní. 

f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně 

atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a 

turistické využívání území; 

Nejedná se o území, které by 

bylo intenzivněji rekreačně využí-

váno. 

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, 

soustav zásobování energiemi a vodou a na využití surovino-

vých zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hos-

podářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospo-

dářských činností v ostatním území kraje. 

Surovinové zdroje v území, vyjma 

lesních ploch, nejsou a nemohou 

být ani rozvíjeny. 

(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve speci-

fických oblastech kraje při zachování požadavků na ochranu a 

rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy 

rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního 

využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Koordinovat 

řešení této problematiky se sousedními kraji. 

Nejedná se o takové území 

v tomto případě. 

(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím soused-

ních krajů Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského a Jiho-

českého, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat 

dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje. 

ÚP respektuje koridor stávající 

dálnice a vymezením ploch pro 

podnikání dostatečně akcentuje 

možné přeshraniční vazby. 

 

2.2.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR 2008 

a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského 

významu  

V ZÚR v kapitole 2.2.3. je vymezena rozvojová osa OS3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec, do které je 

zahrnuto katastrální území Bakov nad Jizerou, Chudoplesy, Horka u Bakova nad Jizerou, Malá Bělá a 

Zvířetice. 

Bod  

ZÚR 
Zásady a úkoly 

Naplnění zásad a zapracování úkolů v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

(21) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

a) rozvoj bydlení soustřeďovat především do města 

Benátky nad Jizerou a dále do sídel Brodce - 

Horky nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, Tuři-

ce a Březina; 

Rozvojové plochy reagují na těsnou vazbu Mladé 

Boleslavi, Kosmonos a koridor dálnice. Nejsou 

však vymezeny v rozsahu, který by významně 

převyšoval stávající potenciál sídla. 

b) ekonomické aktivity rozvíjet zejména v Benát-

kách nad Jizerou (město a zóna v bývalém vo-

jenském prostoru Mladá), v Brodcích a Březině 

ve vazbě na MÚK na R10; 

Vymezení ploch pro podnikání reaguje na exis-

tenci dálnice a rozvojové osy. Nejedná se však o 

významně rozsáhlé plošné celky, navíc jsou tyto 

etapizovány. 

c) logistické a výrobní areály umísťovat tak, aby 

nezatěžovaly svými dopravními vazbami centrální 

Větší rozvojové plochy pro výrobu jsou vymeze-

ny mimo souvislou zástavbu bydlení. 
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Bod  

ZÚR 
Zásady a úkoly 

Naplnění zásad a zapracování úkolů v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

a obytná území sídel; 

d) rozvíjet sportovní a rekreační zónu Benátky nad 

Jizerou - Traviny. 

Není předmětem řešení. 

(22) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a 

stanovit směry jejich využití s ohledem na kapa-

city obsluhy dopravní a technickou infrastruktu-

ru, limity rozvoje území a ochranu krajiny. 

ÚP ověřil a propočetl rozsah zastavitelných 

ploch a díky podmínkám využití a etapám stano-

vil limity. 

b) v Benátkách nad Jizerou a Brodcích ověřit mož-

nosti transformace bývalých průmyslových a 

zemědělských areálů pro nové využití; 

Není předmětem řešení. 

c) ověřit možnosti nového využití areálu letiště 

Mnichovo Hradiště (napojení z MÚK Březina na 

R10); 

Není předmětem řešení. 

d) respektovat požadavky na ochranu památek, 

zejména městské památkové zóny Benátky nad 

Jizerou a vesnické památkové zóny Loukov; 

Není předmětem řešení. 

e) respektovat požadavky na ochranu evropsky 

významných lokalit Milovice - Mladá, Slepeč; pří-

rodních rezervací - Bažantnice u Loukova a 

přírodních památek - Slepeč, Stará Jizera; 

Netýká se řešeného území. 

f) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit 

vymezení skladebných částí ÚSES: 

f.1) nadregionálního biocentra 43 Příhrazské 

skály; 

f.2) regionálních biocenter 1332 Březinka - Na 

bahnech, 1015 Dubový les, 1012 Kateřina, 1014 

Obodrž, 1915 Raštice, 1783 Slepeč, 1016 Stará 

Jizera a navrhovaného 1013 Tuřice. 

Netýká se řešeného území. 

 

V ZÚR v kapitole 2.3.2. je vymezena rozvojová oblast OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště, do 

které je zahrnuto katastrální území Bakov nad Jizerou, Chudoplesy, Horka u Bakova nad Jizerou, Malá 

Bělá a Zvířetice. 

Bod  

ZÚR 
Zásady a úkoly 

Naplnění zásad a zapracování úkolů v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

(37) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

a) posilovat kooperaci Mladé Boleslavi a Kosmonos; Není předmětem řešení. 

b) zlepšit dopravní vazby novou trasou silnice I/16 

Kosmonosy – Sukorady s obchvatem Jizerního 

Vtelna; 

Není předmětem řešení. 
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Bod  

ZÚR 
Zásady a úkoly 

Naplnění zásad a zapracování úkolů v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

c) bydlení rozvíjet zejména ve městech Mladá Bole-

slav, Kosmonosy – Písková Lhota, Březno, Bakov 

nad Jizerou a Mnichovo Hradiště a dále v obcích 

s dobrou dostupností Mladé Boleslavi (Bradlec a 

Řepov); 

Bydlení je vymezeno v rozsahu odpovídající dy-

namice obce s menší rezervou pro saturaci po-

ptávky podnikatelského sektoru v rámci výrob-

ních areálů a služeb. 

d) ekonomické aktivity rozvíjet zejména v územích s 

dobrým napojením na silnici R10 v prostorech 

Mladá Boleslav – Kosmonosy, Bakov nad Jizerou 

a Mnichovo Hradiště; 

Při tomto dopravním koridoru jsou vymezeny 

větší rozvojové plochy pro bydlení. 

e) využívat v maximální míře plochy vhodné pro 

transformaci; 

Opuštěné a chátrající areály jsou navrženy 

k funkční konverzi. 

(38) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) stabilizovat v územních plánech obcí dopravní 

záměry ZÚR v silniční síti; 

Není předmětem řešení. 

b) prověřit možnosti zlepšení parametrů železniční 

tratě Nymburk – Turnov v úseku Bezděčín – 

Mnichovo Hradiště; 

Není předmětem řešení. 

c) prověřit možnost zlepšení silničního spojení 

města Dobrovice s Mladou Boleslaví; 

Není předmětem řešení. 

d) ověřit možnosti nového využití transformačních 

ploch; 

Uvedené plochy transformační jsou navrženy 

zejména s potřebou výroby, protože plochy pro 

služby a bydlení jsou s ohledem na charakter a 

umístění lokalit nevhodné. 

e) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a 

stanovit směry jejich využití s ohledem na kapa-

city obsluhy dopravní a technickou infrastruktu-

ru, limity rozvoje území a ochranu krajiny; 

Není předmětem řešení. 

f) respektovat požadavky na ochranu kulturních a 

civilizačních hodnot, zejména městských památko-

vých zón Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a 

národních kulturních památek - Mnichovo Hradiš-

tě (zámek Mnichovo Hradiště), Vinec (kostel sv. 

Mikuláše); 

Jsou stanoveny kulturní a přírodní hodnoty 

s cílem je ochránit, civilizační hodnoty jsou do-

statečně využity. 

g) respektovat požadavky na ochranu přírodních 

hodnot, zejména evropsky významných lokalit 

Bezděčín, Horní Stakory, Rečkov; národních pří-

rodních památek - Radouč, Rečkov; přírodní re-

zervace - Vrch Baba u Kosmonos; přírodních 

památek - Lom u Chrástu, Podhradská tůň, Skal-

ní sruby Jizery; 

Přírodní hodnoty jsou v území vymezeny a do-

statečně podmínkami využití ochráněny. 

h) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit 

vymezení skladebných částí ÚSES: 

Jsou vymezeny skladebné části ÚSES 

s podmínkami ochrany v území. 
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Bod  

ZÚR 
Zásady a úkoly 

Naplnění zásad a zapracování úkolů v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

h.1) regionálních biocenter 1018 Duškan, 1234 

Mladoboleslavský Chlum, 1235 Radouč, 1239 Reč-

kov-Klokočka, 1017 Strašnovský les, 1225 Telib, 

1236 Vrch Baba u Kosmonos, 1780 Zvířetice-

Podbabská a Dalešická tůň a navrhované 1238 

Haškov; 

 

ZÚR v kapitole 2.5.6. vymezují město Bakov nad Jizerou jako lokální centrum osídlení. 

Bod  

ZÚR 
Zásady a úkoly 

Naplnění zásad a zapracování úkolů v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

(81) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

a) saturovat potřeby obslužných funkcí v mikrore-

gionální respektive lokální úrovni s cílem stabi-

lizovat osídlení v řídce osídleném území; 

V jádrové části sídla Bakov je posílen mix slu-

žeb a bydlení, po obvodu pak podnikání, a také 

bydlení.  

b) zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní 

obsluze center a jejich spádového území; 

Prostupnost krajiny je řešena návrhem cestních 

sítí. Cestní sítě jsou vymezeny i v rámci jednot-

livých sídel. 

c) chránit kulturní a přírodní hodnoty a využít je 

pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu; 

Hodnoty jsou ochráněny a na obklopujících plo-

chách bydlení, občanské vybavenosti jsou pří-

pustné funkce související s cestovním ruchem. 

d) koordinovat rozvoj obslužných funkcí Kosmonos 

s Mladou Boleslaví, Králova Dvora s Berounem a 

Dobřichovic s Řevnicemi; 

Není předmětem řešení. 

e) chránit kulturní a přírodní hodnoty území. Tyto hodnoty jsou ochráněny- pojednáno výše. 

(82) ZÚR stanovují tyto tyto úkoly pro územní plánování: 

a) zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydle-

ní, obslužných i ekonomických aktivit; 

Jsou zabezpečeny takové podmínky- pojednáno 

výše. 

b) koordinovat rozvoj se sousedními obcemi. Koordinace je řešena v rámci procesu projednání.  

 

2.2.3. Zpřesnění specifické oblasti vymezené v PÚR a vymezení specifické oblasti kraj-

ského významu 

Řešeného území se netýká žádná specifická oblast. 

 

2.2.4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů kraj-

ského významu 

ZÚR v kapitole 4.1.2.2. o železniční dopravě sledují jako územní rezervu následující koridory a plochy 

dopravy: 
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Bod  

ZÚR 
Koridory a plochy dopravy 

Zapracování do ÚP Bakov nad 

Jizerou 

(148) ZÚR sledují jako územní rezervu koridor pro přeložku: 

a) na železniční trati č. 070 - Josefův Důl /Dalešice; Mnichovo 

Hradiště a Loukov 

Tato územní rezerva je v jihozá-

padní části území vymezena.  

 

ZÚR v kapitole 4.4. vymezují plochy a koridory územního systému ekologické stability a stanovují pro 

ně následující zásady a úkoly: 

Bod  

ZÚR 

Plochy a koridory územního systému ekologické stability, zása-

dy a úkoly 

Zapracování do ÚP Bakov nad 

Jizerou 

(192) ZÚR vymezují na nadregionální úrovni: 

b) biokoridor NK 32 Příhrazské skály – K10 

b) biokoridor NK 33 Břehyně Pecopala – Příhrazské skály 

(193) ZÚR vymezují na regionální úrovni: 

a) biocentrum RC 1236 Vrch Baba u Kosmonos 

a) biocentrum RC 1237 Podhradská a Dalešická tůň (Borek) 

a) biocentrum RC 1239 Rečkov - Klokočka 

a) biocentrum RC 1780 Bítouchov (Zvířetice) 

c) biokoridor RK 680 K Babě 

c) biokoridor RK 681 Baba – Nový rybník 

(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES 

na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s vyu-

žitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny; 

Plochy pro ÚSES jsou vymezeny a 

jsou pro ně stanoveny podmínky 

ochrany.  

b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a kori-

dorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v nezbyt-

ných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení 

schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzi-

kální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k pod-

statnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabili-

zující funkce v krajině; 

Požadavky na umístění takových 

staveb jsou podmíněny tím, že 

nesmí ohrozit funkci prvku ÚSES. 

c) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet 

z požadavků stanovených specifickými oborovými dokumentacemi 

(Územně technický podklad Regionální a nadregionální ÚSES ČR)  

Tato dokumentace je respektová-

na, došlo k projednání s orgány 

kraje před zakotvením tras do 

výkresové části.  

(195) ZÚR stanovují tyto tyto úkoly pro územní plánování: 

a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a 

biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specific-

kých oborových dokumentací2 tak, aby byly dodrženy jejich mi-

nimální parametry a zajištěna jejich funkčnost; 

Tyto požadavky jsou respektová-

ny, trasy byly zpřesněny na po-

zemky.  
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Bod  

ZÚR 

Plochy a koridory územního systému ekologické stability, zása-

dy a úkoly 

Zapracování do ÚP Bakov nad 

Jizerou 

b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů 

podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek 

daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry 

biokoridorů. 

Ochranné pásmo nadreg. biokori-

doru vymezeno. 

 

2.2.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 

a civilizačních hodnot území 

ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje 

těchto území (198): 

Bod  

ZÚR 
Zásady  

Naplnění zásad v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

5.1. Přírodní hodnoty území kraje 

a) respektovat ochranu těchto uvedených přírodních hodnot: 

a) zvláště chráněná území ochrany přírody a krajiny: 

a.1)  chráněné krajinné oblasti (CHKO) - Blaník, Český kras, 

Český ráj, Kokořínsko, Křivoklátsko; 

a.2)  národní přírodní rezervace Hrabanovská černava, Karl-

štejn, Koda, Polabská černava, Ve Studeném, Větrušická 

rokle, Voděradské bučiny, Žehuňský rybník, Týřov, Velká 

Pleš, Vůznice, Libický Luh, Pochvalovská stráň, Čtvrtě, 

Drbákov – Albertovy skály, Kněžičky,  

a.3)  národní přírodní památky Holý Vrch, Kaňk, Klokočka, 

Medník, Radouč, Rečkov, Zlatý kůň, Slatinná louka u Ve-

lenky, Klonk, Rybníček u Hořan, Kotýz, Cikánský dolík, V 

jezírkách, Bilichovské údolí, Černé rokle; 

a.4)  přírodní rezervace; 

a.5) přírodní památky; 

b) lokality soustavy NATURA 2000 – evropsky významné lokality 

(celkem 125 lokalit) a ptačí oblasti Českolipsko-Dokeské pís-

kovce a mokřady, Křivoklátsko, Rožďalovické rybníky, Údolí 

Otavy a Vltavy, Žehuňský rybník – Obora Kněžičky; 

c) mokřadní ekosystémy – mezinárodně chráněné mokřady – 

Liběchovky a Pšovky; 

d) plochy pro těžbu nerostných surovin, tedy: 

d.1)  využívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory; 

d.2)  nevyužívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory, 

popř. dobýv. prostory s ukončenou těžbou; 

d.3)  nevyužívaná výhradní ložiska s chráněným ložiskovým 

územím; 

d.4)  nevyužívaná výhradní ložiska bez stanovené ochrany 

chráněného ložiskového území; 

d.5)  využívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou 

součástí pozemku, a u kterých byla povolena těžba na 

Není předmětem řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní rezervace, NATURA 

2000 a památky jsou respekto-

vány a není zde navržen žád-

ný režim jejich změny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráněná ložisková územní 

jsou respektována, neočekává 

se využití jejich těžby pro 

surovinovou základnu obce a 

okolí. 
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Bod  

ZÚR 
Zásady  

Naplnění zásad v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

základě územ. rozhodnutí a příslušného obvodního báň-

ského úřadu; 

d.6)  nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou 

součástí pozemku; 

d.7)  registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a 

nevyhrazených nerostů. 

e) vodohospodářsky významná území s velkými podzemními i po-

vrchovými zdroji pitné vody; 

f) území s přírodními léčivými zdroji (zejména Lázně Poděbrady, 

Toušeň aj.); 

g) krajinářsky hodnotná území - krajinné památkové zóny Osov-

sko a Žehušicko; přírodní parky a území se zvýšenou hodno-

tou krajinného rázu; 

h) významné krajinné prvky mimo území CHKO; 

i) skladebné části ÚSES. 

 

 

 

 

 

 

Není předmětem řešení 

 

 

 

 

Prvky ÚSES jsou vymezeny a 

jsou pro ně stanoveny podmín-

ky využití. 

b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s pří-

rodními hodnotami (ochrana biodiverzity a pozitivních charakteris-

tik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale udr-

žitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, 

apod.); 

Jsou vymezeny plochy a pásy 

se zvýšenou ekologickou stabi-

litou v krajině, plochy vodní. 

c) v CHKO pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu nevyužíva-

ných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území 

sídel, nová zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu 

s požadavky na ochranu přírody a krajiny; 

Tento bod není předmětem 

řešení. 

d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky 

hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného rázu; 

Tento bod není předmětem 

řešení. 

e) Výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s 

ochranou krajinného rázu. Při umisťování ostatních staveb a za-

řízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozi-

tivní charakteristiky krajinného rázu5 tento vliv hodnotit studií 

krajinného rázu a negativní dopady eliminovat; 

Krajinný potenciál výškově 

exponovaných lokalit nedispo-

nuje takovými hodnotami, které 

by mohly být s ohledem na 

území a jeho funkce, narušeny. 

f) vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat 

přednostně mimo zvláště chráněná území, lokality soustavy NA-

TURA 2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit 

vliv navrhovaných staveb a přijmout náležitá kompenzační a elimi-

nační opatření; 

Tento bod není předmětem 

řešení. 

g) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podpo-

rovat rozvoj šetrných forem turismu, zamezit plošné výstavbě 

rekreačních objektů mimo zastavěná území a navrhnout rekreační 

využití vesnických sídel. Podporovat ekologicky únosné využití 

vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit souvi-

sející zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem na 

ochranu přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky; 

Takové lokality nejsou v ÚP 

vymezeny. 
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Bod  

ZÚR 
Zásady  

Naplnění zásad v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

h) podporovat rozvoj léčebných lázní, respektovat požadavky na 

zajištění ochrany přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu 

obytného a přírodního prostředí; 

Tento bod není předmětem 

řešení. 

i) vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při 

vymezování ÚSES hledat plochy mimo ložiska nerostů, vnik pře-

kryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v nezbytných 

případech a při zohlednění stanovených dobývacích prostorů. Při 

povolování hornické činnosti vycházet z toho, že vymezení bio-

center a biokoridorů přes ložiska nerostů není překážkou jejich 

využívání. V takových případech je nezbytné podporovat funkci 

ÚSES jak při samotné těžbě, tak při jejím ukončování a zejména 

rekultivaci těžbou dotčeného území, kdy dojde za předem stano-

vených podmínek k vytvoření funkčního prvku ÚSES. 

Návrh ÚSES na všech úrovní je 

respektován a je navržen tak, 

aby byl zejména funkční. Pro 

lokality mokřadních niv, kde 

ložiskové území je, nelze tra-

sovat koridor ÚSES jinde. 

j) při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné 

využití přírodních zdrojů; 

ÚP tento bod respektuje, ÚSES 

je vázán zejména na vodní nivy 

a toky, čímž je i chrání. 

k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových sta-

veb minimalizovat vlivy na území přírodních hodnot. Optimální 

řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a po-

suzované z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA); 

Takové záměry nejsou v území 

vymezeny. 

l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním sys-

témem ekologické stability; 

Není předmětem řešení 

m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám 

regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a 

likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, 

lužní lesy, břehové porosty, louky). 

Nivy jsou ochráněny jako prvky 

ÚSES, hodnoty a posílením 

protierozních funkcí. 

 

ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti 

s ochranou a rozvojem kulturních hodnot (201): 

Bod  

ZÚR 
Zásady  

Naplnění zásad v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

5.2. Kulturní hodnoty území kraje 

a) při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chrá-

něných území a objektů respektovat kulturně historické hodnoty 

(tj. především hodnoty urbanistické a architektonické) a zvažovat 

možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu; 

Jsou vymezeny kulturní hodno-

ty a jsou pro ně stanoveny 

přísnější prostorové podmínky. 

b) stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní 

ruch, s tím, že budou prosazovány trvale udržitelné formy ces-

tovního ruchu a doprovodných služeb. 

Nepředpokládají se, s ohledem 

na charakter místa, významné 

dopady z hlediska cestovního 

ruchu. 
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ZÚR stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a pro rozhodování o změnách v území a úko-

ly pro územní plánování v souvislosti s ochranou a rozvojem následujících civilizačních hodnot Středo-

českého kraje (202): 

Bod  

ZÚR 
Zásady  

Naplnění zásad v ÚP Bakov 

nad Jizerou 

5.3. Civilizační hodnoty území kraje 

a) centra sídelní struktury uvedená v kapitole 2.5 - Bakov nad Jize-

rou vymezeno jako lokální centrum 

Sídlo je vymezeno jako lokální 

centrum, v maximální míře jsou 

využity stávající potenciály 

technické a občanské vybave-

nosti. 

b) nadmístní silniční síť tvořená dálnicemi D1, D5, D8, D11, rychlost-

ními komunikacemi R1, R4, R6, R7, R10 a vyhovujícími úseky silnic I. 

třídy č. 3, 9, 12, 16, 18, 32 a 38; 

Koridor dálnice (R10) je re-

spektován. 

c) železniční tratě celostátních drah Praha – Plzeň, Praha – Ústí 

nad Labem, Praha – Pardubice, Praha – Benešov, Praha – Lysá 

nad Labem, Mělník – Lysá nad Labem – Kolín – Čáslav (dvoukolej-

né, elektrifikované tratě s dokončenou či připravovanou moderni-

zací); 

Netýká se řešeného území. 

d) veřejné mezinárodní Letiště Praha Ruzyně; letiště (Aero) Vodo-

chody, Benešov-Nesvačily; 

Netýká se řešeného území. 

e) vybrané prvky energetické infrastruktury - elektrárny EMĚ Horní 

Počaply, ECK Kladno, rozvodny (400 kV) Čechy Střed, EMĚ, Týnec 

nad Labem; 

Netýká se řešeného území. 

f) vybrané stavby vodohospodářské infrastruktury – vodní nádrže: 

Slapy, Orlík, Švihov, Vrchlice. 

Netýká se řešeného území. 

(203) Zásady pro usměrňování územního rozvoje a pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro 

územní plánování v souvislosti s ochranou a rozvojem civilizačních hodnot jsou stanoveny v čás-

tech 2 až 4. 

 

2.2.6. Vymezení cílových charakteristik krajiny 

V kapitole 6 ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozho-

dování o nich: 

 Zásady Naplnění zásad v ÚP Bakov nad Jizerou 

a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkč-

nosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných 

prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a 

pozitivní charakteristiky krajinného rázu; 

Jsou vymezeny různé typy ploch s odstup-

ňovanými možnostmi vázat vodu a zvyšovat 

tak ekologickou stabilitu území. ÚP jsou 

podpořeny plochy nové a to zejména podél 

vodotečí. 

b) rozvíjet retenční schopnost krajiny; Jsou vymezeny nové vodní plochy a pásy 

s protierozní a retenční funkcí na blocích 
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 Zásady Naplnění zásad v ÚP Bakov nad Jizerou 

orné půdy. 

c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle pří-

slušných zákonů a podmínky jejich ochrany; 

Jedná se zejména o ÚSES, NATUTA a údolní 

nivy. Tyto jsou ÚP ochráněny.  

d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, 

zejména proluk a přestavbových území před vymezo-

váním zastavěných ploch ve volné krajině; 

ÚP vymezil přestavbové plochy, II. etapu 

zástavby, stejně tak jako územní rezervy. 

Potřeby a možnosti jsou diferenciovány.   

e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udr-

žitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci 

chatových lokalit; 

ÚP ve volné krajině žádné další chatové 

oblasti nevymezil   

f) respektovat cenné architektonické a urbanistické zna-

ky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými 

stavbami; 

Vybraná jádra sídel jsou vymezeny jako 

kulturní hodnoty a takto jsou i ochráněny.  

g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v 

souladu s požadavky na ochranu krajinného rázu 

Krajinné hodnoty návrší a výškově expono-

vaných ploch mohou takové stavby připus-

tit, nejedná se o kompozičně cenná území.  

h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky 

svým plošným parametrům narušit pozitivní charakte-

ristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na 

krajinný ráz a negativní dopady eliminovat. 

Pro krajinné hodnoty jsou vymezeny pod-

mínky ochrany.  

 

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

 Úkoly pro územní plánování Zapracování úkolů do ÚP Bakov nad Jizerou 

a) upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednot-

livé krajinné typy v územních plánech na základě po-

drobnějších informací dostupných na této úrovni řeše-

ní dotčeného správního území. 

Podmínkami využití a jednotlivými funkčními 

plochami jsou v dostatečné míře stanoveny 

podmínky využití. 

 

V řešeném území jsou vymezeny 4 krajinné typy: 

Krajina sídelní (S04) 

Krajina příměstská (U01) 

Krajina relativně vyvážená (N02) 

Krajina zvýšených hodnot (H01) 

 

Krajina sídelní, kde je stanovena následující charakteristika (208):  

a) větší rozsah zastavěného území, vysoká hustota obyvatel a soustředění ekonomických aktivit; 

b) nejvíce proměněný krajinný typ; 

c) lze rozlišit podtypy krajiny sídelní dle umístění: 

c.1) kontaktní území hl. m. Prahy a velkých měst Kladna a Mladé Boleslavi; 
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c.2) v centrech a osách osídlení; 

c.3) ostatní. 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (209): 

 Zásady Naplnění zásad v ÚP Bakov nad Jizerou 

a) vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny; Je vymezena cestní síť pro prostupnost 

krajiny a dále pak pásy zeleně pro posílení 

ekologické ale i rekreační funkce.  

b) změny využití území nesmí snižovat obytný standard 

krajiny sídelní a likvidovat či znehodnocovat 

její existující krajinářské a kulturně historické hodno-

ty. 

Sídla s rozvojovými plochami jsou kompakt-

ní, fragmentace zástavby ve volné krajině 

je velmi ojedinělá. Krajina je naopak posíle-

na protierozními opatřeními.   

 

Krajina příměstská, kde je stanovena následující charakteristika (210):  

a) polyfunkční charakter s významným zastoupením bydlení; 

b) její části jsou dotčeny civilizačními jevy; 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (211): 

 Zásady Naplnění zásad v ÚP Bakov nad Jizerou 

a) vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou 

rekreaci obyvatel vlastního území i centra (cen-

ter) osídlení; 

Je vymezena cestní síť pro prostupnost krajiny 

a dále pak pásy a plochy zeleně pro posílení 

ekologické ale i rekreační funkce. Například 

v jižní a východní části od sídla Bakov se přímo 

počítá s provázáním krajinných složek na dopro-

vodné cestní sítě pro příměstskou rekreaci. 

b) změny využití území nesmí snižovat její rekreač-

ní potenciál a prostupnost pro nemotorovou pře-

pravu. 

Cestní sít a proporcionalita pásů a ploch zeleně 

určitě neomezí potenciál volné krajiny. Jsou svým 

rozsahem plošně malé a navazují na vodní toky a 

svahové partie ploch. 

 

Krajina relativně vyvážená, kde je stanovena následující charakteristika (218):  

a) relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků;  

b) nepřevažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy. 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (219): 

 Zásady Naplnění zásad v ÚP Bakov nad Jizerou 

a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky 

labilních a stabilních ploch; 

Je vymezena cestní síť pro prostupnost krajiny 

a dále pak pásy a plochy zeleně pro posílení 

ekologické ale i rekreační funkce. Naopak poměr 

mezi nestabilní půdou a stabilnějšími plochami se 

územním plánem příznivě mění. 

b) změny využití území nesmí narušit relativně Veškerá opatření v krajině vedou k posílení její 
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 Zásady Naplnění zásad v ÚP Bakov nad Jizerou 

vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyvá-

ženého stavu. 

ekologické vitality, rozvojové plochy jsou přímo 

navázané na již existující území. 

 

Krajina zvýšených hodnot, kde je stanovena následující charakteristika (220):  

a) větší výskyt lokalit vyšší přírodní nebo kulturní hodnoty; jejich rozsah přesahuje běžný průměr, 

ale není důvodem zájmu ochrany přírody a krajiny; 

b) její ochranu umožňuje v řadě případů vymezení přírodních parků. 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (221): 

 Zásady Naplnění zásad v ÚP Bakov nad Jizerou 

a) zachování stávajících přírodních a kulturních 

hodnot; 

Přírodní a kulturní hodnoty jsou vymezeny a 

ochráněny podmínkami využití. 

b) neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinář-

ských hodnot. 

Veškeré přírodní hodnoty a VKP ze zákona jsou 

respektovány. Zástavba tyto aspekty respektuje. 

 

2.2.7. Vyhodnocení z hlediska vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěš-

ných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vy-

mezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozem-

kům a stavbám vyvlastnit 

Veřejně prospěšné stavby a opatření nejsou vymezeny. 

Všechny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES ze ZÚR (viz kap. 2.2.4. textu odůvodnění ÚP) jsou 

funkční a proto pro ně nejsou vymezena veřejně prospěšná opatření. 

 

2.2.8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací čin-

nosti obcí  

 Požadavek na koordinaci ploch a koridorů VPS a 

VPO 
Zapracování do ÚP Bakov nad Jizerou 

(238) Požadavek na koordinaci ploch a koridorů VPS a 

VPO 

Netýká se řešeného území. 

(239) ZÚR stanovují požadavek na koordinaci územně plá-

novací činnosti dotčených obcí při prověření budou-

cího umístění staveb ev. jiných opatření v korido-

rech a plochách vymezených jako územní rezervy; 

Koridor územní rezervy pro přeložku trati 

070 je vymezen přesně dle ZÚR (šíře 100 

m) a navazuje na osu přeložky trati vyme-

zenou v ÚP sousední obce Bítouchov.  

(240) ZÚR stanovují požadavek na koordinaci územně plá-

novací činnosti dotčených obcí při zpřesňování vy-

mezení ploch pro řešení opatření pro modernizaci 

celostátních tratí. 

Netýká se řešeného území. 
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2.3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v 

území 

2.3.1. Postavení města v sídelní struktuře 

Město je a zůstane lokálním centrem osídlení s plně vybavenou základní a vyšší občanskou vybave-

ností. Specializované služby budou realizovány v Mladé Boleslavi, vzdálené 5 km. Město je součástí 

rozvojové osy, disponuje a bude nabízet nabídku pracovních příležitostí ve službách a výrobě i pro 

širší spádové území než je jeho vlastní obvod. 

 

2.3.2. Koordinace se sousedními obcemi 

Byly prověřeny záměry vyplývající z ÚPD sousedních obcí. ÚP Bakov nad Jizerou je s nimi v souladu. 

Koridor územní rezervy (R2) pro přeložku trati 070 navazuje na osu přeložky trati vymezenou v ÚP 

sousední obce Bítouchov. 

 

2.3.3. Širší vztahy ÚSES 

Návaznosti ÚSES na okolní vazby ÚSES v sousedních správních územích jsou zajištěny a navzájem na 

sebe navazují. Skladebné prvky ÚSES vytváří spolu s ostatními správními územími prostupný migrační 

systém.  

Hranice nadregionálních a regionálních biokoridorů a biocenter jsou v souladu s hranicemi dle Zásad 

územního rozvoje Středočeského kraje. Při jejich zpřesňování došlo na základě terénního průzkumu 

k nepatrným změnám: 

RBC 1236 - vyjmutí kompostárny, která je oplocená (těžko by umožňovala trvalou existenci živočichů) 

RBK 680 - vedení trasy po druhé straně cesty z důvodu plynulého napojení na podchod pod tratí 

NRBK 32 - změna pouze v místě nad tratí u Podhradí - nová trasa biokoridoru využívá stávající po-

rost nad tratí 
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3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 

hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

3.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

 

 
Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního 

zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na řeše-

ní ÚP Bakov nad Jizerou 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní pro-

středí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost spo-

lečenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích. 

ÚP posiluje úměrně všechny tři pilíře, 

posiluje opatření v krajině, vymezuje 

plochy pro bydlení a také pro podnikání 

a to nejen na lokální úrovni ale i pro 

širší spádové území. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný 

rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelné-

ho využití a prostorového uspořádání území s cílem 

dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a sou-

kromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje 

společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Funkční rozložení složek je navrženo 

tak, aby rovnoměrně vykrývalo potřeby 

prospěšného souladu veřejných a sou-

kromých zájmů. Plochy jsou vymezeny dle 

potřeby centrálního střediska osídlení- 

Bakova a jeho satelitů. V Bakově jsou 

vymezeny větší plochy zástavby a to i 

s přihlédnutím k nadmístnímu významu, 

pro ostatní sídla, s výjimkou Studénky a 

Chudoples, se jedná zejména o místní 

poptávku. Tato dvě zmiňovaná sídla však 

zase reagují na potřebu zástavby díky 

vazbám 5 km vzdálené Mladé Boleslavi. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zá-

kona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v 

území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území 

a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze 

zvláštních právních předpisů. 

Není záležitostí projektanta. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S 

ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využí-

vání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavě-

ného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné 

plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje 

území a míru využití zastavěného území. 

Všechny tyto cíle ÚP splňuje. Věnuje se 

krajině, vrací jí původní vitalitu, navrhu-

je nové rozvojové plochy pro bydlení a 

podnikání, funkčně transformuje zane-

dbané a vymezuje nadmístní koridory – 

územní rezervy. 



  

29 

 

 
Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního 

zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na řeše-

ní ÚP Bakov nad Jizerou 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakte-

rem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 

pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 

nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 

opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 

pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyk-

listické stezky, hygienická zařízení, ekologická a infor-

mační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření 

včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 

včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v 

případech, pokud je územně plánovací dokumentace 

výslovně nevylučuje. 

Výčet staveb ve volné krajině je zúžen 

nad rámec zákona (v kap. 5.1. a 6.2. vý-

roku). 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit 

technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 

jejich dosavadní užívání. 

Je pod podmínkou přípustné. 

 

 

3.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování 

 

 
Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního 

zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na řeše-

ní ÚP Bakov nad Jizerou 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kultur-

ní a civilizační hodnoty, 

Jsou vymezeny přírodní a kulturní hod-

noty. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické 

koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

Jsou stanoveny podmínky plošného a 

prostorového uspořádání. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný 

zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika 

s ohledem například na veřejné zdraví, životní 

prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

V rámci besed s občany, nad pracovními 

mapami, společnými jednáními, byly poža-

davky a problémy prověřeny. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 

požadavky na využívání a prostorové uspořádání území 

a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 

řešení staveb, 

Jsou stanovena kritéria pro udržení 

hodnot. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, 

zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohle-

dem na stávající charakter a hodnoty území, 

Tyto podmínky jsou stanoveny. 
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Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního 

zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na řeše-

ní ÚP Bakov nad Jizerou 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), Tyto podmínky jsou stanoveny. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 

jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Tyto podmínky jsou stanoveny. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků 

náhlých hospodářských změn, 

Tyto podmínky se snaží nastavit flexi-

bilnější pojetí podmínek využití, doporu-

čuje se však aktuální situaci řešit změ-

nou. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struk-

tury a pro kvalitní bydlení, 

Jsou stanoveny podmínky prostorového 

a plošného uspořádání. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodár-

né vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na 

změny v území, 

Je stanovena koncepce využití kanaliza-

ce a vodovodu. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, Jsou stanoveny podmínky. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační 

zásahy do území, 

Jsou vymezeny plochy přestavbové. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních 

právních předpisů před negativními vlivy záměrů na úze-

mí a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak, 

Není předmětem ÚP. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, Není předmětem ÚP, vyjma využití pod-

zemních vod - centrální systémy, které 

jsou hospodárné. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, ur-

banismu, územního plánování a ekologie a památkové 

péče. 

Jsou stanoveny hodnoty s přísnějšími 

prostorovými podmínkami. 
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4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů 

Zpracování územního plánu Bakov nad Jizerou bylo provedeno v souladu s ustanoveními platného sta-

vebního zákona a navazujících vyhlášek č. 500 a 501 v platném znění. 

Obsah textové dokumentace územního plánu Bakov nad Jizerou je v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vy-

hlášky č. 500/2006 Sb. Grafická část dokumentace územního plánu Košice je zpracována dle vyhlášky 

500/2006, dělení ploch dle způsobu jejich využití respektuje požadavky ustanovení § 4-19 vyhlášky 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. S ohledem na specifické podmínky a charak-

ter území byly některé vymezené plochy s rozdílným způsobem využití v územním plánu Bakov nad 

Jizerou podrobněji členěny. 

Byl splněn požadavek vyhlášky č. 501/2006, § 7 odst. 2, kdy pro každé dva hektary zastavitelné plo-

chy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou 

plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (viz kap. 10.4.4) 

Územní plán je zpracován pro celé území města Bakov nad Jizerou, tj. pro katastrální území Bakov 

nad Jizerou, Buda, Chudoplesy, Horka u Bakova nad Jizerou, Malá Bělá, Zvířetice. Územní plán je poři-

zován úředníkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost a zpracován osobou 

oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. Zveřejňování písemností v celém procesu probíhalo v sou-

ladu s ustanovením § 20 stavebního zákona.  

Závěrem se nechá konstatovat, že kompletní dokumentace ÚP Bakov nad Jizerou je zpracována podle 

požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 
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5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

5.1. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

ÚP Bakov nad Jizerou je zpracován přesně dle požadavků stavebního zákona a správního řádu, osnova 

textové části výroku je přesně a doslovně převzata z přílohy č. 7 vyhl. 500/2006, dělení ploch dle 

způsobu využití je přesně převzato dle §§ 4 – 19 vyhl. 501/2006 Sb., s využitím možnosti dále podrob-

ně členit jednotlivé typy funkčního využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

ÚP Bakov nad Jizerou respektuje požadavky  

- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve vaz-

bě na ustanovení § 45i týkající se ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí sousta-

vy NATURA 2000, kdy v rámci zadání bylo vydáno stanovisko, které vyloučilo negativní vliv návrhu 

ÚP na EVL a PO soustavy NATURA 2000,  

- zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, kdy v rámci naplnění požadavků této právní normy proběhlo v etapě zadání tzv. zjišťova-

cího řízení a na základě jeho výsledku bylo rozhodnuto stanoviskem příslušného orgánu ochrany 

ŽP, kterým je zde Krajský úřad Středočeského kraje, o tom, že bude návrh ÚP Bakov nad Jizerou 

posouzen z hledisek vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 47 odst. (3) stavebního zákona 

v rozsahu dle přílohy stavebního zákona a vzhledem k výše uvedenému tedy bude provedeno 

komplexní vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území v rozsahu přílohy č. 5 vy-

hl. 500/2006 Sb. (bez části B., hodnocení NATURA), 

- správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), textová část je dělena na 

část výrokovou a část odůvodnění, do odůvodnění budou po projednání podle § 50 a § 52 staveb-

ního zákona doplněny všechny uplatněné námitky i připomínky vč. návrhu dílčího výroku na jejich 

vypořádání a dílčího stručného odůvodnění tohoto vypořádání, 

- vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterými se upravují některé podrobnosti 

ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kdy odůvodnění ÚP plně re-

spektuje osnovu uvedenou v příloze č. 3 vyhlášky, 

- vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, výroková část této 

změny obsahuje náležitosti vyžadované § 20 písm. a) až i) této vyhlášky, 

- dalších speciálních zákonů, jako je silniční zákon (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích), zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb. 

o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), lesní zákon (zákon č. 

289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), hor-

ní zákon (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů). 
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5.2. Přezkoumání se stanovisky dotčených orgánů 

5.2.1. Společné jednání 

Vypořádání STANOVISEK dotčených orgánů uplatněných k návrhu ÚP Bakov nad Jizerou 

Číslo / Dotčený orgán / č. j. / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání, konkrétní požadav-

ky na úpravy dokumentace  

1 / OBÚ / SBS 36378/2015/OBÚ-02/1 / 20. 11. 2015 

OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v daném území 

je situováno chráněné ložiskové území (dále jen „CHLÚ“) Bakov 

nad Jizerou, jehož správou je pověřena organizace Ladislav 

Šeda, Turnov. A CHLÚ Bakov nad Jizerou I, jehož správou je 

pověřena organizace Česká geologická služba. Zdejší úřad 

doporučuje Váš záměr projednat s danými organizacemi. 

RESPEKTOVAT 

Návrh byl projednán se všemi dotčenými 

orgány. Na základě stanoviska MPO 

bylo upraveno vymezení ploch na SV 

okraji Bakova nad Jizerou.  

2 / MPO / MPO 54612/2015 / 23. 11. 2015 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bo-

hatství a těžby nerostných surovin uplatňujeme podle ustano-

vení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 

2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumen-

taci tyto připomínky. 

Dokumentace nerespektuje zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, 

tj. že ohrozí vytěžitelnost všech zásob dříve těženého vý-

hradního ložiska štěrkopísků Bakov nad Jizerou, č. lož. 3 

162701, s chráněným ložiskovým územím stejného názvu. Jedná 

se zastavitelné plochy Z.BA 7 - 9 a Z.BA 11 – 12. 

S umístěním výše uvedených ploch nesouhlasíme. 

RESPEKTOVAT 

Plocha Z.BA.9 bude vypuštěna bez ná-

hrady, plocha Z.BA.7 je rozšíření stá-

vající hřbitova ležící ve stanoveném 

ochranném pásmu hřbitova, nelze vytě-

žit tak jako tak, zůstane na základě 

dohody zachováno jako rezerva pro 

rozšíření hřbitova, stejně tak plocha 

Z.BA.8, což je plocha veřejné zeleně u 

hřbitova. Lokalita Z.BA.11 a Z.BA.12 

budou jen podmíněné přípustné s tím, 

že budoucí výstavba bude výslovně 

podmíněna souhlasem OBÚ a MPO.  

3 / Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková / 

84752/2015-8201-OÚZ-PHA / 8. 12. 2015  

Ministerstvo obrany souhlasí s předloženým „Návrhem Zprávy 

územního plánu Bakov nad Jizerou“. Vzhledem k tomu, že SEM 

Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch 

a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpeč-

nosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je nutno dodr-

žet 

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko. 

4 / MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, ODBOR ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ / ŽP – 336.2 – 33275/2015 / 8. 12. 2015 

Vodoprávní orgán: 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně-

kterých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

RESPEKTOVAT 

 

Děkujeme za kladné stanovisko. 
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Číslo / Dotčený orgán / č. j. / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání, konkrétní požadav-

ky na úpravy dokumentace  

sdělujeme následující: 

- Plochy Z.BA.1 – Z.BA.19, Z.BA.26, Z.BA.27, Z.BU.1 – Z.BU.5, 

Z.CH.1, Z.CH.2, Z.CH.5, Z.CH.9 – Z.CH.20, Z.MB.1 – Z.MB.6, Z.ZV.1 

– Z.ZV.6 a P.ZV.1 se nachází v chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod, a proto je třeba u nich respektovat ustanove-

ní § 28 vodního zákona. 

 

- Plochy Z.CH.1, Z.CH.2, Z.CH.5, Z.CH.9 – Z.CH.20 a K.TI.1 se 

nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Bradlec. 

Návrh územního plánu je třeba projednat se subjektem opráv-

něným vodu z prameniště Bradlec odebírat (tj. společnost 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.). 

 

- Plochy Z.MB.1 až Z.MB.5 se nachází v ochranném pásmu vod-

ního zdroje IIb. Klokočka. Návrh územního plánu je třeba pro-

jednat se subjektem oprávněným vodu z prameniště Klokočka 

odebírat (tj. společnost Vodovody a kanalizace Mladá Bole-

slav, a.s.). 

 

- Plochy Z.MB.6 a Z.ZV.7 se nachází v záplavovém území řeky 

Jizery. Stavby prováděné na této ploše podléhají vydání sou-

hlasu dle § 17 vodního zákona. 

 

 

 

 

- Plocha K.TI.2 prochází záplavovým územím řeky Jizery a to i 

jeho aktivní zónou. Je třeba respektovat ustanovení § 67 

vodního zákona. 

 

- Na meliorovaných pozemcích, které jsou určeny k zástavbě, 

musí být provedena taková opatření, která neohrozí funkč-

nost meliorací. 

 

- Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě je třeba projednat s 

jejich vlastníkem a provozovatelem. 

 

- Vymezení nových vodních ploch doporučujeme projednat s 

 

Bude respektováno a bude uvedeno 

jako výstupní limita do tabulky 

s individuálními podmínkami pro rozho-

dování v území pro tyto vyjmenované 

plochy.  

 

Bude projednáno během zpracování 

návrhu pro veřejné řízení. Návrh jim 

bude zaslán nad rámec zveřejnění a 

řešení bude s nimi individuálně konzul-

továno.  

 

Bude projednáno během zpracování 

návrhu pro veřejné řízení. Návrh jim 

bude zaslán nad rámec zveřejnění a 

řešení bude s nimi individuálně konzul-

továno.  

 

Bude respektováno a bude uvedeno 

jako výstupní limita do tabulky 

s individuálními podmínkami pro rozho-

dování v území pro tyto vyjmenované 

plochy.  

(Plocha Z.ZV.7 byla vypuštěna.) 

 

Bude respektováno a bude uvedeno 

jako výstupní limita do tabulky 

s individuálními podmínkami pro rozho-

dování v území. 

 

Bude respektováno a bude uvedeno 

jako výstupní limita do tabulky 

s individuálními podmínkami pro rozho-

dování v území. 

Bude projednáno během zpracování 

návrhu pro veřejné řízení. 

 

Bude projednáno během zpracování 



  

35 

 

Číslo / Dotčený orgán / č. j. / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání, konkrétní požadav-

ky na úpravy dokumentace  

příslušnými správci vodních toků a správcem povodí. 

 

- U lokalit sousedících s vodními toky je třeba při výstavbě 

objektů a oplocení respektovat ustanovení § 49 odst. 2 písm. 

c), které říká, že správci vodních toků mohou při výkonu 

správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po před-

chozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sou-

sedících s korytem vodního toku, a to u drobných vodních 

toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

 

- Do doby vybudování splaškové kanalizace je třeba likvidaci 

odpadních vod z plánovaných lokalit řešit individuálně. Je nut-

né, pro kapacitu nových lokalit výstavby, mít zajištěnou ČOV, 

která bude schopna odpadní vody odebírat. 

 

- Vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze povolit 

pouze výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způ-

sobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není 

technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními 

předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do 

kanalizace pro veřejnou potřebu. 

 

- U lokalit, které nejsou napojeny na veřejnou vodovodní síť, 

je třeba zásobování pitnou vodou řešit individuálně. 

 

Orgán ochrany ZPF: 

V souladu s §3 odst. 4 vyhl. MŽP 13/1994 Sb., projedná poři-

zovatel návrh zadání územního plánu Bakov nad Jizerou s 

orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, který bude 

příslušný k udělení souhlasu s návrhem ÚP (§17a písm. a) 

zákona), tj. Krajským úřadem Středočeského kraje, Praha 5, 

Zborovská 11, odborem životního prostředí a zemědělství. 

 

Orgán SSL: 

Orgán SSL požaduje nezastavitelnost do 20m od kraje lesa1 

(zkracuje tak zákonem danou vzdálenost 50m) respektive 

v této vzdálenosti od kraje lesa nebude možno umístit stavby 

(netýká se liniových staveb = TI – plochy technické in-

frastruktury – inženýrské sítě) zejména pro pobyt osob (RD, 

školky, školy) bez návrhu zvýšeného statického zajištění sta-

návrhu pro veřejné řízení. 

 

Bude respektováno a bude uvedeno 

jako výstupní limita do tabulky 

s individuálními podmínkami pro rozho-

dování v území pro tyto vyjmenované 

plochy.  

Projektant: Podmínka byla uvedena 

jako výstupní limit v kap. 6.3.4. 

 

Bude respektováno a bude uvedeno do 

výrokové části návrhu ÚP. 

 

 
 

Bude respektováno a bude uvedeno do 

výrokové části návrhu ÚP. 

 

 

 

 

Bude respektováno a bude uvedeno do 

výrokové části návrhu ÚP. 

 

 

Děkujeme za sdělení, je řešeno stano-

viskem KÚSK, OŽP, ZPF. 

 

 

 

 

 

Bude respektováno a bude uvedeno do 

výrokové části návrhu ÚP. Velice děku-

jeme za tento jasný a konstruktivní 

přístup. 

Projektant: Zapracováno do kap. 6.3.1. 

a 5.1. 
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Číslo / Dotčený orgán / č. j. / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání, konkrétní požadav-

ky na úpravy dokumentace  

veb o to jen v omezeném počtu staveb = omezená zastavitel-

nost (podmínečné využití). 

Nad 20m od kraje lesa možno veškeré stavby umístit a to bez 

podmínek OSSL = volná zastavitelnost. Dále akceptovatelné 

bude řešení starých zátěží (existence již za účinnosti zákona 

50/1976 Sb.) do 100m2 záboru PUPFL na LV. 

 

Obecná ochrany přírody: 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, návrh plánu bez připomínek. 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za kladné stanovisko. 

5 / Státní pozemkový úřad / SPU 646653/2015/Op / 10. 12. 

2015 

K výše uvedené věci proto nemáme připomínky ani námitky. 

RESPEKTOVAT 

 

Děkujeme za kladné stanovisko. 

6 / Krajská veterinární správa / SVS/2015/137091-S / 15. 12. 

2015 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 

Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle § 

47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), v platném znění, nemá k návrhu územního 

plánu Bakov nad Jizerou žádné připomínky nebo námitky. 

RESPEKTOVAT 

 

Děkujeme za kladné stanovisko. 

7 / HZS Středočeského kraje / MB-4-1/2015/ ÚP-67 / 14. 12. 

2015 

Vydáváme souhlasné stanovisko s podmínkami, odběrná místa 

pro odběr vody k hašení požárů se doporučuje řešit zejména 

hydranty, případní umístění nadzemního energetického vedení 

musí být v souladu s § 12 a bodu 5. přílohy č. 3 vyhlášky č. 

23/2008 Sb. a § 23 odst. 1 vyhl. 501/2006 Sb., nově navrhova-

né místní komunikace budou v souladu s § 9 odst. 2 a 3 vyhl. 

501/2006 Sb. projektovány podle ČSN 736110:2006 tak, aby 

jejich šířky, poloměry zatáček a rozměry křižovatek vždy 

umožnily bezpečný průjezd hasičských vozidel. Obratiště musí 

být projektovány podle vyhl. MV č. 268/2011 Sb., výhybny na 

obousměrných jednopruhových komunikacích musí být projekto-

vány podle čl. 14.2.3. ČSN 736110:2006 tak, aby vždy umožnily 

bezpečný průjezd hasičských vozidel.     

RESPEKTOVAT 

 

Děkujeme za kladné stanovisko, uvede-

né podmínky budou zaneseny do doku-

mentace návrhu pro veřejné řízení. 

Projektant: Zapracováno do kap. 6.3.4. 

 

8 / ŘSD / 26651-ŘSD-15-110 / 18. 12. 2015 

Respektovat stávající R10 vč. OP, lokalita Z.HO.8 zasahuje do 

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko, uvede-
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Číslo / Dotčený orgán / č. j. / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání, konkrétní požadav-

ky na úpravy dokumentace  

OP R10, v OP lze provádět stavby a terénní úpravy jen na 

základě povolení vydaného silničním správním úřadem, veškerá 

opatření na snížení negativních účinků z dopravy 

v rozvojových lokalitách v blízkosti R10, resp. D10 musí být 

řešeny na náklady stavebníků/investorů.  

né podmínky budou zaneseny do doku-

mentace návrhu pro veřejné řízení. 

Projektant: Zapracováno do kap. 6.3.2. 

 

9 / MD / 10/2016-910-UPR/2 / 4. 1. 2016 

V řešeném území je vedena dálnice D10,  lokalita Z.HO.8 zasa-

huje do OP R10, v OP lze provádět stavby a terénní úpravy 

jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. 

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko, uvede-

né podmínky budou zaneseny do doku-

mentace návrhu pro veřejné řízení. 

10 / KHS / KHSSC 54656/2015 / 29. 12. 2015 

S předloženým návrhem územního plánu obce Bakov nad Jize-

rou se souhlasí. V souladu s § 77 se souhlas váže na splnění 

těchto podmínek: 

1. V případě výstavby bytových domů na plochách Z.BA.9, 

Z.BA.12, Z.BA.15, Z.BA.19, ZBA.22, Z.BA.25, Z.BA.26 situovaných 

u komunikace II/610 bude nejpozději při územním řízení proká-

záno splnění hygienický limitů hluku z dopravy (komunikace 

II/610, u plochy Z.BA.22 rychlostní komunikace R10) stanovené 

platným právním předpisem. V případě nedodržení hygienických 

limitů stanovených platným právním předpisem budou navržena 

protihluková opatření. U ploch Z.BA.15 a Z.BA.19 bude zároveň 

doloženo hlukové zatížení ze stávajícího blízkého průmyslo-

vého areálu. 

 

2. V rámci územního řízení k výstavbě bytových domů situo-

vaných na ploše Z.BA.11 poblíž stávajícího průmyslového areá-

lu a železniční tratě bude požadováno dokladování zátěže 

hlukem ze stávajícího průmyslového areálu a železniční trati 

na budoucí okolní obytnou zástavbu. 

 

3. Plocha Z.HO.5 pro lehkou výrobu – výrobní činnost a s ní 

související dopravní zátěž v částech přiléhajících ke stávající 

obytné zástavbě nesmí hlukem (příp. i dalšími faktory – např. 

zápach, vibrace) způsobovat jejich negativní ovlivnění. V rámci 

územního řízení bude požadováno dokladování zátěže hlukem 

z nových provozoven na okolní obytnou zástavbu.  

 

4. Plocha Z.HO.7 pro lehkou výrobu – výrobní činnost a s ní 

související dopravní zátěž v částech přiléhajících ke stávající 

obytné i budoucí zástavbě na ploše Z.BA.12 nesmí hlukem 

(příp. i dalšími faktory – např. zápach, vibrace) způsobovat 

jejich negativní ovlivnění. V rámci územního řízení bude poža-

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko, uvede-

né podmínky budou zaneseny do doku-

mentace návrhu pro veřejné řízení. 

Projektant: Všechny podmínky zapra-

covány k příslušným plochám v kap. 

3.2. výroku. 
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Číslo / Dotčený orgán / č. j. / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání, konkrétní požadav-

ky na úpravy dokumentace  

dováno dokladování zátěže hlukem z nových provozoven na 

okolní obytnou zástavbu.  

 

5. V případě výstavby bytových domů na plochách Z.HO.12 a 

Z.HO.9 umístěných blíže k ploše Z.HO.13 bude nejpozději při 

územním řízení prokázáno, že hluk z činností souvisejících s 

plochou Z.HO.13 nepřekročí hygienické limity stanovené platným 

právním předpise. V případě nedodržení hygienických limitů 

stanovených platným právním předpisem budou navržena pro-

tihluková opatření.  

 

6. Plochy Z.CH.4, Z.CH.6 a Z.CH.8 pro bydlení individuální v 

rodinných domech budou zařazeny do lokalit podmíněně vhod-

ných pro obytnou zástavbu. Nejpozději při územním řízení 

bude doloženo, že hluk z dopravy (na rychlostní komunikaci 

R10 pro plochy Z.CH.4 a Z.CH.6, na komunikaci II/610 pro plochu 

Z.CH.8) na této ploše nepřekročí hygienické limity stanovené 

platným právním předpisem. V případě nedodržení hygienických 

limitů stanovených platným právním předpisem budou navržena 

protihluková opatření.  

 

7. V případě výstavby bytových domů na plochách Z.BU.4, 

Z.BU.5 a Z.BU.6 situovaných u komunikace II/276 bude nejpoz-

ději při územním řízení doložena hluková studie, která proká-

že, že hluk z dopravy (komunikace II/276) nepřekročí hygienic-

ké limity stanovené platným právním předpisem. V případě 

nedodržení hygienických limitů stanovených platným právním 

předpisem budou navržena protihluková opatření. 

11 / Státní energetická inspekce / URP184-20.11/15/010.101 / 

6. 1. 2016 

Za předpokladu respektování především požadavků § 46, § 68, 

§ 69 a § 87 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších 

předpisů, nemáme z energetického hlediska k výše uvedenému 

návrhu Územního plánu Bakov nad Jizerou další připomínky. 

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko, uvede-

ná podmínka bude zanesena jako vý-

stupní limita do dokumentace návrhu 

pro veřejné řízení. 

Projektant: Zapracováno do kap. 6.3.4. 

 

12 / MŽP / 2567/500/15, 81371/ENV/15 / 5. 1. 2016 

V zájmovém území jsou evidována výhradní ložiska štěrkopís-

ku č. 3162701 Bakov nad Jizerou (dřívější těžba) a č. 3162700 

Bakov nad Jizerou 1 (dosud netěžené) a pro ně stanovená 

chráněná ložisková území (CHLÚ) č. 16270100 Bakov nad Jize-

rou a č. 1620000 Bakov nad Jizerou I. Tyto limity jsou v územ-

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko, uvede-

né podmínky budou zaneseny do doku-

mentace návrhu pro veřejné řízení. 

Projektant: Zapracováno do kap. 5.6. 
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Číslo / Dotčený orgán / č. j. / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání, konkrétní požadav-

ky na úpravy dokumentace  

ním plánu zakresleny, v textu je nutno je komentovat, a to i 

ve smyslu omezení činností v CHLÚ dle § 18 a 19 horního zá-

kona. CHLÚ je ochranou 

ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání ve smys-

lu § 16 horního zákona a stavby a zařízení s dobýváním ne-

související jsou považovány za záměry, které by mohly dobý-

vání ložiska ztížit nebo znemožnit. Platí zde uvedené ustano-

vení § 18 a 19 horního zákona, tj. stavby a zařízení nesouvi-

sející s dobýváním lze zřizovat jen na základě kladného zá-

vazného stanoviska příslušného krajského úřadu. Při ev. sta-

vební činnosti a vydávání závazného stanoviska je brán v 

úvahu skutečný stav, tj. zda stavba fakticky může vydobytí 

ložiska ztížit či znemožnit. Dle § 11 horního zákona musí být 

zásoby výhradního ložiska využity racionálně a dle § 30 toho-

to zákona je nutno využít ložisko suroviny hospodárně a zá-

soby vydobýt co nejúplněji. 

Pro orgány územního plánování platí zákonná povinnost vy-

cházet z podkladů zjištěných pro 

výhradní ložiska a navrhovat řešení z pohledu ochrany ne-

rostného bohatství co nejvýhodnější; 

nelze tedy navrhovat žádná využití, která by jakýmkoliv způ-

sobem negativně ovlivnila hlavní 

využití, tj. těžbu nerostných surovin. Některé návrhy územní-

ho plánu jsou v rozporu s ochranou nerostného bohatství a 

nelze uvádět, že v územním plánu nejsou vymezeny žádné 

plochy pro dobývání ložisek. Z pohledu faktorů nepříznivě 

ovlivňujících inženýrsko-geologické poměry není území posti-

ženo poddolováním. Na jihu zájmového území se vyskytují se-

suvy, které v územním plánu jsou zakresleny. Textová část 

by měla skutečnost akceptovat včetně uvedení povinnosti 

provedení inženýrsko-geologického průzkumu při případných 

aktivitách na těchto územích. Konkrétní informace o přesné 

lokalizaci a charakteristice sesuvů podává Česká geologická 

služba – Geofond Brno. 

 

13 / KUSK / 152024/2015/KUSK / 12. 1. 2016 

Odbor životní prostředí a zemědělství: 

- Požadujeme uvést do kap. 2.1 PP Podhradská tůň, EVL Niva 

Bělé u Klokočky a EVL Rečkov, zakreslit do koordinačního 

výkresu OP PP Podhradská tůň. 

- Lze vyloučit negativní vliv na EVL a PO. 

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko, uvede-

né podmínky budou zaneseny do doku-

mentace návrhu pro veřejné řízení. 

 

Děkujeme. 
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Číslo / Dotčený orgán / č. j. / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání, konkrétní požadav-

ky na úpravy dokumentace  

- Orgán ochrany nesouhlasí s nezemědělským využitím lokalit 

PUPFL 1, PUPFL 2, PUPFL 3, PUPFL 4, 26, 29, 38, 43 a 82, 

PUPFL 6, 146, 148 a 151 a s rozšířením lokalit č. 39 a 41 

oproti původnímu ÚPO. 

- Návrhem nejsou umísťovány rekreační a sportovní objekty 

na PUPFL, k vydání stanoviska je kompetentní ORP. 

- Obecně by měla být obytná zástavba umístěna v dostatečné 

vzdálenosti od ploch výroby a průmyslu či jiných činností, 

které by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat, zejména 

z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, 

emisemi, dopravou a zápachem.   

Odbor dopravy: 

Bez připomínek. 

Odbor kultury a památkové péče: 

Není příslušný k uplatnění stanoviska dotčeného orgánu. 

Uvedené plochy byly vypuštěny, viz 

kladná změna stanoviska č.j. 

046304/2016/KUSK ze dne 7. 4. 2016. 

 

Bereme na vědomí, děkujeme. 
 

Bude uvedeno v rámci obecných podmí-

nek urbanistické koncepce v závazné 

části výroku územního plánu.    

 

 

Děkujeme. 

 

Děkujeme. 

14 / KUSK / odbor životního prostředí a zemědělství / 

046304/2016/KUSK / 7. 4. 2016 

Orgán ochrany ZPF souhlasí s nezemědělským využitím ploch 

uvedených v dokumentaci „Žádost o dohodu nad vypořádáním 

stanoviska orgánu ochranu ZPF k návrhu ÚP Bakov nad Jize-

rou z března 2016 v tabulce. Požadavky byly respektovány 

bez připomínek. Ostatní stanoviska vydaná koordinovaně dne 

12. 1. 2016 zůstávající v platnosti.  

DOHODA 

Všechny lokality, které byly předmětem 

dohody, budou vypuštěny. 

 

 

5.2.2. Veřejné projednání 

Vypořádání STANOVISEK uplatněných k návrhu ÚP Bakov nad Jizerou – součást vyhodnocení výsledků 

projednání návrhu územního plánu  

Číslo / Autor námitky / datum podání 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání 

Konkrétní požadavky na úpravy dokumentace  

1 / Obvodní báňský úřad / 3.5.2017 

K Vašemu projednání návrhu ÚP Bakov nad Jize-

rou zaevidovaného Obvodním báňským úřadem pro 

území Hlavního města Prahy a kraje Středočeské-

ho (dále jen „OBÚ") dne 27.4.2017 pod č.j. SBS 

14595/2017/OBÚ-02, o přizvání k veřejnému pro-

jednání návrhu 

ÚP Bakov nad Jizerou" sdělujeme, že OBÚ posoudil 

shora uvedený návrh a zjistil, že v daném území 

je situováno chráněné ložiskové území (dále jen 

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za stanovisko, záměr bude dále projed-

nán s organizací pověřenou správou CHLÚ.   
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„CHLÚ") Bakov nad Jizerou, jehož správou je po-

věřena organizace Ladislav Šeda, Turnov. 

Zdejší úřad doporučuje Váš záměr projednat s 

danou organizací. 

2 / Státní pozemkový úřad / 17.5.2017 

Vážení, k Vašemu dopisu ze dne 26.4.2017 Státní 

pozemkový úřad, Pobočka Mladá Boleslav sděluje, 

že v katastrálních územích obce Bakov nad Jize-

rou se v nejbližší době nebudou zahajovat kom-

plexní pozemkové úpravy. K výše uvedené věci 

proto nemáme připomínky ani námitky. 

Pobočka Mladá Boleslav vydává vyjádření podle 

§19 písm. k) zák.139/2002 Sb. o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně záko-

na č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 

půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko.  

3 / Ministerstvo obrany ČR / 26.5.2017 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 

obrany na základě ustanovení §6, odst.1, písmeno 

h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 

České republiky v platných zněních a resortních 

předpisů. 

Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jmé-

nem jednám na základě pověření ministra obrany 

čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu 

ustanovení §7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve zně-

ní pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem 

ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 

2011, částka 16 

souhlasí s předloženým „Návrhem Územního plánu 

Bakov nad Jizerou". 

Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala roz-

por mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy 

Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bez-

pečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. 

Je nutno dodržet ustanovení §175, zákona č. 

183/2006 Sb. 

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko. 

4 / Odbor životního prostředí Magistrátu měs-

ta Mladé Boleslavi / 29.5.2017 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, uplatňujeme podle ustanovení 

§106 odst. 2 toto stanovisko: 

S předloženým návrhem územního plánu Bakov nad 

Jizerou souhlasíme pouze při splnění následujících 

dvou podmínek: 

• Na ploše Z.HO.3 se nachází bezejmenný vodní 

tok (IDVT 10182341). Požadujeme do podmínek pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPEKTOVAT 

Podmínky využití plochy Z.HO.3 budou upřesněny 
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využití plochy Z.HO.3 doplnit takové opatření, 

které v souladu s ustanovením §49 odst. 2 písm. 

c) vodního zákona zajistí příslušnému správci 

vodního toku možnost plnění jeho oprávnění podle 

citovaného ustanovení. Uvedené omezení je sice 

obsaženo v kapitole 6.3.4, ale s přihlédnutím k 

navrženému funkčnímu využití plochy Z.HO.3 je 

třeba toto zapracovat již do podmínek pro využití 

plochy. 

• V souladu s cíli Národního plánu povodí Labe a 

Plánu dílčího povodí Horního a Středního Labe (1. 

Záplavové území, kde se dosud nenachází žádná 

zástavba, ponechat pro možnost rozlivu velkých 

vod a nepovolovat zde žádné nové objekty zvyšu-

jící urbanizaci těchto prostorů. V záplavovém 

území zamezit dlouhodobému skladování odplavi-

telného materiálu. 2. Omezovat aktivity v záplavo-

vých územích zhoršující odtokové poměry a zvy-

šující povodňová rizika.) požadujeme zmenšit navr-

hovanou plochu Z.BA.28 nacházející se na dosud 

nezastavěném pozemku p. č. 1326/2 v k. ú. Bakov 

nad Jizerou o část vymezenou v záplavovém úze-

mí vodního toku Kněžmostka (tj. zmenšit o cca 

750 m2). Národní plán povodí Labe byl vládou Čes-

ké Republiky schválen dne 21.12.2015. Tento byl 

posléze doplněn Plánem dílčího povodí Horního a 

Středního Labe, který schválilo usnesením č. 101-

22/2016/ZK ze dne 25.04.2016 zastupitelstvo 

Středočeského kraje. Oba uvedené plány jsou pod-

le ustanovení §23 odst. 2 vodního zákona podkla-

dy pro výkon veřejné správy, zejména pro územní 

plánování a vodoprávní řízení. Tyto plány mj. 

obsahují požadavky na minimalizaci nepříznivých 

účinků povodní, což je třeba řešit již ve fázi vyu-

žívání území, jehož základním prostředkem je 

územní plán. Oproti předchozímu koncepčnímu do-

kumentu se v obou plánech zpřísnil přístup 

k záplavovému území. Odbor životního prostředí 

Magistrátu města Mladá Boleslav vydal stanovisko 

k návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou dne 

08.12.2015 č.j.: ŽP-336.2-33275/2015. Proto výše 

uvedený požadavek na zmenšení plochy nemohl 

být ze strany zdejšího vodoprávního úřadu uplat-

něn dříve. Jakákoliv výstavba v záplavovém území 

může mít za následek zhoršení průchodu povodně 

a to nejen na předmětné lokalitě, ale rovněž nad 

ní proti toku říčky Kněžmostky či níže po proudu. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve 

znění pozdějších předpisů, není jiných požadavků, 

dle požadavku dotčeného orgánu OŽP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPEKTOVAT 

Požadavek na zmenšení navrhované plochy 

Z.BA.28 bude zapracován do návrhu nového územ-

ního plánu.  

Projektant: Plocha zmenšena tak, aby nezasaho-

vala do záplavového území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPEKTOVAT 
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než byly sděleny ke společnému jednání o návrhu 

nového územního plánu města. Ty jsou uvedeny ve 

stati 6.3.1. (limit využití území). 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-

rody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bez 

připomínek. 

Děkujeme za kladné stanovisko. 

 

 

 

RESPEKTOVAT 

Děkujeme za kladné stanovisko. 

5 / Krajský úřad Středočeského kraje / 

9.6.2017 

Koordinované stanovisko k veřejnému projednání 

upraveného návrhu územního plánu Bakov nad 

Jizerou. 

Upraveným návrhem ÚP jsou na šesti k. ú. obce 

Bakov nad Jizerou, Buda, Horka u Bakova nad 

Jizerou, Chudoplesy, Malá Bělá a Zvířetice vyme-

zeny níže uvedené zastavitelné plochy, jednak 

plochy přestavby, veřejná infrastruktura a sys-

tém sídelní zeleně (úpravy oproti návrhu ÚP ke 

společnému jednání jsou podtrženy). 

 

Ozn. plochy (lokalizace); zábor ZPF v ha; navržené 

využití; zásadní podmínky (limity) 

k. ú. Bakov nad Jizerou 

- Z.BA.1, Z.BA.11, Z.BA.19 a Z.BA.20 (S, V a JV 

okraje sídla): celkem 22,00; bydlení v RD – měst-

ské a příměstské a dopravní infrastruktura – 

místní komunikace; územní studie (Z.BA.11), parce-

lace (Z.BA. I9, respektovat CHOPAV, nepřekročení 

hygienických limitů hluku 

- Z.BA.2 a Z.BA.5 (S a V okraje sídla): 0,16 a 

0,52; veřejné prostranství – veřejná zeleň; územ-

ní studie (Z.BA.5); respektovat CHOPAV (Z.BA .2) 

- Z.BA.3 (S okraj sídla): 0,27; bydlení v RD – 

městské a příměstské a zeleň soukromá 

a vyhrazená; max. 1 RD, respektovat CHOPAV 

- Z.BA.4 (S okraj sídla): 0,37; zeleň ochranná a 

izolační; respektovat CHOPAV 

- Z.BA.5 (S okraj sídla): 0,66; bydlení v RD – 

městské a příměstské a dopravní infrastruktura 

– místní komunikace; respektovat CHOPAV 

- Z.BA.14 (V okraje sídla): 1,71; bydlení v RD – 

městské a příměstské; respektovat CHOPAV 

- Z.BA.6 (Z okraj sídla): není ZPF; bydlení v by-

tových domech; respektovat CHOPAV 

- Z.BA.7 (V okraj sídla): 1,05; občanské vybavení 

– hřbitovy a dopravní infrastruktura – místní 

komunikace; kompoziční odclonění pásem 10 m ši-

roké zeleně, územní studie, respektovat CHOPAV 

- Z.BA.10, Z.BA.13, Z.BA.16 a Z.BA.21 (V a JV 

okraje sídla): celkem 0,50; dopravní 
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infrastruktura – místní komunikace; respektovat 

CHOPAV 

- Z.BA.12 a Z.BA.23 (V a J okraje sídla): 0,51 a 

0,87; smíšené obytné – v centrech měst; nepře-

kročení stanovených hygienických limitů hluku, 

územní studie (Z.BA.12); respektovat CHOPAV 

- Z.BA.15 (V okraj sídla): 4,47; smíšené obytné – 

v centrech měst a dopravní infrastruktura - 

místní komunikace; nepřekročení stanovených hy-

gienických lim. hluku, respektovat CHOPAV 

- Z.BA.18, Z.BA.24 a Z.BA.33 (V a J okraje sídla): 

celkem 0,80; veřejné prostranství; 

respektovat CHOPAV (Z.BA.18) 

- Z.BA.25, Z.BA.26 a Z.BA.27 (J a JZ okraje sídla): 

celkem 3,02; bydlení v RD – venkovské a dopravní 

infrastruktura – místní a účelové komunikace; 

nepřekročení stanovených hygienických limitů hlu-

ku, respektovat CHOPAV (Z.BA.27) 

- Z.BA.28 (JV okraje sídla): 0,99; výroba a skla-

dování – lehký průmysl; záplavové území 

- Z.BA.29 (sídlo Studénka): 1,83; občanské vyba-

vení – tělovýchovná a sportovní zařízení; 

územní studie 

- Z.BA.30 (sídlo Studénka): 0,45; zeleň ochranná a 

izolační; územní studie 

- Z.BA.31 (sídlo Studénka): 11,28; bydlení v RD – 

venkovské; zastavitelnost 20 %, územní studie 

- Z.BA.32 (sídlo Studénka): 2,14; smíšené obytné 

– venkovské; územní studie 

- Z.BA.33 (sídlo Studénka): 0,53; veřejná pro-

stranství; územní studie 

- Z.BA.34 (S okraj sídla): 5,11; smíšené obytné – 

v centrech měst, veřejná prostranství – veřejná 

zeleň (původně vymezena jako územní rezerva); 

územní studie, nepřekročení stanovených hygie-

nických limitů hluku, respektovat CHOPAV 

- P.BA.1 (J okra i sídla): není ZPF; smíšené obyt-

né – v centrech měst; plocha přestavby (původně 

výroba a skladování) 

 

k. ú. Buda 

- Z.BU.1 (S okraj sídla): není ZPF; výroba a skla-

dování – lehký průmysl (původně zemědělská vý-

roba); respektovat CHOPAV 

- Z.BU.2 (S okraj sídla): 1,07; občanské vybavení – 

tělovýchovná a sportovní zařízení 

a dopravní infrastruktura – místní komunikace; 

územní studie, respektovat CHOPAV 

- Z.BU.3 (S okraj sídla): 1,38; bydlení v RD – ven-
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kovské a dopravní infrastruktura – místní komu-

nikace; územní studie, respektovat CHOPAV 

- Z.BU.5 až Z.BU.7 (SV a V okraj sídla): celkem 

1,09; bydlení v RD – venkovské; nepřekročení 

stanovených hygienických limitů hluku, respekto-

vat CHOPAV 

- Z.BU.4 (SV okraj sídla): 1,12; bydlení v RD – 

venkovské a dopravní infrastruktura – místní 

komunikace 

- Z.BU.8 (J okraj sídla): 0,46; bydlení v RD – ven-

kovské s ochranným režimem 

- P.BU.1 a P.BU.2 (S sídla): není ZPF; výroba a 

skladování – lehký průmysl; plochy přestavby 

(původně zemědělská výroba), respektovat 

CHOPAV 

 

k. ú. Horka u Bakova nad Jizerou 

- Z.HO.1, Z.HO.3 a Z.HO.4 (SZ, S a JV okraje síd-

la): celkem 3,39; bydlení v RD – venkovské 

a dopravní infrastruktura – místní komunikace; 

max. 2, 3 a 2 RD 

- Z.HO.2 (S okraj sídla): 0,18; občanské vybavení – 

tělovýchovná a sportovní zařízení; 

nezastavitelný pás šířky IO m s osou vodoteče 

- Z.HO.5 až Z.HO.7 (Z a V okraje sídla): celkem 

15,00; výroba a skladování – lehký průmysl; 

územní studie, nepřekročení stanovených hygie-

nických limitů hluku 

- Z.HO.8 a Z.HO.13 (JV okraj sídla): 3,78 a 5,93; 

výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba; 

územní studie (Z.HO.13) 

- Z.HO.9 (JV okraj sídla): 0,1 4; smíšené obytné – 

v centrech měst; územní studie, nepřekročení 

stanovených hygienických limitů hluku 

- Z.HO.10 a Z.HO.11 (JV okraj sídla): O,18 a O,15; 

veřejná prostranství; územní studie 

- Z.HO.12 (JV okraj sídla): 6, 29; smíšené obytné 

– v centrech měst a dopravní infrastruktura - 

místní komunikace; územní studie, nepřekročení 

stanovených hygienických limitů hluku 

- Z.HO.14 (JV okraj sídla): 0,80; veřejné prostran-

ství – veřejná zeleň, dopravní infrastruktura 

- místní komunikace; územní studie 

- Z.HO.15 (JV okraj sídla): 0,29; dopravní in-

frastruktura – místní komunikace; územní studie 

 

k. ú. Chudoplesy 

- Z.CH.1 (S okraj sídla): 0,77; občanské vybavení – 

tělovýchovná a sportovní zařízení; respektovat 
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CHOPAV 

- Z.CH.2 (SZ okraj sídla): 0,89; bydlení v RD – 

městské a příměstské a dopravní infrastruktura 

- místní komunikace; nepřekročení stanovených 

hygienických limitů hluku, respektovat CHOPAV 

- Z.CH.4 a Z.CH. 5 (SV a Z okraje sídla): 0,23 a 

0,71; bydlení v RD – městské a příměstské; 

nepřekročení stanovených hygienických limitů hlu-

ku, územní studie a respektovat CHOPAV (Z.CH.5) 

- Z.CH.8 a Z.CH.9 (J a JV okraje sídla): 0,58 a 

0,62; bydlení v RD – městské a příměstské; 

respektovat CHOPAV (Z.CH.9) 

- Z.CH.10 (Z okraj sídla): 0,09; technická in-

frastruktura; čerpací stanice odpadních vod, re-

spektovat CHOPAV 

- Z.CH.11 (JZ okraj sídla): 2,17; bydlení v RD – 

venkovské a dopravní infrastruktura – místní 

komunikace; územní studie, respektovat CHOPAV 

- Z.CH .12 a Z.CH.15 až Z.CH.18 (JZ a SZ okraje 

sídla): celkem 3,12; bydlení v RD - 

venkovské; územní studie, respektovat CHOPAV 

- Z.CH.13 (JZ okraj sídla): 0,38; občanské vybavení 

– tělovýchovná a sportovní zařízení a dopravní 

infrastruktura – místní komunikace; územní stu-

die, respektovat CHOPAV 

- Z.CH.14 a Z.CH.20 (JZ a SZ okraje sídla): 0,43 a 

2,73; veřejné prostranství – veřejná zeleň a do-

pravní infrastruktura – místní komunikace; územ-

ní studie; respektovat CHOPAV 

- Z.CH.19 (SZ okraj sídla): 0,11; občanské vybavení 

– veřejná infrastruktura; územní studie; respek-

tovat CHOPAV 

k. ú. Malá Bělá 

- Z.MB.1 (SZ okraj sídla): 0,02; dopravní in-

frastruktura – místní komunikace; respektovat 

CHOPAV 

- Z.MB.2 a Z.MB.3 (SZ a Z okraje sídla): 0,64 a 

2,14; bydlení v RD – venkovské a dopravní in-

frastruktura – místní komunikace; respektovat 

CHOPAV 

- Z.MB.4 (Z okraj sídla): 0,12; veřejné prostran-

ství – veřejná zeleň; respektovat CHOPAV 

- Z.MB.5 (JZ okraj sídla): 0,65; výroba a skladová-

ní – lehký průmysl; respektovat CHOPAV 

- Z.MB.6 (V okraj sídla): 0,03; technická in-

frastruktura; respektovat CHOPAV a záplavové 

území 

 

k. ú. Zvířetice 
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- Z.ZV.1 (S okraj sídla): 0,46; bydlení v RD – ven-

kovské; respektovat CHOPAV 

- Z.ZV.4 (J okraje sídla): 2,07; bydlení v RD – 

venkovské s ochranným režimem; územní studie, 

respektovat CHOPAV 

- Z.ZV.3 (Z okraj sídla): 0,76; občanské vybavení 

– tělovýchovná a sportovní zařízení 

- Z.ZV.5 (J okraj sídla): O,1O; veřejné prostranství 

– veřejná zeleň; územní studie, respektovat 

CHOPAV 

- Z.ZV.6 (J okraj sídla): 0,35; bydlení v RD – ven-

kovské s ochranným režimem; respektovat 

CHOPAV 

- Z.ZV.8 (S okraj sídla): 0,96; bydlení v RD ven-

kovské; respektovat CHOPAV 

- P.ZV.1 (J okraj sídla): není ZPF; výroba a skla-

dování – lehký průmysl; plocha přestavby respek-

tovat CHOPAV. 

 

Lokality Z.BA.9, Z.BA.17, Z.BA.22, Z.CH.6, Z.CH.7, 

Z.ZV.2, Z.ZV.3 a Z.ZV.7 byly z návrhu ÚP vypuš-

těny. 

 

1 - Odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životní-

ho prostředí a zemědělství, na základě jemu svě-

řených kompetencí podle jednotlivých složkových 

zákonů na úseku životního prostředí vydává ná-

sledující: 

- Stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon") Orgán ochrany přírody 

příslušný podle ust. §77a odst. 4 písm. x) zákona 

sděluje, že z hlediska kompetencí svěřených na-

šemu úřadu (tj. z hlediska regionálních a nadregi-

onálních územních systémů ekologické stability, 

zvláště chráněných území v kategorii přírodní 

rezervace a přírodní památky a jejich ochranných 

pásem, zvláště chráněných druhů rostlin a živoči-

chů, ptačích oblastí a evropsky významných loka-

lit) nemá připomínky k předloženému znění „Návr-

hu územního plánu Bakov nad Jizerou'' v rámci 

veřejného projednání. K vlivu „Návrhu územního 

plánu Bakov nad Jizerou" na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti v gesci Krajského úřadu 

jsme se orgán ochrany přírody již vyjádřil v rámci 

koordinovaného stanoviska č. j. 

152024/2015/KUSK-OŽP ze dne 12. 1. 2016, kdy byl 

vyloučen významný vliv na evropsky významné 
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lokality a ptačí oblasti; předmětná část stanovis-

ka je nadále platná. 

- Stanovisko podle zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon") (Ing. J. Ba-

čovský, I. 131) 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále 

jen „ZPF") příslušný podle ust. §17a zákona, na 

základě §5 odst. 2 zákona souhlasí s nezeměděl-

ským využitím následujících ploch uvedených v 

dokumentaci veřejného projednání návrhu ÚP Ba-

kov nad Jizerou z dubna 2017 v tabulce na str. 82 

až 104: 6, 8, 25, 33, 52, 53, 56, 67, 123, 126: roz-

šíření dříve odsouhlasených ploch vymezených 

mimo nejkvalitnější půdu, 155: plocha převzatá z 

platné ÚPD, 157: plocha pro smíšené bydlení o 

výměře 5,1147 ha vymezená na půdě zařazené do 

IV. třídy ochrany dle BPEJ; lokalita navazuje na 

zastavěné území, 156: plocha pro bydlení v RD o 

výměře 0,9576 ha vymezená na půdě zařazené do 

IV. třídy ochrany dle BPEJ; lokalita navazuje na 

zastavěné území. 

- Stanovisko podle zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší (dále jen „zákon") 

Orgán ochrany ovzduší dle §11 odst. 2 písm. a) 

zákona vydává stanovisko k návrhu ÚP Bakov nad 

Jizerou v průběhu jeho pořizování: 

Obecně by obytná zástavba měla být umístěna 

v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu/ 

/průmysl nebo jiných činností, které by ji mohly 

negativním způsobem ovlivňovat, zejména z důvo-

du předcházení problémům obtěžování obyvatel 

hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. 

Pokud bude do areálů/oblastí začleněn stacionár-

ní zdroj znečišťování ovzduší, je jeho provozova-

tel povinen dodržovat legislativu i v oblasti 

ochrany ovzduší. 

- Stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změ-

ně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen „zákon") Orgán posuzo-

vání vlivů na životní prostředí příslušný podle 

ust. §10i a §22 písm. e) zákona k upravenému ná-

vrhu ÚP Bakov nad Jizerou pro veřejné projednání 

sděluje, že má tento požadavek: 

Oproti návrhu předloženému ke společnému jedná-

ní se mimo jiných úprav byla převedena lokalita 

Z.BA.34 - plochy smíšené obytné v centrech měst 

(spolu s veřejným prostranstvím – veřejnou zele-
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Děkujeme za kladné stanovisko. 
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Požadavek bude zapracován do podmínek využití 

ploch pro výrobu.  
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Požadavku na zpracování vyhodnocení SEA na 

nově zařazené lokality do návrhové plochy bude 
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ní) z územní rezervy do návrhové plochy. Před-

mětná lokalita má výměru více než 5 ha, a může 

svým rozsahem a funkčním využitím zakládat rá-

mec pro realizaci záměrů uvedených v příloze č. l 

zákona, které mohou vyvolávat budoucí střety 

zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a ve-

řejné zdraví v daném území. Lokalita se nachází 

při SV okraji sídla Bakov n. Jizero u; jedná se 

uzavřený prostor mezi železniční tratí a silnicí II. 

třídy – přístupová komunikace z dálnice D10 do 

Bakova 

n. J. - a není zde v budoucnosti vyloučena inten-

zifikace dopravy. Příslušný úřad proto požaduje 

dopracování vyhodnocení SEA, které bylo společ-

ně s návrhem pro společné jednání zpracováno na 

podzim 2015 společností EIA SERVIS s. r. o., České 

Budějovice. Dopracování se požaduje zejména ve 

vztahu k inkriminované lokalitě Z.BA.34, příp. k 

dalším nově zařazeným lokalitám (Z.ZV.5, P.BA.1 

ad.) a skutečnostem v území, jako jsou hluková 

zatížení z komunikací, záplavové území a 

CHOPAV. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí 

umožňuje veřejnosti vyjádřit se k projednávané 

koncepci, a dopracované vyhodnocení SEA proto 

musí být zveřejněno a projednáno s veřejností a 

dotčenými orgány. 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životní-

ho prostředí a zemědělství, na základě jemu svě-

řených kompetencí podle jednotlivých složkových 

zákonů na úseku životního prostředí, zákona č. 

289/1995 Sb., a č. 224/2015 Sb., o prevenci zá-

važných havárií, nemá k upravenému návrhu ÚP 

Bakov nad Jizerou pro veřejné projednání připo-

mínky. Provedené změny nejsou předmětem našich 

zájmů a stanoviska vydaná Krajským úřadem k 

návrhu změny ÚP se tímto nemění. 

2 - Odbor dopravy 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, 

jako příslušný silniční správní úřad uplatňující 

stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 

hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle §40 odst. 3 

písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-

nikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá při-

pomínky k upravenému návrhu UP Bakov nad Jize-

rou pro veřejné projednání. 

3 - Odbor kultury a památkové péče  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury 

a památkové péče, není příslušný k uplatnění 
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Stanovisko bude vyžádáno od příslušného dotče-

ného orgánu dle nového stavebního zákona.  
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stanoviska k veřejnému projednání upraveného 

návrhu ÚP Bakov nad Jizerou. S novým stavebním 

zákonem je dána příslušnost správního orgánu 

státní památkové péče jako dotčeného orgánu 

příslušného k uplatnění stanoviska k územně plá-

novací dokumentaci obci s rozšířenou působností. 
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6. Vyhodnocení splnění požadavku zadání 

ÚP Bakov nad Jizerou je zpracován v souladu se zadáním, schváleným zastupitelstvem města Bakov 

nad Jizerou dne 21. 1. 2015. Záměry, které měly být prověřeny, byly prověřeny a případně zapracovány 

v návrhu, aniž by se uvedený návrh dostal do rozporného pojetí se zadáním. Vybrané úkoly, dané 

jednotlivými kapitolami zadání byly vyřešeny (upřesněny) takto: 

 

a) 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 dostup-

nosti veřejné infrastruktury, 

Zohlednění požadavků z PÚR a ZÚR je uvedeno v kap. 2.1 a 2.2 textu odůvodnění a je obsahově 

shodné s potřebným komentářem této kapitoly. 

1. Požadavky na urbanistickou koncepci 

V rámci přílohy zadání byly vyhotoveny problémové mapy, které se obsahově kryjí s předkládaným 

návrhem územního plánu. Všechny úkoly pro jednotlivá sídla byly prověřeny a zahrnuty. Nově se 

objevily požadavky řešené paralelní změnou územního plánu, jedná se zejména o plochy výroby 

v jihovýchodní části sídla Bakov a plochy bydlení u sídla Studénka. Byly vyřešeny všechny defino-

vané problémy stanovením podmínek využití, řešením protierozních úprav, infrastruktury. Nadřaze-

né limity infrastruktury byly respektovány, nečeká se zvýšený tlak na jejich využití /vyjma plyno-

fikace, dopravního napojení/. 

Samostatnou kapitolou bylo řešení krajiny, plochami smíšených nelesních porostů a plochami trav-

ními a plochami lesa byl zvýšen její KES. ÚAP ORP Mladá Boleslav byly respektovány. 

 

2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 

Požadavky byly respektovány. Stávající infrastruktura byla potvrzena a doplněna o potřebné prv-

ky - koridory pro tlakovou kanalizaci vč. ploch čerpacích stanic odpadních vod pro sídlo Chudople-

sy a Malá Bělá, nové dvě trafostanice s přívodním vedením ve východní rozvojové části sídla Ba-

kov. 

 

3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

Veškeré plochy byly řešeny komplexně a pro celé správní území, s možností členitější diferenciace 

pro zvýšení ekologické stability a jemnějšího uchopení všech možných instrumentů, které územní 

plánování nabízí. 

- Návrh ÚSES bude plně respektovat požadavky ZÚR STČK, ÚAP STČK a ÚAP ORP Mladá Boleslav – 

viz výše. ÚSES bude celý vymezen jako návrh. Bude využita tzv. překryvná funkce. Pouze tam, kde 

bude potřeba změnit charakter plochy (např. orná půda v biocentru), bude navržena i změna 

funkčního využití (zde z orné půdy na plochy přírodní). 

Respektováno, bylo nutné zpřesnit vedení tras až na hranice pozemků a řešit i návaznosti v jiných 

správních obvodech. 
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- Velká pozornost bude věnována opatřením pro zvýšení retenční schopnosti krajiny, pozitivním 

krajinným dominantám, snížení eroze a celkovému zvýšení KES krajiny. 

Respektováno, vymezena celá řada těchto krajinných opatření a to zejména podél vodních toků a v 

rámci vedení tras prvků ÚSES. 

 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich vyu-

žití, které bude nutno prověřit, 

Byly vymezeny celkem 2 rezervy. Koridor železnice, jako požadavek ZÚR a plocha bydlení, která 

může být v dohledné době saturována řadou jiných možností. Bylo by však ji třeba ochránit, proto-

že sídlo Bakov má díky silnici a vodnímu toku omezené možnosti plošného rozvoje. 

 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní prá-

vo,  

- Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které 

bude možné uplatnit vyvlastnění, nebo předkupní právo, budou návrhem ÚP Bakov nad Jizerou 

primárně vymezovány pro stavby a záměry dopravní a technické infrastruktury.  

Jako VPS byly vymezeny navržené místní komunikace, vybrané účelové komunikace sloužící jako 

cyklostezky, navržená technická infrastruktura (čerpací stanice odpadních vod, koridory pro tlako-

vou kanalizaci, nové trafostanice s přívodním vedením) a veřejná prostranství. 

- Protipovodňová opatření směřující ke zvýšení retenční schopnosti krajiny mohou být návrhem ÚP 

vymezeny jako VPO s možností vyvlastnění. 

Jako VPO byla vymezena krajinná opatření pro zvýšení retenčních schopností krajiny. 

- Pouze chybějící nebo nefunkční prvky ÚSES budou vymezovány jako VPO, funkční a existující prvky 

nikoliv. Je úkolem projektanta v návrhu rozhodnout dle skutečného stavu prvku ÚSES v dané 

lokalitě. 

Nefunkční prvky ÚSES byly vymezeny jako VPO. 

 

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 

nebo uzavřením dohody o parcelaci, 

Pro všechny předpokládané lokality, které měly být podmíněny územní studií v zadání, byla pod-

mínka územní studie v návrhu zakotvena a zpřesněny byly podmínky, které mají být prověřeny.  

 

e) požadavek na zpracování variant řešení 

Variantní řešení není požadováno. 
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f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,  

Požadavky na návrh a odůvodnění územního plánu byly splněny v celém rozsahu. 

Výkres širších vztahů byl vypracován v měřítku 1 : 25 000 z důvodu větší čitelnosti a přehlednos-

ti. 

 

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný roz-

voj území, 

Vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP bude vypracováno. 

 

h) Požadavky vzešlé z projednání návrhu zadání 
 
36. Na základě požadavku p. Milady Opltové a Ing. Milady Opltové bude v návrhu prověřena možnost 

a vhodnost změny funkčního využití pozemku p.č. 377/1 ze ZS (plochy zeleně) na BV (bydlení 

venkovské) eventuálně na plochy výrobní sféry.  

NEVYHOVĚNO - Je v kolizi s plochami rodinné zástavby, neexistuje adekvátní dopravní napojení, 

leží částečně v záplavovém území a je záborem již zapojení vzrostlé zeleně. 

 

39. Na základě požadavku společnosti ROSNER s.r.o. prověřit možnost využití pozemků p.č. 94/8, 121, 

122, 123 a 124 (dnes orná půda) jako plochy s možností výstavby areálu pro logistické, dopravní 

a průmyslové využití (průmyslovou zónu). 

NEVYHOVĚNO - Je v kolizi s venkovským charakterem lokality, zástavba je již zatížena negativním 

vlivem hluku z rychlostní komunikace. 

 

40. Na základě požadavku p. Václav Tichého prověřit možnost zařadit p.p.č. 1006/1 v k.ú. Bakov nad 

Jizerou do návrhu ÚP jako plochy zastavitelné pro bydlení (výstavba RD).  

VYHOVĚNO – Vymezena plocha bydlení BV-N Z.BA.26. 

 

41. Na základě požadavků Ing. Lenky Honcové prověřit v návrhu možnost využití p.p.č. 1040/1, 

1040/3, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/6, 1043/1, 1205/1, 1205/13, 1205/14, 1258/1, 1258/5, 1259/10, 

1259/11, 1259/12 v k.ú. Bakov nad Jizerou jako ploch bydlení a k rozvíjení ekonomické aktivity ve 

vazbě na dobrou dopravní dostupnost díky R10 a zařazení do rozvojové oblasti nadmístního 

významu OBk2 Mladá Boleslav. 

VYHOVĚNO – Vymezena plocha smíšená obytná SC-N Z.BA.23. V jižní části je však zachována navr-

žená místní komunikace. 
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42. Na základě požadavku pí Aleny Zajícové prověřit možnost využití p.p.č. 225/18 v k.ú. Horka u 

Bakova nad Jizerou o výměře 6139 m2 pro bytovou výstavbu, dnes TTP. 

NEVYHOVĚNO - Údolní niva, podmáčené území, obtížný přístup, v rozporu s urbanistickou koncepcí 

ulicového uspořádání. 

 

43. Na základě požadavku pí Jany Štěpánkové prověřit možnost zařazení p.p.č. 1078/9, 1080/2, 

1080/4, 1241/4 a 1241/5 v k.ú. Bakov nad Jizerou do návrhu jako ploch pro výstavbu RD. 

VYHOVĚNO – Vymezena plocha bydlení BV-N Z.BA.26. 

 

44. Na základě požadavku MUDr. Stanislava Bulíře a pí Magdaleny Bulířové prověřit možnost změny 

funkčního využití p.p.č. 41/4 a 41/5 u občanské vybavenosti na individuální bydlení. 

VYHOVĚNO – Vymezeno jako stávající plocha bydlení BI-S. 

 

45. Na základě požadavku p. Václava Kakase prověřit v návrhu možnost zařazení p.p.č. 440/2 v k.ú. 

Zvířetice do ploch pro výstavbu RD. 

VYHOVĚNO – Vymezena plocha bydlení BVo-N Z.ZV.4. 

 

46. Na základě požadavku p. Jana Batroně prověřit možnost výstavby rekreačního domu na p.p.č. 242 

v k.ú. Zvířetice. 

NEVYHOVĚNO - Oslabení charakteru údolní nivy, jasný předěl díky železnici, tedy předěl zástavby 

a krajiny by byl porušen. 

 

47. Na základě požadavku pí Ivy Pilařové prověřit možnost umístění stavební parcely o velikosti 

1000 m2 na část p.p.č. 62/23 (o výměře 5015 m2) a stavební parcely o velikosti 2000 m2 na část 

p.p.č. 62/20 (o výměře 19951 m2) v obci Chudoplesy. 

NEVYHOVĚNO – umístění v území s překračovanými hlukovými limity v noci (nevyhovění na základě 

provedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí). 

 

Dalším požadavkům (č. 48 – 56) bylo vyhověno. 
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7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 

včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

7.1. Výsledky vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Předmětem předkládaného vyhodnocení je návrh územního plánu. V následující tabulce je uvedeno 

pořadí variant dle pozitivního příspěvku danému pilíři (environmentálnímu, ekonomickému a sociálnímu) 

trvale udržitelného rozvoje.  

 Saldo pozitivních 

bodů 

Vlivy na životní prostředí 

(environmentální pilíř)  
3 

Vlivy na hospodářský rozvoj 

(ekonomický pilíř)  
5 

Vlivy na soudržnost společen-

ství obyvatel (sociální pilíř)  
7 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejlépe je hodnocen sociální pilíř i když přesahy této charakte-

risticky jsou zřejmé i do pilíře hospodářského. Tam kde návrh osciluje mezi 0 až +, byla dána 0. 

V rámci ÚAP obce byl nejlépe hodnocen také pilíř sociální. Hospodářský pilíř je hodnocen také dobře. 

Environmentální pilíř je posílen i přes rozsáhlé zábory ZPF. Návrhem ÚP vzniknou nové vodní plochy, 

které jsou v rámci životního prostředí o mnoho cennějšími. Celkově tedy návrh ÚP zlepšuje dosavadní 

postavení všech pilířů. 

 

7.2. Výsledky vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

Závěry a doporučení SEA 

Předmětem předkládaného vyhodnocení je návrh územního plánu města Bakov nad Jizerou. Předmětem 

hodnocení bylo v k.ú. Bakov nad Jizerou 15 nově zastavitelných ploch a 6 ploch měněných, v k.ú. Buda 

4 nově zastavitelné plochy a 2 plochy měněné, v k.ú. Chudoplesy 5 nově zastavitelných ploch a 1 plo-

cha měněná, v k.ú. Horka u Bakova 3 nově zastavitelné plochy a 1 plocha měněná, v k.ú. Malá Bělá 6 

nově zastavitelných ploch, v k.ú. Zvířetice 7 nově zastavitelných ploch. 

V následujícím textu je uveden přehled navrhovaných opatření pro záměry na řešených plochách, 

které zajistí minimalizaci negativních vlivů na dotčené složky životního prostředí. Tato opatření je 

možné uplatnit buď přímo v ÚP Bakov nad Jizerou, konkrétně v regulativech pro využití jednotlivých 

ploch nebo v navazujících správních řízeních (územní řízení, stavební řízení) pro konkrétní záměry 

realizované na vymezených funkčních plochách. 



  

56 

 

Koncepční opatření 

 Důsledně dodržovat etapizaci navrženou v ÚP. 

 

Prostorová opatření 

 Koridor tlakové kanalizace vymezit mimo hranice chráněného ložiskového území a ložiska ne-

rostných surovin Bakov nad Jizerou 1. 

 Vyřešit střet navržených ploch Z.BA.7, Z.BA.8, Z.BA.9, Z.BA.10, Z.BA.11, Z.BA.12, Z.BA.13 

s chráněným ložiskovým územím a ložiskem nerostných surovin. 

 

Projektová opatření 

 V rozvojových plochách (zejména plochách Z.BA.9, Z.BA.11, Z.BA.12, Z.BA.22, Z.BA.25, Z.BA.26, 

Z.BU.5, Z.BU.6, Z.CH.2, Z.CH.4, Z.CH.6) v navazujících řízeních zajistit v chráněných venkovních 

prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech dodržení hygienických limitů pro hluk. 

V případě překračování hlukových limitů je nezbytné realizovat opatření ke snížení hluku. 

 Před realizací konkrétních záměrů v plochách pro výrobu zajistit odpovídající ochranu veřejného 

zdraví, v odůvodněných případech zpracovat vyhodnocení zdravotních rizik. 

 Při realizaci záměru tlakové kanalizace v koridoru K.TI.1 zajistit ochranu přítomného NRBK. 

 Při přípravě konkrétních záměrů minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. a 2. třídě 

ochrany ZPF. 

 Při přípravě konkrétních záměrů minimalizovat zábor a zásah do PUPFL. 

 Před realizací záměrů na ploše Z.BA.29 zpracovat báňsko-historický posudek. 

 U plochy Z.BA.28 umisťovat stavební objekty mimo záplavové území. 

 Při přípravě konkrétních záměrů v ochranných pásmech vodních zdrojů zpracovat hydrogeologické 

posouzení, realizovat ochranná opatření k minimalizaci vlivů na režim a jakost vody v dotčených 

vodních zdrojích. 

 Srážkové vody likvidovat přednostně zasakováním. 

 Pro zpevněné plochy (automobilové stání apod.) preferovat vegetační dlaždice. 

 V případě odkrytí archeologických nálezů nález ohlásit příslušnému orgánu památkové péče a 

v případě požadavku umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 Stavební objekty architektonicky přizpůsobit prostředí a nepřesahovat místní měřítko staveb.  

 

Shrnutí výsledku hodnocení vůči SEA 

Kapitola 12 odkazuje zejména na prostorové a funkční podmínky návrhu - výroku ÚP, ze kterých je 

zřejmé, že rozvojové plochy nelze využívat a zužitkovat bez splnění řady technických podmínek, na-

příklad způsob vsakování srážkových vod. U řady záměrů se pak požadavky promítají do následných 

individuálních nároků na využití území a to například zajištění dodržení hygienických limitů pro hluk či 

řešení konfliktů s chráněnými ložiskovými plochami a ložisky nerostných surovin.  

 

 

 



  

57 

 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
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9. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s 

uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 

podmínky zohledněny nebyly 

Podmínky uvedené ve stanovisku SEA byly do návrhu pro veřejné řízení promítnuty takto: 

Prostorová opatření 

 Koridor tlakové kanalizace vymezit mimo hranice chráněného ložiskového území a ložiska ne-

rostných surovin Bakov nad Jizerou 1. 

 Koridor K.TI.2 zasahuje do chráněného ložiskového území jen nepatrně (cca 970 m2). Do pod-

mínek využití koridoru K.TI.2 v kap. 4.2. výroku byla doplněna tato podmínka: 

„Vedení kanalizace vést pokud možno mimo hranice chráněného ložiskového území, pokud to 

nebude technicky možné, je výstavba kanalizace výslovně podmíněna souhlasem OBÚ a MPO.“ 

 

 Vyřešit střet navržených ploch Z.BA.7, Z.BA.8, Z.BA.9, Z.BA.10, Z.BA.11, Z.BA.12, Z.BA.13 

s chráněným ložiskovým územím a ložiskem nerostných surovin. 

 MPO vydalo k návrhu ÚP stanovisko a na jeho základě byly dohodnuty určité úpravy (viz 

stanovisko č. 2 v kap. 5.2.1. odůvodnění).  

 

Projektová opatření 

 V rozvojových plochách (zejména plochách Z.BA.9, Z.BA.11, Z.BA.12, Z.BA.22, Z.BA.25, Z.BA.26, 

Z.BU.5, Z.BU.6, Z.CH.2, Z.CH.4, Z.CH.6) v navazujících řízeních zajistit v chráněných venkovních 

prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech dodržení hygienických limitů pro hluk. 

V případě překračování hlukových limitů je nezbytné realizovat opatření ke snížení hluku. 

 Požadovaná podmínka je stanovena jednotlivě u každé zastavitelné plochy v kap. 3.2. a také 

v kapitole s výstupními limity 6.3.2. (plochy Z.BA.9, Z.BA.22 a Z.CH.6 byly vypuštěny). 

 

 Před realizací konkrétních záměrů v plochách pro výrobu zajistit odpovídající ochranu veřejného 

zdraví, v odůvodněných případech zpracovat vyhodnocení zdravotních rizik. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 6.3.3. výroku. 

 

 Při realizaci záměru tlakové kanalizace v koridoru K.TI.1 zajistit ochranu přítomného NRBK. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 4.2. 

 

 Při přípravě konkrétních záměrů minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. a 2. třídě 

ochrany ZPF. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 6.3.4. výroku. 

 

 Při přípravě konkrétních záměrů minimalizovat zábor a zásah do PUPFL. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 6.3.4. výroku. 
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 Před realizací záměrů na ploše Z.BA.29 zpracovat báňsko-historický posudek. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 3.2. u příslušné plochy. 

 

 U plochy Z.BA.28 umisťovat stavební objekty mimo záplavové území. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 3.2. u příslušné plochy. 

 

 Při přípravě konkrétních záměrů v ochranných pásmech vodních zdrojů zpracovat hydrogeologické 

posouzení, realizovat ochranná opatření k minimalizaci vlivů na režim a jakost vody v dotčených 

vodních zdrojích. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 6.3.4. výroku. 

 

 Srážkové vody likvidovat přednostně zasakováním. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 4.2.3. výroku. 

 

 Pro zpevněné plochy (automobilové stání apod.) preferovat vegetační dlaždice. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 4.2.3. výroku. 

 

 V případě odkrytí archeologických nálezů nález ohlásit příslušnému orgánu památkové péče a 

v případě požadavku umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 6.3.4. výroku. 

 

 Stavební objekty architektonicky přizpůsobit prostředí a nepřesahovat místní měřítko staveb 

 Tato podmínka je stanovena v kap. 3.1. výroku. 
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10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení vč. vybrané varianty 

Tato kapitola je členěna podle textové části ÚP Bakov nad Jizerou (dle výroku). 

10.1. Odůvodnění vymezení zastavěného území 

Zastavěné území bylo vymezeno postupem podle stavebního zákona ke dni 1. 10. 2017 a to podle usta-

novení § 58, odstavce 1 písmena a) stavebního zákona.  

Výchozím podkladem bylo zastavěného území vymezené v ÚPO Bakov nad Jizerou (01/2000). Do zasta-

věného území byly dále doplněny plochy ostatních zastavěných stavebních pozemků a části pozemních 

komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území. 

10.2. Odůvodnění stanovené základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a 

rozvoje jeho hodnot 

Koncepce rozvoje obce reaguje zejména na místní demografické potřeby, s podstatným přihlédnutím 

k rozvojové ose, ve které obec leží. Nejsou zde však vymezovány žádné rozsáhlé rozvojové plochy pro 

výrobu, tuto potřebu v daleko lepší míře řeší Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou. Přesto právě Ba-

kov nad Jizerou je prvním významným střediskem osídlení vůči Mladé Boleslavi, navíc výborně doprav-

ně napojitelným a tento fakt nelze ignorovat. ÚP tedy připravuje dostatečný potenciál pro umístění i 

nadmístních aktivit. 

10.3. Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce, včetně vymezení 

zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

10.3.1. Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Pro satelity (s výjimkou Studénky) není urbanistická koncepce rozvojovými plochami výrazně ovlivněna. 

Vždy je preferován již existující urbanistický ráz lokality. Pro sídlo Bakov je vymezeno rozvojové úze-

mí ve východní části s cílem tvořit souvislé uliční hrany při centrálních komunikacích, tvořit náměstí a 

páteřní ulice s uličními čarami. V hlubších traktech pozemků lze dotvářet pak izolovanou zástavbu 

rodinných domů, pro nejvýchodnější část území se jedná o větší objemy areálových staveb. Toto jsou 

principy zcela obvyklé a fungující v již existující urbanistické struktuře sídla. 

Zdůvodnění z hlediska umístění plošného rozvoje 

Pro město Bakov je rozvoj koncepce jednoznačně determinován přírodními podmínkami. Západní strana 

je sevřena údolní nivou a prvky ÚSES. Naopak strana východní má optimální předpoklady pro rozvoj, 

navazuje na dopravní koridory. Pro ostatní sídla se jedná zejména o dílčí doplnění proluk, zástavby 

podél komunikací. Výjimku tvoří Studénka, převzata je z již platné změny územního plánu. 

Zdůvodnění z hlediska dynamiky rozvoje 

Urbanistická koncepce je řešena tak, že sídlo Bakov nad Jizerou řeší místní a nadmístní potřeby oby-

vatel a pro potřeby podnikání jsou vymezeny více nadmístní zájmy. Tyto plochy jsou však vázány na 

dobré dopravní napojení, eliminuje se střet s etablovanými plochami bydlení. Pro sídlo Chudoplesy, 

které je nejblíže k Mladé Boleslavi se řeší zvýšená poptávka pro bydlení s limitujícími faktory 
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v regulativech a také pro sídlo Studénka, které má spíše plnit exkluzivní lokalitu spojenou s využitím 

současného hospodářského dvora. Pro ostatní sídla se nepředpokládá rozvoj nad rámec lokálních po-

třeb, je navržen jako velmi uměřený, doplňuje již existující plochy.  

Odůvodnění použitých pojmů 

Nízkopodlažní zástavba = zástavba do dvou nadzemních podlaží a podkroví, zástavba, která zpravidla 

nepřesahuje výšku 6 metrů ke koruně okapové římsy. 

Středněpodlažní zástavba = zástavba do 4 nadzemních podlaží a podkroví (ustupující podlaží), zá-

stavba, která zpravidla nepřesahuje výšku 10 metrů ke koruně okapové římsy. 

Malé objemy, hmoty staveb = zástavba nízkopodlažní (pokud není řečen jiný požadavek na výškovou 

regulaci), zpravidla do 150 m2 zastavěné plochy.  

Středně velké objemy, hmoty staveb = zástavba nízkopodlažní až středněpodlažní, zpravidla v rozmezí 

150-500 m2 zastavění plochy. 

Velké objemy, hmoty staveb = zástavba středněpodlažní (pokud není řečen jiný požadavek na výškovou 

regulaci), a zpravidla nad 500 m2 zastavěné plochy. 

Jeden stavební soubor = uskupení budov, případně jedna budova, které tvoří zpravidla uzavřený 

dvorec. 

Navržené komunikace = požadované komunikace pro využití dané plochy. 

Uliční čára = myšlená liniová spojnice průčelních zdí staveb, zpravidla umístěných svým průčelím do 

jedné přímky. 

Zastavitelnost plochy (v %) = maximální podíl zastavěných ploch vůči řešené ploše v územním plánu. 

10.3.2. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

Vymezené plochy reagují na dosavadní vývoj územního plánu a jeho změn a požadavků rozvojové osy. 

Stručné odůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch je provedeno v kap. 14 odůvodnění (totožné 

s odůvodněním předpokládaných záborů ZPF). 

10.3.3. Odůvodnění vymezených ploch přestavby 

Změny funkčního využití v zastavěném území byly vymezeny jako plochy přestavby. Plochy přestavby 

reagují na aktuální a budoucí potřeby obyvatel. Jde především o změnu původních zem. areálů na 

plochy nerušící drobné výroby VD (P.BU.1, P.BU.2). Tyto nerušící provozy budou příznivější z hlediska 

menších negativních vlivů pro navazující plochy bydlení. 

Plocha přestavby v Bakově P.BA.1 mění původní sklady na plochu smíšenou obytnou SC-N, která bude 

vzhledem k blízkému bydlení vhodnější. 

Plocha přestavby P.ZV.1 je vymezena západně od sídla Podhradí. Původní areál je navržen 

k transformaci na plochu výroby a skladování VL z důvodu již neexistující potřeby muničních skladů. 

10.3.4. Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

Vymezení ploch veřejné zeleně s plochami veřejných prostranství, kde se předpokládá založení parko-

vých areálů, je dáno zejména požadavkem § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, kdy na každou plochu pro bydlení a smíšené bydlení je nutné vymezit též určitou 

plochu veřejného prostranství. Vzhledem k charakteru území je nejvhodnějším subtypem veřejného pro-

stranství právě zeleň.  Jedná se zejména o východní část území. V rozvojových lokalitách východní 

části sídla Bakov jsou pak vymezeny i plochy veřejných prostranství, které mají tvořit budoucí náměs-

tí lokality. 
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10.4. Odůvodnění stanovené koncepce veřejné infrastruktury, včetně 

podmínek pro její umísťování 

10.4.1. Odůvodnění - dopravní infrastruktura 

ÚP ponechává všechny komunikace ve svém statutu. Pouze navrhuje a doplňuje tak chybějící dopravní 

síť k novým zastavitelným plochám a chybějící cestní síť ve volné krajině, které mají zajistit obsluž-

nost zemědělských pozemků a některé sloužit jako cyklostezky. 

Územím prochází tři jednokolejné železniční tratě - trať č. 070 směr Praha – Turnov, trať č. 080 

směr Bakov nad Jizerou – Jedlová a trať č. 063 směr Bakov nad Jizerou město – Dolní Bousov.  

ÚP vymezuje koridor územní rezervy R2 v šíři 100 m pro přeložku tratě č. 070 - Josefův Důl 

/Dalešice; Mnichovo Hradiště a Loukov (požadavek ze ZÚR). 

10.4.2. Odůvodnění - technická infrastruktura 

Vodovod 

ÚP umožňuje rozšíření vodovodní sítě pro plochy zastavěného území i pro plochy zastavitelné. Pro 

vybrané zastavitelné plochy jsou uloženy podmínky napojení na centrální vodovod. 

Kanalizace 

ÚP umožňuje rozšíření kanalizační sítě pro plochy zastavěného území i pro plochy zastavitelné. Sys-

témy jsou navržené jako centrální z hlediska efektivnosti a ochrany vodních zdrojů.  

V sídle Malá Bělá a Chudoplesy jsou vymezeny plochy pro čerpací stanice odpadních vod a od nich ke 

stávající ČOV v sídle Bakov jsou vymezeny koridory pro tlakovou kanalizaci. Díky tomu je sídlu Malá 

Bělá a Chudoplesy umožněno centrální čištění odpadních vod na ČOV v Bakově. Tlaková kanalizace ze 

sídla Malá Bělá do sídla Bakov bude společně využívané s obcí Nová Ves u Bakova. 

Elektrická energie 

Územní plán umožňuje v rámci přípustného využití všech funkčních ploch realizovat nové trafostanice 

a napájecí vedení kdekoliv. Není nezbytné přesně vymezovat budoucí trafostanice a jejich napájecí 

vedení. Toto řešení se jeví jako vhodnější, nebude docházet ke zbytečnému omezování využití území. 

Zásobování plynem a teplem 

ÚP umožňuje řešit různé způsoby vytápění a není důvodné ani ekonomicky účelné diktovat jeden sys-

tém vytápění. 

Odpadové hospodářství 

ÚP připouští umístění sběrných dvorů na konkrétních funkčních plochách. Koncepce odpadů se nemění. 

10.4.3. Odůvodnění stanovených požadavků na občanské vybavení veřejné infrastruktury 

ÚP vymezuje plochy občanské vybavenosti v dostatečném rozsahu a rovnoměrně v rámci rozvojových 

ploch. Vybavenost občanskou lze umisťovat i do ploch smíšených. Jsou vymezena i veřejná prostran-

ství, která umožňují v dostatečné míře poskytnout pobytové funkce pro plochy bydlení.   

10.4.4. Odůvodnění stanovených požadavků na veřejná prostranství 

Veřejná prostranství jsou vymezovány z urbanistických důvodů a dále pro naplnění požadavků vyplý-
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vajícího z ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., tj. pro každé dva hektary zastavitelné plochy 

bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plo-

chou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, kdy do této výměry se ne-

započítávají pozemní komunikace. Jedná se o tyto plochy veřejných prostranství: 

Kód plochy 

veř. pro-

stranství 

Rozloha 

ploch veř. 

prostranství 

Veřejné prostranství 

vymezeno pro zastavitel-

né plochy 

Celková rozloha 

příslušných za-

stavitelných ploch 

Lokalita  

Z.BA.2 1 639 m2 Z.BA.1 12 303 m2 S okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.8 5 233 m2 Z.BA.7, 11, 12, 14 88 348 m2 V okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.17 2 236 m2 Z.BA.15 36 370 m2 V okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.18 1 567 m2 Z.BA.19 64 441 m2 V okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.24 1 132 m2 Z.BA.25 13 097 m2 J okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.33 6 741 m2 Z.BA.31, 32 134 185 m2 JZ okraj sídla Studénka 

Z.BA.34 2 432 m2 Z.BA.34 48 715 m2 S okraj sídla Bakov n. J. 

Z.CH.14 2 764 m2 Z.CH.5, 9, 11, 12, 13 39 931 m2 JZ okraj sídla Chudoplesy 

Z.CH.20 6 318 m2 Z.CH.15, 16, 17, 18, 19 32 409 m2 SZ okraj sídla Chudoplesy 

Z.HO.10 1 851 m2 Z.HO.12 58 315 m2 JV od sídla Bakov n. J. 

Z.HO.11 1 503 m2 Z.HO.12 58 315 m2 JV od sídla Bakov n. J. 

Z.HO.14 3 445 m2 Z.BA.20, 23 86 782 m2 JV okraj sídla Bakov n. J. 

Z.MB.4 1 409 m2 Z.MB.2, 3 23 304 m2 Z okraj sídla Malá Bělá, lok. 

Za tratí 

Z.ZV.5 1 211 m2 Z.ZV.4 20 691 m2 J okraj sídla Zvířetice 

10.4.5. Odůvodnění návrhu řešení požadavků civilní ochrany 

ÚP dává zejména informační přehled pro možné poskytnutí úkrytů osob a materiální pomoci. Neklade si 

ambice striktně diktovat podmínky, neboť charakter území vylučuje speciální nároky na ochranu CO. 

10.5. Odůvodnění stanovené koncepce uspořádání krajiny 

10.5.1. Odůvodnění stanovené koncepce uspořádání krajiny a stanovených podmínek pro 

změny jejich využití 

Tak jako je věnována pozornost zastavěnému území a zastavitelným plochám, řeší ÚP stejně důsledně 

i koncepci území nezastavěného. 

Podle Evropské úmluvy o krajině se „péčí o krajinu“ rozumí činnosti, které směřují v perspektivě trva-

le udržitelného rozvoje k uchování krajiny v dobrém stavu řízením a harmonizací změn, vyvolaných 

sociálním, ekonomickým a environmentálním vývojem. V souladu s tímto úkolem se územní plánování 

považuje za zvláště významnou činnost, která ve svých důsledcích směřuje ke zhodnocení, obnově nebo 

tvorbě krajiny. 

ÚP respektuje zásady Evropské úmluvy o krajině, vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v kra-

jině a formou stanovení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje podmínky pro změny v 
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jejich využití. Krajinné matrixy jsou členěny do 6 typů funkčních ploch. Plochy zemědělské - trvalých 

travních porostů (NZt) v plošném uspořádání, a plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp), 

plochy pozemků určených k plnění funkce lesa (NL), plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy země-

dělské- orná půda (NZo) a plochy smíšené nezastavěného- mokřady (NSm). Toto členění dává dosta-

tečně vhodné předpoklady pro ochranu území a jeho produkční schopnosti. 

Mimo tyto funkce plní krajina další, pro trvale udržitelný rozvoj nezastupitelné mimoprodukční funkce, 

např. funkce přírodních a přirozených refugií rostlin a živočichů, významného a jediného zdroje pitné a 

užitkové vody apod. Významnou funkcí pro trvale udržitelný rozvoj je i kulturní a estetická hodnota 

daná předchozím historickým vývojem. Volná krajina je rovněž nejpřirozenějším a nezastupitelným pro-

storem pro rekreaci a relaxaci obyvatelstva. 

Mezi hlavní úkoly územního plánování v nezastavěném území patří vytváření podmínek pro zachování 

vysoké kvality základních složek životního prostředí, respektování a ochrana krajinného rázu a vý-

znamná podpora přirozeného členění sekundární krajinné struktury – přirozeného krajinného rámce 

sídel, včetně jeho kompozičních aspektů (průhledy, dálkové pohledy, dominanty apod.). Jsou vymezeny 

nové pásy smíšených porostů, cestní sítě, ochráněny jsou krajinné hodnoty. 

Je pochopitelně na uživatelích, která forma využití pozemků bude pro ně adekvátní. Územní plán se 

snaží skloubit podmínky pro rozvoj a ochranu všech složek prostředí, společně s různorodými, často 

protichůdnými zájmy a požadavky obyvatel. Výsledkem je kompromis mezi potřebami člověka a hodnotami 

a limity území (krajiny). ÚP ukazuje možnosti revitalizací vodních toků, výsadeb lesních a nelesních 

porostů. Všechny tyto kroky by měly vést k posílení vitality krajiny a zájmu člověka o ni. ÚP podporu-

je a rozvíjí prostupnost území. Funkční rozložení ploch je navrženo s ohledem na potřebu zvýšení 

ekologické stability a možnosti zprůchodnění správního území, které je dnes pokryto převážně zorně-

nou půdou.  

Tři funkční typy krajiny – plochy zemědělské - trvalé travní porosty (NZt), plochy lesů (NL) a plochy 

smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) - umožňují přímý kontakt návštěvníka s krajinnými 

složkami bez nutnosti obcházet rozsáhlé bloky, jako je tomu v případě ploch zemědělských- orné půdy, 

které tuto možnost poskytují v omezené míře. Vymezením tras stávajících i navržených účelových 

komunikací a přípustných podmínek pro trasování cestní sítě kdekoliv v neurbanizovaném území je 

rovněž zajištěna podmínka prostupnosti krajiny. 

10.5.2. Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability 

Základní skladebnou součástí ÚSES je biocentrum (centrum biotické diverzity). Jeho plocha je nebo má 

být tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který svou velikostí a stavem ekologických 

podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny. Jedná se o 

biotop nebo soubor biotopů, jenž svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 

pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je skladebnou součástí ÚSES, která je nebo cílově má být tvořena ekologicky významným 

segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné 

kontakty organismů. Na rozdíl od biocenter nemusí umožňovat trvalou existenci všech druhů 

zastoupených společenstev. Funkčnost biokoridorů podmiňují jejich prostorové parametry, stav trvalých 

ekologických podmínek a struktury i druhové složení biocenóz. Vymezené biokoridory jsou většinou 

vedeny údolími vodních toků. 

 

V řešeném území je vymezena lokální, regionální a nadregionální úroveň ÚSES. 

ÚP pro plochy ÚSES stanovuje podmínky využití. Tyto plochy jsou harmonicky doplněny do ploch 

uspořádání krajiny a tvoří tak nedílnou součást celého krajinného rámce (kap. 6.3.4. textové části ÚP). 

Stanovené podmínky využití na plochách ÚSES mají překryvnou funkci a jsou tedy nadřazeny 



  

66 

 

podmínkám využití ploch, které překrývají.  

10.5.3. Odůvodnění zachování prostupnosti krajiny 

Jsou vymezeny cestní sítě v krajině a to v rámci celého správního území, kde se předpokládá i její 

zpřístupnění pro krátkodobé účely rekreace. 

10.5.4. Odůvodnění návrhu protierozních opatření a odůvodnění stanovených nástrojů pro 

ochranu území před povodněmi 

ÚP vymezuje řadu pásů a ploch se zvýšenou retenční schopností území jako jsou plochy smíšené neza-

stavěného území – přírodní a plochy trvalých travních porostů. Tyto jsou vymezeny zejména podél 

vodních toků a na velkých blocích orné půdy. 

10.5.5. Odůvodnění podmínek stanovených ÚP ve vztahu k rekreaci 

Stávající plochy individuální rekreace jsou potvrzeny. Plochy bydlení a plochy smíšené obytné umožňují 

saturovat potřebu rekreace - přechodného ubytování a rovněž řada navržených krajinných úprav a 

cestní síť umožňují lépe vytěžit stávající potenciál území. 

10.5.6. Odůvodnění podmínek pro dobývání ložisek nerostných surovin 

V ÚP nejsou vymezeny žádné plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin. 

 

10.6. Odůvodnění stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití 

10.6.1. Zastavěné území a zastavitelné plochy 

10.6.1.1. Plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) 

Bydlení v rodinných domech je zastoupeno nejširší měrou v sídle Bakov, má charakter městské 

zástavby. Jedná se o plochy určené pro bydlení městského charakteru spojené s plochami zahrad, s již 

velmi limitovanými možnostmi chovu zvířat či pěstování plodin. Tato zástavba je podmínkami využití 

upravena tak, že jsou nastaveny relativně široké možnosti pro nerušící funkce, doplňující bydlení 

zejména místních potřeb. Urbanisticky nejde o výrazné a hodnotné lokality. Jedná se zejména o 

rozvojové plochy jihovýchodní části a také pro plochy již stabilizované v sídle. Pro lokality mající 

charakter městských satelitů je tento typ zástavby rovněž zastoupen. Jedná se zejména o sídlo 

Chudoplesy, kde je velký tlak na bydlení díky dobré dopravní napojení na Mladou Boleslav. 

10.6.1.2. Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 

Bydlení venkovské je zastoupeno zejména v ostatních sídlech než v Bakově. Tedy tam, kde je snaha 

udržet rozvolněný či jinak specifický charakter oblasti a drobné měřítko zástavby. Tato zástavba je 

podmínkami využití korigována a limitována tak, aby její charakter přiměřenou formou respektoval ge-

nius loci původní zástavby a zároveň nebyla výrazně neomezována ze strany územního plánu. 

U ploch bydlení je často stanoven rovněž rozdílný požadavek na minimální výměru stavebních parcel, 

případně jejich tvar a uspořádání staveb. Tento požadavek vychází z požadavků obklopující 

urbanistické koncepce, charakteru zástavby, na kterou by nové stavební záměry měly harmonicky 

navazovat.  
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Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské s ochranným režimem (BVo) 

Plochy bydlení venkovského charakteru s ochranným režimem lze charakterizovat jako urbanisticky 

hodnotné, zejména díky charakteru současné drobné obytné zástavby a jejího umístění. Jde o zástavbu 

původní dochované typické urbanistické struktury, která je zároveň v ÚP chráněnou hodnotou. 

Pro tyto plochy jsou ÚP vymezeny zpřísňující podmínky využití. Na nejhodnotnější plochy, charakteri-

zované kompozičně ucelenými stavebními bloky, je (kromě standardního omezení výšky staveb) uplatněn 

požadavek dodržení stavebních čar a štítové či okapové orientace. ÚP zde přebírá určité zpřesňující 

prvky regulace, které jsou pro zachování urbanistických hodnot těchto vybraných lokalit (v duchu tra-

diční venkovské zástavby) zcela zásadní, a to bez nutnosti stanovovat pro tyto plochy pořízení regu-

lačního plánu jako podmínku pro rozhodování v území. Jedná se zejména o sídlo Zvířetice a Buda. 

10.6.1.3. Plochy bydlení v bytových domech (BH) 

Bydlení v bytových domech je zastoupeno jako stávající - o vyšších podlažnostech. Jedná se o plochy 

určené pro bydlení městského charakteru s vysoko a středněpodlažní hladinou zástavby. Tato zástav-

ba je podmínkami využití upravena tak, že jsou zde nastaveny možnosti pro plochy občanské vybave-

nosti, naopak upozaděny jsou funkce vedoucí k uspokojování individuálních potřeb zemědělské či pěs-

tební činnosti. Urbanisticky jde o výrazné lokality, které mají omezené možnosti dalšího rozvoje obdob-

ným charakterem zástavby. V případě sídla Bakov jde o jeho centrální část- jihozápad. 

Odůvodnění detailnějšího členění podtypů s rozdílným způsobem využití: 

Členění na 4 funkční podtypy vychází z odlišných charakterů zástavby venkovského a městského cha-

rakteru, které jsou svým urbanistickým pojetím a ochranou hodnot naprosto různorodé. Tyto plochy je 

třeba plošně odlišit, tak jak je utvářena jejich urbanistická koncepce. 

10.6.1.4. Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

Rekreace rodinná je zastoupena ve stávajících plochách. Tato rekreace je pro koncepci rozvojových 

ploch důležitá. Reaguje na potřeby příměstské rekreace a doplňuje tak komplexní požadovanou nabídku 

služeb. 

Tyto plochy lze považovat za stabilizované a není účelné, je s ohledem na atraktivní nabídku ploch 

rekreace hromadné, dále rozšiřovat. 

10.6.1.5. Plochy občanského vybavení (OV) 

ÚP potvrzuje ve svém statutu stávající plochy občanského vybavení (OV). Jedná se o mix přípustných 

funkcí služeb. Pro další plochy bydlení a výroby jsou proporcionálně navrženy další plochy vybavenos-

ti občanské. Možnosti související občanské vybavenosti jsou umožněny podmínkami využití dané rovněž 

pro stávající, tak i nově vymezené zastavitelné plochy obytné zástavby. 

10.6.1.6. Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

ÚP vymezuje plochy tohoto občanského vybavení (OS). Jedná se o mix přípustných funkcí služeb a 

částečně také ubytování. Tyto funkce budou plnit roli zejména k plochám bydlení a doplňují potřebu 

zázemí obce. ÚP si všímá i potřeby vymezit v prakticky každém sídle potenciální plochy pro tuto ob-

čanskou vybavenost, která zde chybí. 

10.6.1.7. Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 

ÚP potvrzuje ve svém statutu stávající plochy tohoto občanského vybavení (OH) a vymezuje pro ně 

plošné rozšíření z důvodu vysokého podílu nových rozvojových ploch.  
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10.6.1.8. Plochy občanského vybavení – specifické (OX) 

ÚP potvrzuje ve svém statutu stávající plochy tohoto občanského vybavení (OX) a sice plochy hradu, 

kde je zapotřebí řadu možných funkcí potlačit a vyzdvihnout pouze úzký segment vybraných.  

Odůvodnění detailnějšího členění podtypů s rozdílným způsobem využití: 

Členění na tři funkční podtypy vychází ze 4 požadovaných odlišných charakterů zástavby, které jsou 

svým urbanistickým pojetím a ochranou hodnot naprosto různorodé. U hřbitova jde zejména a pouze o 

funkce, které jsou neslučitelné s jinou nabídkou služeb než pohřebnictvím. Plochy sportovní je třeba 

vymezit z důvodu potřeby takových ploch ve správním území, a které nebudou zabírány zástavbou 

jiného charakteru.  

Vymezení ploch občanské vybavenosti je nezbytným předpokladem pro rozvoj ploch bydlení, které rea-

gují až na možnost nárůstu obyvatel.  

10.6.1.9. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)    

Plochy smíšené obytné jsou zastoupeny zejména v menších sídlech, řadu požadavků přebírají však 

plochy bydlení venkovského. Jedná se o funkci, která je zcela legitimním mixem jednotlivých funkcí 

bydlení, služeb a také nerušící malovýroby (zejména zemědělství), z nichž každá může koexistovat s 

ostatními. Uspokojování potřeb se tak děje pro místní a nadmístní potřeby. 

10.6.1.10.  Plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC)    

Plochy smíšeného bydlení jsou zastoupeny v centrální partii města, a sice jako plochy stávající, které 

tvoří integrální součást jeho gotické struktury. Jedná se o funkci, která je zcela legitimním mixem 

jednotlivých funkcí bydlení, služeb a také nerušící malovýroby, z nichž každá může koexistovat s 

ostatními. Uspokojování potřeb se tak děje pro místní a nadmístní potřeby. Plochy v centrální části 

sídla jsou hodnotné. Tyto plochy jsou vymezeny i jako důležité plochy pro kompoziční osu nových 

rozvojových ploch ve východní části sídla Bakov.  

10.6.1.11. Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)  

10.6.1.12. Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace (DSm)  

10.6.1.13. Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (DSú)  

10.6.1.14. Plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ)  

10.6.1.15. Plochy dopravní infrastruktury – letecká (DZ)  

Všechny tyto plochy zajišťují dopravní dostupnost a jejich funkční členění je důvodné z hlediska 

vlastnictví a podmínek připojení na dopravní infrastrukturu. ÚP navrhuje především plochy místních a 

účelových komunikací v krajině a sídle.    

10.6.1.16. Plochy technické infrastruktury (TI) 

Jsou to plochy určené zejména stavby technické infrastruktury, pro uložení inženýrských sítí, doprav-

ní infrastruktury a nezbytného zázemí.  

10.6.1.17. Plochy výroby a skladování – výroba elektrické energie (VE) 

Jsou to plochy určené výhradně pro využití možné energie. Tyto plochy jsou stabilizovány. 
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10.6.1.18. Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) 

Tyto výrobní plochy jsou zejména plochami areálové zástavby, která často tvoří již integrální součást 

obce, a proto se jedná o mix služeb a nerušící výroby. Jsou zastoupeny okrajově, protože řadu 

požadavků přebírají plochy lehkého průmyslu. Tyto plochy se pozvolna transformují na převažující 

službový sektor a nemohou vyloučit ani funkce pro čistou občanskou vybavenost s ubytováním. Tyto 

plochy řeší především drobnější výrobu, která je slučitelná s navazujícími funkcemi bydlení a také mají 

nižší výškové limity zástavby (centrální části sídla Bakov) 

10.6.1.19. Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) 

Tyto plochy lze charakterizovat jako plochy s možností umisťovat zařízení pro nerušící výrobu, skla-

dování a služby. Jedná se zejména o zařízení výroby a služeb všeho druhu, sklady a veřejné provozy. 

Pro tyto plochy jsou stanovena určitá omezení, která se snaží předejít případným kolizím či střetům 

zájmů, Jsou zde zastoupeny zásadním způsobem a společně s plochami SC tvoří páteř ekonomiky i pro 

větší správní obvod. Jejich potenciál do budoucna poroste. 

Odůvodnění detailnějšího členění podtypů s rozdílným způsobem využití: 

Členění na 2 funkční podtypy vychází z různých požadovaných charakterů zástavby. Méně rušící a 

více rušící provozy. 

10.6.1.20. Plochy veřejných prostranství (PV) 

ÚP vymezuje plochy rozšířených úseků ulic apod. jako plochy veřejných prostranství. Pro nové rozvojo-

vé plochy jsou plochy veřejných prostranství vymezeny. 

10.6.1.21. Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

Jako plochy veřejné zeleně jsou označeny plochy sloužící primárně pro veřejnou zeleň. Zeleň má mnoho 

pozitivních funkcí, které zvyšují kvalitu pracovního a životního prostředí (funkce mikroklimatická, hy-

gienická, ochranná, estetická, biologický význam). Neméně důležitý je její význam urbánní a kompoziční. 

Podíl těchto ploch při formování veřejného prostoru proto nesmí být snižován. 

ÚP potvrzuje stávající plochy veřejných prostranství v jejich dosavadním významu a rozsahu. Řada 

těchto ploch je pak navázána i na krajinná opatření ve volné krajině.  

10.6.1.22. Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO) 

Jsou klíčové tam, kde zejména oddělují různé funkční plochy s různými zátěžemi v území. Jsou zapo-

třebí tam, kde oddělují funkce bydlení a dopravy, například (Bakov- východ). 

10.6.1.23. Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS) 

Jedná se zejména o takové plochy, kde je zapotřebí udržet de-facto statut nezastavitelnosti, avšak 

v zastavěném území s možností oplocení. 

Odůvodnění jiného funkčního typu než je stanoveno vyhláškou v platném znění: 

V ÚP bylo stanoveno funkční využití nad rámec obsahu citovaného právního předpisu. Doplnění těchto 

druhů ploch bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému zeleně podle přílohy č. 7, části I, odst. 1, 

písm. c. vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

Jde o plochy zeleně, konkrétně zeleně ochranné a izolační (ZO) a zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). 

Jde o zeleň zpravidla na soukromých pozemcích, nebo dokonce oplocených. Do této kategorie se řadí i 

oplocené sady ve volné krajině. 

Významová škála těchto ploch je poměrně široká. V zastavěném území zahrnuje plochy rozptýlené 



  

70 

 

zeleně, mající takřka přírodní charakter. Ty mají zejména prostorově clonící a ekologickou funkci. 

Nemusejí být nutně průchodné a dosažitelné obyvatelům města. Jde zpravidla o plochy zahrad a sadů, 

zpravidla na soukromých pozemcích. 

Tyto plochy zaručují typické prolnutí přírodních prvků se zástavbou, zprostředkovávají přechod 

záhumenních partií sídla do volné krajiny. Často vyplňují prostor mezi velkými objemy stodol a podílí 

se tak na utváření rozvolněné rostlé urbanistické kompozice sídla, představující jeho genius loci. 

Vymezení všech takových ploch má společného jmenovatele, a tím je potřeba jejich zachování a 

ochrany, zejména před zastavěním. Jsou nedílnou součástí systému sídelní zeleně (spolu se zelení 

veřejných prostranství a drobnou zelení soukromou nebo vyhrazenou). Jejich význam tkví rovněž ve 

zprostředkování přirozeného přechodu urbanizovaných ploch do krajiny, často se fakticky prolínají 

např. s plochami krajinné zeleně. Tyto plochy přivádějí biotu do zástavby, příznivě ovlivňují mikroklima 

a mají tedy nesporný význam pro kvalitu životního prostředí. 

Zástavbu, vyjma určených, na těchto plochách nelze připustit. Podmínky využití těchto ploch jejich 

ochranu před zastavěním zaručují. 

Pro plochy ochranné a izolační zeleně jde zejména o jejich význam z hlediska snížení negativních vlivů 

(hluk, prach). Zde se předpokládají doprovodná opatření technických staveb, např. zdí. 

Podmínky využití pro tyto plochy vyžadují jiné parametry, než je tomu u ostatních ploch 

nezastavěného území, jež definuje vyhláška. Hlavním problémem je již fakt, že tyto plochy se nalézají 

uvnitř zastavěného území. Proto na ně nelze aplikovat žádné vhodné funkční využití, které vyhláška 

nabízí. 

10.6.2. Plochy přírody a krajiny 

10.6.2.1. Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Jedná se o plochy vodních toků, rybníků, retenčních a ostatních vodních nádrží, které plní funkce 

ekologicko-stabilizační, retenční, rekreační, estetické a hospodářské. 

Vodní plochy a toky zůstávají nejdůležitějšími přírodními činiteli v krajině. Podél nich je směřována 

většina biokoridorů a interakčních prvků a právě ony se svými břehovými partiemi se podílejí nejsilněj-

ší měrou na migraci a reprodukci většiny rostlinných a živočišných druhů.  

Systém opatření posiluje retenci krajiny a zlepšuje její biodiverzitu. ÚP nové plochy vymezuje tam, kde 

je to nejvíce účelné a prospívá tak ke zvýšení ekologické stability a posílení protipovodňové funkce, 

čímž pomáhá k dalšímu zvýšení retence v území. Podmínky využití ostatních ploch nezastavěného 

území zřízení drobných vodních ploch a vodohospodářských úprav umožňují také. 

Jsou navrženy nové vodní plochy – W-N 1, W-N 2, W-N 3. 

10.6.2.2. Plochy zemědělské – orná půda (NZo) 

Jedná se o plochy zemědělské - orné půdy, které plní výhradně hospodářské funkce. Statut ploch 

orné půdy se nemění. 

10.6.2.3. Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NZt) 

Jde o plochy luk a pastvin, jedná se o trvalé a speciální kultury ve volné krajině (nezastavěném úze-

mí). ÚP nevylučuje možnost částečného, poměrně variabilního zemědělského i nezemědělského využití, a 

to za podmínek daných podmínkami využití. 

Tyto plochy představují významný ekologický fenomén, jsou dočasnými rezervoáry dešťových srážek, 

poskytují útočiště rozmanitým společenstvím živočišných a rostlinných druhů – jsou významnou součás-

tí kostry ekologické stability. 
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10.6.2.4. Plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa (NL) 

Jedná se o plochy určené k plnění funkce pro upevnění funkce ekologicko-stabilizační, krajinotvorné, 

rekreační, estetické a hospodářské.  

10.6.2.5. Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp) 

Jde převážně o maloplošná, často liniová a bodová území. Jsou nárazovými prvky erozních splachů a 

odvodňují za pomoci dešťových koryt přebytečnou vodu. Jsou útočištěm volně žijících živočichů a „zá-

sobárnou“ přirozených druhů bylin a trav pro postupnou revitalizaci krajiny. Jejich ochrana a postupné 

doplňování je pro přírodní biodiverzitu krajiny a krajinný ráz zcela zásadní a nenahraditelná. Význam-

nou roli bude hrát procentuelní zastoupení jednotlivých prvků vegetace a jejich vzájemná rozmanitost a 

uskupení. Jedná se o plochy, které kombinují travní porosty s keřovým a stromovým patrem na země-

dělských pozemcích, jež svojí existencí chrání. 

V ÚP se jedná o potvrzení stavu ploch charakterizovaných zejména jako ostatní (dle katastrálních 

map), ochrana a ukotvení jejich funkce. Je navržena řada ploch nových, které ekologickou stabilitu po-

sílí. Nejedná se o zábory ZPF. Jsou vymezeny pásy pro posílení protierozních funkcí a ochranu cestní 

sítě. Jsou také vymezeny pásy, které podporují prvky ÚSES s cílenou snahou posílení ekologické sta-

bility. 

10.6.2.6. Plochy smíšené nezastavěného území – mokřady (NSm) 

Jde převážně o maloplošná území. Jsou významnými akumulátory srážkových vod a jsou útočištěm řady 

volně žijících živočichů a vysokou „zásobárnou“ přirozených druhů bylin a trav. Velmi často se zde 

vyskytují chráněné druhy a často plní také funkci genetické zásobárny. Jejich ochrana a je pro přírod-

ní biodiverzitu krajiny a krajinný ráz nejdůležitější ze všech ploch neurbanizovaného území. Tyto plochy 

tedy mají přísnější podmínky využití. 

10.6.3. Zdůvodnění stanovení výstupních limitů 

Výstupní limity jsou obecným ustanovením - podmínkou, která se vztahuje v rámci celého správního 

území a není účelné, efektivní ani graficky přehledné je zobrazovat v plošných jevech hlavního výkre-

su konkrétně. 

 

10.7. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 

ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

10.7.1. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb 

Dopravní a technická infrastruktura 

kód a 

číslo 

VPS 

název lokalizace odůvodnění 

VDt1 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 1) 

SZ okraj sídla 

Malá Bělá, podél 

tratě 

Dopravní obsluha, protažení uliční osy. 
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kód a 

číslo 

VPS 

název lokalizace odůvodnění 

VDt2 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 2) 

SZ sídla Malá 

Bělá 

Připojení rozvojových lokalit. 

VDt3 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 3) 

Z okraj sídla Malá 

Bělá, lok. Za tratí 

Jižní obsluha celé rozvojové lokality. 

VDt4 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 4) 

S okraj sídla Ba-

kov n. J. 

Na již existující polní komunikaci prota-

žení uliční osy, obsluha rozvojových 

ploch. 

VDt5 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 5) 

V okraj sídla 

Bakov n. J. 

Páteřní komunikace rozvojových ploch, 

napojení sídla Bakov 

VDt6 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 6) 

V od sídla Bakov 

n. J. 

Bezpečné spojení po nejkratší linii pro 

pěší a cyklo v rámci obsluhy průmyslo-

vé zóny. 

VDt7 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 7) 

V od sídla Bakov 

n. J. 

Bezpečné spojení po nejkratší linii pro 

pěší a cyklo v rámci obsluhy průmyslo-

vé zóny. 

VDt8 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 8) 

V od sídla Bakov 

n. J. 

Bezpečné spojení po nejkratší linii pro 

pěší a cyklo v rámci obsluhy průmyslo-

vé zóny. 

VDt9 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 9) 

V okraj sídla 

Bakov n. J. 

Páteřní komunikace rozvojových ploch, 

napojení sídla Bakov 

VDt12 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 12) 

V okraj sídla 

Bakov n. J. 

Páteřní komunikace rozvojových ploch, 

napojení sídla Bakov 

VDt13 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 13) 

V okraj sídla 

Bakov n. J. 

Páteřní komunikace rozvojových ploch, 

napojení sídla Bakov 

VDt14 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 14) 

JV od sídla Bakov 

n. J. 

Páteřní komunikace rozvojových ploch 

výroby. 

VDt15 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 15) 

JV od sídla Bakov 

n. J. 

Páteřní komunikace rozvojových ploch 

výroby- centrální sběrná komunikace. 

VDt16 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 16) 

JV okraj sídla 

Bakov n. J. 

Páteřní komunikace rozvojových ploch 

výroby- centrální sběrná komunikace. 

VDt17 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 17) 

JV okraj sídla 

Bakov n. J. 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt18 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 18) 

JV okraj sídla 

Bakov n. J. 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt20 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 20) 

JZ okraj sídla 

Bakov n. J. 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt21 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 21) 

SZ okraj sídla 

Chudoplesy 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 
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kód a 

číslo 

VPS 

název lokalizace odůvodnění 

VDt23 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 23) 

SZ okraj sídla 

Horka 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt24 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 24) 

S okraj sídla 

Horka 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt25 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 25) 

JV okraj sídla 

Horka 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt26 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 26) 

JZ okraj sídla 

Chudoplesy 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt27 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 27) 

SZ okraj sídla 

Chudoplesy 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt28 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 28) 

S část sídla Buda Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt29 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 29 

SV část sídla 

Buda 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

VDt30 Plocha pro komunikaci, chodníky a 

inženýrské sítě (DSm-N 30) 

S část sídla Ba-

kov n. J. 

Obsluha vnitřních rozvojových ploch. 

 

Dopravní infrastruktura 

kód a 

číslo 

VPS 

název lokalizace odůvodnění 

VD1 Stezka pro pěší a cyklisty Chudo-

plesy - Bakov n. J. (DSú-N 8) 

mezi sídlem 

Chudoplesy a 

Bakov n. Jizerou 

Bezpečné spojení sídel po nejkratší 

spojnici. 

VD2 Stezka pro pěší a cyklisty (DSú-N 

5) 

SZ okraj sídla 

Bakov n. Jizerou 

Nejkratší spojnice směrem na sever, 

podél atraktivity vodního toku. 

VD3 Stezka pro pěší a cyklisty (DSú-N 

6) 

SZ okraj sídla 

Bakov n. Jizerou 

Nejkratší spojnice směrem na sever, 

podél atraktivity vodního toku. 

 

Technická infrastruktura 

kód a 

číslo 

VPS 

název lokalizace odůvodnění 

VT1 Plocha pro stavbu čerpací stanice 

odpadních vod (TI-N) 

Z okraj sídla 

Chudoplesy 

Optimální bod z hlediska nízké nivelety, 

dopravního přístupu. 

VT2 Koridor pro stavbu tlakové mezi sídlem Využívá potenciál existující cestní sí-
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kód a 

číslo 

VPS 

název lokalizace odůvodnění 

kanalizace Chudoplesy – Bakov n. 

Jizerou 

Chudoplesy a 

Bakov n. Jizerou 

tě, přímé spojení. 

VT3 Plocha pro stavbu čerpací stanice 

odpadních vod (TI-N) 

V okraj sídla 

Malá Bělá 

Optimální bod z hlediska nízké nivelety, 

dopravního přístupu. 

VT4 Koridor pro stavbu tlakové 

kanalizace Malá Bělá – Bakov n. 

Jizerou 

mezi sídlem Malá 

Bělá a Bakov n. 

Jizerou 

Nejkratší spojnice, potřeba kolmo přejít 

přes vodoteč. 

 

10.7.2. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných opatření 

Opatření ke zvyšování retenčních schopností území 

kód a 

číslo 

VPO 

název lokalizace odůvodnění 

VR1 Plochy lesní – pozemky určené 

k plnění funkcí lesa (NL-N) 

V od sídla Zvíře-

tice 

Protierozní opatření, extrémní svahová 

partie těsně nad sídlem. 

VR2 Plochy lesní – pozemky určené 

k plnění funkcí lesa (NL-N) 

V od sídla Zvíře-

tice 

Protierozní opatření na široké ploše 

orné půdy ve svahové partii. 

VR3 Plochy lesní – pozemky určené 

k plnění funkcí lesa (NL-N) 

V od sídla Zvíře-

tice 

Stabilizace lesních porostů s vyšší 

ekologickou funkcí. 

VR4 Plochy lesní – pozemky určené 

k plnění funkcí lesa (NL-N) 

V od sídla Zvíře-

tice 

Stabilizace lesních porostů s vyšší 

ekologickou funkcí. 

VR5 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

S od sídla Zvíře-

tice 

Snížení erozních splachů vůči vodoteči. 

VR6 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

J od sídla Malá 

Bělá 

Stabilizace orné půdy v širokém lánu na 

svahové partii. 

VR7 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

J od sídla Malá 

Bělá 

Stabilizace orné půdy v širokém lánu na 

svahové partii. 

VR8 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

S od sídla Bakov 

n. J. 

Revitalizace potoční nivy. 

VR9 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

S od sídla Bakov 

n. J. 

Revitalizace potoční nivy. 

VR10 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

S od sídla Buda Revitalizace potoční nivy. 

VR11 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

S od sídla Buda Revitalizace potoční nivy. 
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kód a 

číslo 

VPO 

název lokalizace odůvodnění 

VR12 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

S od sídla Buda Revitalizace potoční nivy. 

VR13 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

SV od sídla 

Studénka 

Revitalizace potoční nivy. 

VR14 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

SV od sídla 

Studénka 

Revitalizace potoční nivy. 

VR15 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

SV od sídla 

Studénka 

Revitalizace potoční nivy. 

VR16 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

SV od sídla 

Studénka 

Revitalizace potoční nivy. 

VR17 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

J od sídla 

Studénka 

Revitalizace potoční nivy. 

VR18 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

J od sídla 

Studénka 

Revitalizace potoční nivy. 

VR19 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

J od sídla 

Studénka 

Revitalizace potoční nivy. 

VR20 Plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní (NSp-N) 

J od sídla 

Studénka 

Revitalizace potoční nivy. 

 

Opatření k podpoře nefunkčních prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) 

kód a 

číslo 

VPO 

název prvku ÚSES lokalizace odůvodnění 

VU1 Nadregionální biokoridor NBK 32 

Příhrazské skály – K10 

Z od sídla Zvíře-

tice 

Posílení ekologické stability krajiny 

VU2 Nadregionální biokoridor NBK 32 

Příhrazské skály – K10 

V od sídla Zvíře-

tice 

Posílení ekologické stability krajiny 

VU3 Nadregionální biokoridor NBK 32 

Příhrazské skály – K10 

V od sídla Zvíře-

tice 

Posílení ekologické stability krajiny 

VU4 Nadregionální biokoridor NBK 32 

Příhrazské skály – K10 

S od sídla Zvíře-

tice 

Posílení ekologické stability krajiny 

VU5 Nadregionální biokoridor NBK 32 

Příhrazské skály – K10 

SZ od sídla Zví-

řetice 

Posílení ekologické stability krajiny 

VU6 Regionální biokoridor RBK 680 K 

Babě 

JZ okraj sídla 

Chudoplesy 

Posílení ekologické stability krajiny 
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kód a 

číslo 

VPO 

název prvku ÚSES lokalizace odůvodnění 

VU7 Regionální biokoridor RBK 680 K 

Babě 

JV okraj sídla 

Chudoplesy 

Posílení ekologické stability krajiny 

VU8 Regionální biokoridor RBK 681 Baba 

– Nový rybník 

JV od sídla Bakov 

n. J. 

Posílení ekologické stability krajiny 

VU9 Lokální biokoridor LBK 16 SV od sídla 

Studénka 

Posílení ekologické stability krajiny 

VU10 Lokální biocentrum LBC 12 J od sídla Buda Posílení ekologické stability krajiny 

VU11 Lokální biocentrum LBC 13 J od sídla Buda Posílení ekologické stability krajiny 

 

10.7.3. Zdůvodnění vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

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

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebylo nutné vymezovat, není tedy ani co zdůvodňovat. 

 

10.8. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 

prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí 

prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 

katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 

katastrálního zákona 

Veřejná prostranství (VP) 

kód a 

číslo VP 
název 

kód funkč-

ního využití 
kat. území odůvodnění 

PP1 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Bakov n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP2 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Bakov n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP4 Plocha veř. prostranství zahrnující komunikaci, 

chodníky a inženýrské sítě 

PV-N Bakov n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP5 Plocha veř. prostranství zahrnující komunikaci, 

chodníky a inženýrské sítě 

PV-N Bakov n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP6 Plocha veř. prostranství zahrnující komunikaci, 

chodníky a inženýrské sítě 

PV-N Bakov n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  
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10.9. Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 

stavebního zákona 

Stanovení kompenzačních opatření nebylo KÚ Středočeského kraje požadováno – proto nejsou kompen-

zační opatření v ÚP Bakov nad Jizerou přímo navrhována. 

 

10.10. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

územní 

rezerva 
možné budoucí využití umístění odůvodnění 

R2 

plochy dopravní in-

frastruktury - želez-

niční (DZ-R) 

Podhradí Požadavek ze ZÚR. 

PP8 Plocha veř. prostranství zahrnující komunikaci, 

chodníky a inženýrské sítě 

PV-N Horka u 

Bakova n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP9 Plocha veř. prostranství zahrnující komunikaci, 

chodníky a inženýrské sítě 

PV-N Horka u 

Bakova n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP10 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Horka u 

Bakova n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP10 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Horka u 

Bakova n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP11 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Chudoplesy Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP12 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Chudoplesy Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP13 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Chudoplesy Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP14 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Chudoplesy Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP15 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Chudoplesy Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP16 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Chudoplesy Plocha dle potřeby 

vyhlášky  

PP17 Plocha veřejné zeleně zahrnující parkové 

úpravy, komunikaci, chodník a inženýrské sítě 

ZV-N Horka u 

Bakova n. 

Jizerou 

Plocha dle potřeby 

vyhlášky  
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10.11. Zdůvodnění potřeby vymezení územních studií 

Velký počet územních studií je zapříčiněn vysokým tlakem na rozsah a dynamiku zastavitelného území. 

Územní studie jsou požadovány zejména tam, kde se jedná o rozsáhlé plošné zábory, kde z pouhého 

tvaru zastavitelné plochy nelze dovodit urbanistickou koncepci. Také jsou to často plochy, které jsou 

determinovány vybudováním technické a dopravní infrastruktury. Územní studie navíc mohou přispět ke 

koordinaci vlastníků a jejich zájmů a lépe tak reagují na potřeby celku, než jednotlivě vydaná územní 

rozhodnutí. Jsou pružným nástrojem pro přípravu v rozhodování území a jejich pořízení je mnohem 

méně finančně náročnější než nápravy, pramenící z nekoordinace oddílných zájmů vlastníků. 

 

10.12. Zdůvodnění stanovení pořadí změn (etapizace) 

Podmínky zařazení do II. etapy, resp. odůvodnění těchto podmínek, je uvedeno v posledním sloupci 

tabulky. 

zastavitelná 

plocha 
funkční využití umístění podmínka využití s odůvodněním 

Z.HO.6 

plochy pro výrobu a 

skladování- lehký 

průmysl (VL-N II) 

V okraj 

sídla Ba-

kov, podél 

silnice 

II/610 

zastavitelná až po vyčerpání 70% disponibilních ploch 

Z.HO.8, Z.HO 13. Tyto plochy jsou dostatečně veliké na 

to, aby umožňovaly, blíže k sídlu Bakov, naplnit po-

třebný potenciál a proto je nelze přeskočit. 

 

Z.CH.15 

plochy bydlení v 

rodinných domech – 

venkovské (BV-N II) 

SZ okraj 

sídla Chu-

doplesy 

zastavitelná až po vyčerpání 70% disponibilních ploch 

Z.CH.5, Z.CH.9, Z.CH.11. Jde o to, aby byla nejprve zajiš-

těna centrální kanalizace a také zainvestováno roz-

sáhlejší a plošně méně diferenciované  území, které je 

urbanisticky a dopravně rovněž méně komplikované. 

 

Z.CH.16 

plochy bydlení v 

rodinných domech – 

venkovské (BV-N II) 

SZ okraj 

sídla Chu-

doplesy 

zastavitelná až po vyčerpání 70% disponibilních ploch 

Z.CH.5, Z.CH.9, Z.CH.11. Jde o to, aby byla nejprve zajiš-

těna centrální kanalizace a také zainvestováno roz-

sáhlejší a plošně méně diferenciované  území, které je 

urbanisticky a dopravně rovněž méně komplikované. 

Z.CH.17 

plochy bydlení v 

rodinných domech – 

venkovské (BV-N II) 

SZ okraj 

sídla Chu-

doplesy 

zastavitelná až po vyčerpání 70% disponibilních ploch 

Z.CH.5, Z.CH.9, Z.CH.11. Jde o to, aby byla nejprve zajiš-

těna centrální kanalizace a také zainvestováno roz-

sáhlejší a plošně méně diferenciované  území, které je 

urbanisticky a dopravně rovněž méně komplikované. 

Z.CH.18 

plochy bydlení v 

rodinných domech – 

venkovské (BV-N II) 

SZ okraj 

sídla Chu-

doplesy 

zastavitelná až po vyčerpání 70% disponibilních ploch 

Z.CH.5, Z.CH.9, Z.CH.11. Jde o to, aby byla nejprve zajiš-

těna centrální kanalizace a také zainvestováno roz-
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zastavitelná 

plocha 
funkční využití umístění podmínka využití s odůvodněním 

sáhlejší a plošně méně diferenciované  území, které je 

urbanisticky a dopravně rovněž méně komplikované. 

 

10.13. Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných 

staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 

dokumentace jen autorizovaný architekt  

Významné stavby tvoří charakteristický urbanistický rukopis sídla. Jejich degradace nebo naopak velmi 

zdařilá stavební úprava mají zcela zásadní význam pro vnímání obyvatel vůči vzhledu veřejného pro-

stranství a dominanty hradu Zvířetice. 

 

10.14. Odůvodnění výroku o počtu listů 

Je dáno osnovou výrokové části ÚP dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 a je pojistkou pro nezákonné 

vyjmutí nebo přidání textu do schváleného a projednaného ÚP. 
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11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k 

rozboru udržitelného rozvoje (RUR) území 

Nejlépe lze hodnotit ekonomický pilíř a sociální. Méně pak environmentální pilíř. 

Pro horninové prostředí a geologii ÚP nepřináší žádné důsledky ve svém řešení, protože ložiska zde 

nejsou dotčena dalšími rozvojovými plochami. 

Pro vodní režim krajiny ÚP přináší pozitivní důsledky, které posilují rozlohu vodních zdrojů, a snaží se 

snížit rizika povodňových stavů a to díky navrženým protierozním opatřením. Jsou vymezeny vodní 

plochy, které mohou být účinným akumulačním opatřením z hlediska retence a v létě mohou plnit svojí 

protipovodňovou funkci. Jsou vymezeny plochy smíšené přírodní pro ekologickou stabilitu. 

Pro hygienu životního prostředí ponechává dosavadní stav, koncepci topení nemění, zástavbu 

s rušivými vjemy eliminuje vůči těsným vazbám k bydlení. Jsou nastaveny výstupní limity také pro již 

existující areál výroby v sídle Bakov - jsou nastaveny omezující podmínky rozvoje.  

Pro ochranu přírody a krajiny ÚP na jedné straně omezeně redukuje rozsah ploch ZPF, na straně dru-

hé vymezuje řadu ploch k výsadbě smíšených ploch nezastavěného území.  

Pro ochranu zemědělského půdního fondu ÚP mírně zhoršuje dosavadní stav vymezením ploch zástav-

by, na straně druhé razantně zlepšuje stav řadou krajinných opatření s cílem ochrany půdy vůči de-

gradaci dané splachy a větrnou erozí.  

Pro ochranu veřejné a dopravní infrastruktury ÚP posiluje dosavadní stav vymezením nových koridorů 

technické infrastruktury. ÚP rovněž vymezuje plochy nové pro občanskou vybavenost.  

Pro ochranu sociodemografických podmínek ÚP zlepšuje situaci vymezením ploch pro umístění občanské 

vybavenosti a posiluje demografický trend vymezením dalších ploch k bydlení. 

Pro ochranu bydlení ÚP zlepšuje situaci vymezením ploch k bydlení s cílem dostatečně využít růstový 

potenciál sídla. 

Pro ochranu rekreace ÚP vymezuje řadu účelových komunikací v krajině, ploch smíšených nezastavěné-

ho území a ploch vodních, vymezuje rekreační plochy. 

Pro ochranu hospodářských podmínek ÚP posiluje plochami výroby a občanské vybavenosti. 

Pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot jsou vymezeny principy regulace zástavby, jsou 

vymezeny hodnoty. 

Střety záměrů na provedení změn v území jsou vyřešeny tím, že byly zapracovány do koncepce ÚP.  

Nebyly řešeny varianty.  

Celkové vyhodnocení vlivů na URÚ lze hodnotit jako mírně pozitivní. Jednoznačně zlepšuje dvě složky 

pilířů ekonomického a sociálního. V případě pilíře environmentálního jde o neutrální stav. 
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12. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch 

12.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Podmínky pro využití ploch jsou navrženy tak, aby zastavěné území mohlo být hospodárně a dostateč-

ně využíváno a zároveň byla snaha zajistit ochranu kulturních hodnot území.  

 

Bakov nad Jizerou 

Zde je důvodně vymezení většího rozsahu zastavitelných ploch. Rozvojová osa, demografické trendy, 

investiční příprava Škodovky, požadavky ZÚR. Klíčové rozvojové plochy jsou v Bakově vymezeny ve 

východní části území. Blíže k centru jsou bydlením a smíšené komerční, dále pak výroba, která zde již 

dnes existuje a je dobře dopravně napojena. Tyto plochy reagují zejména na nadmístní požadavky roz-

vojové osy, investiční přípravy, jsou podmíněny řadou přípravných opatření. Obě dotvářejí již existující 

charakter bydlení a podnikání. 

Další rozvojové plochy, které jsou svým rozsahem mnohem menší, pak reagují na konkrétní podněty a 

doplňují urbanistickou koncepci. Plochy v jižní části území mající charakter venkovské zástavby, či plo-

chy severní větve pro charakter zástavby příměstského charakteru. 

V sídle již neexistují žádné výrazné vnitřní rezervy, případně přestavbové plochy a proto je zde 

vyšší tlak na zástavbu na plochách nezastavěných.  

 

Buda 

Vnitřní rezervy sídla jsou vyčerpány s výjimkou východní části, kde jsou patrné významně velké par-

cely pro možné umístění. Jde však o řády jednotek. Proto je potřeba zastavitelných ploch detekována, 

avšak v malé míře, reflektující mírný demografický nárůst. 

 

Chudoplesy 

Vnitřní rezervy jsou s výjimkou severní a rychle rozvíjející se partie vyčerpány. Sídlo slouží jako 

satelit pro bydlení a tlak na zástavbu zde roste. ÚP převzal koncepce již realizovaných změn, souběž-

ně pořizovaných s návrhem územního plánu. Předpokládá se zde výrazný nárůst populace daný dojížď-

kou do Mladé Boleslavi. 

 

Horka 

Vnitřní rezervy v sídle jsou malé a předpokládá se i malá dynamika rozvoje. Jedná se zejména o dílčí 

doplnění rozvojových ploch, zarovnání záhumenních partií. 

 

Malá Bělá 

S ohledem na rozsah a velikost sídla se jedná o dílčí doplnění rozvojových ploch a lze tvrdit, že tím 

jsou kapacity sídla vyčerpány. Další rozvoj bude směrován do jiných oblastí - geografické podmínky to 
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neumožňují. Vnitřní rezervy v sídle nejsou. 

 

Studénka 

ÚP převzal koncepce již realizovaných změn, souběžně pořizovaných s návrhem územního plánu. Před-

pokládá se zde nárůst populace daný rozvojem centrální plochy zemědělského dvorce a ploch smíše-

ných. 

 

Zvířetice 

Jedná se o dílčí doplnění rozvojových ploch, charakter rozvoje je konzervativní, jediná větší rozvojová 

plocha v jižní části sídla vymezuje velké plochy stavebních parcel a reaguje na výraznou atraktivitu 

oblasti. 

 

12.2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

 

 Vzhledem k tomu, že město má dobrý rozvojový potencionál, který je dán částečně potenciálem 

zaměstnanosti a také skutečností, že se obec nachází v dostupné vzdálenosti od spádového měs-

ta, leží v rozvojové ose a dobré vazbě na dopravní koridory, byl rozvoj zaměřen zejména na ob-

last bydlení a výroby ve formě zastavitelných ploch. 

 Do okruhu podmiňujících faktorů rozvoje území patří stabilita a perspektiva hospodářsko-

ekonomické základny, která zde existuje. Je zde řada prosperujících firem a to i nadnárodní účas-

tí, pro které bude zapotřebí řešit adekvátní ubytování a vybavenost.   

ÚP volí rovněž vyšší hustoty území jak v podlažnosti na vybraných plochách, tak ve funkční trans-

formaci dostatečně nevyužitých rozvojových ploch. 

Vymezení zastavitelných ploch je drženo zásadou návaznosti na stávající zastavěné území s cílem 

zamezit nežádoucí suburbanizaci území (s výjimkou sídla Studénka a částečně Chudoplesy). Pro obě 

tyto lokality lze však vyvažovat  potřebami vzniku ploch občanské vybavenosti, ploch smíšených.   
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel města Bakov na d Jizerou od roku 1869 

– 2011 vč. lineárního trendu. 

Tabulka 1: Historický vývoj počtu obyva-

tel města Bakov nad Jizerou od roku 

1869 do roku 2011 

12.3. Výpočet potřeby vymezení zastavitelných ploch 

12.3.1. Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 

12.3.1.1. Požadavky vyplývající z demografického vývoje 

Celkový počet obyvatel žijících v městě Bakov nad Jizerou činil k 31. 12. 2007 4939. Při tomto celkovém 

počtu hustota obyvatel na jeden km2 dosahovala výše 183. Celkový počet obyvatel žijících v městě byl 

významně determinován historickými událostmi. Chmurná období zažili obyvatelé Bakova nad Jizerou v 

průběhu třicetileté války a za Prusko-rakouské války. V roce 1866 bylo obyvatelstvo zasaženo ničivou 

vlnou cholery. V roce 1869 pak byla polovina města zničena ničivým požárem. Uklidnění poměrů přináší 

městu dvacáté století. Od této doby město opět nabývá na významu a s tím je i spojen nárůst počtu 

obyvatel. Jaký byl vývoj počtu obyvatel od druhé poloviny devatenáctého století? To lze podrobněji 

rozebrat s využitím dat ze Sčítání lidu, domů a bytů v třinácti opakováních mezi lety 1869 až 2001. 

Tabulka pod textem odstavce obsahuje údaje o počtu obyvatel ze třinácti šetření Sčítání lidu, domů a 

bytů mezi roky 1869 až 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka periody mezi sčítáními byla přibližně deset let s výjimkou let čtyřicátých, kdy v průběhu 2. 

světové války se šetření neuskutečnilo. Mezi sčítáními v roce 1930 a 1950 je tak délka periody dvacet 

let. V roce 1869 žilo v městě Bakov nad Jizerou 3 233 obyvatel, což bylo přibližně o 20 % méně než 

na začátku dvacátého století a o 30 % méně obyvatel než na začátku dvacátého prvního století. Z 

grafu lze přehledně sledovat dynamiku vývoje počtu obyvatel mezi jednotlivými sčítáními. 

Při bližším prozkoumání grafu č. 1 lze rozpoznat, že dynamika vývoje počtu obyvatel se v 

analyzovaném období lišila. Do roku 1930 počet obyvatel rostl v průměru o 395 obyvatel za deset let. 

V roce 1930 dosáhl počet obyvatel města svého maxima na úrovni 5 603 obyvatel. Po roce 1930 

dochází vyjma dvou sčítání k úbytku obyvatel města. K největšímu úbytku obyvatel došlo v období 

mezi lety 1930 a 1950, a to ve výši 870 obyvatel. Tento úbytek způsobený událostmi ve třicátých 

letech a v průběhu 2. světové války byl částečně kompenzován nárůstem počtu obyvatel v průběhu let 

Rok Počet obyvatel 

1869 3233 

1880 3611 

1890 3845 

1900 4065 

1910 4719 

1921 4745 

1930 5603 

1950 4733 

1961 5020 

1970 4792 

1980 4601 

1991 4369 

2001 4544 

2011 4978 
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Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel města Bakov nad 

Jizerou, zdroj dat: Český statistický úřad, ke staže-

ní na webu http://www.czso.cz/csu/ citace dne 7. 

10. 2014. Data od 31. 12. 2014 jsou predikována na 

základě lineárního trendu (funkce LINTREND 

v programu Microsoft EXCEL, kde pro vývoj budoucí-

ho trendu byla vzata data od roku 2000). 

padesátých. Mezi roky 1961 a 1991 však počet obyvatel města opět klesal, a to v průměru o 217 

obyvatel za deset let. Tento pokles se zastavil v devadesátých letech, kdy mezi roky 1991 a 2001 

vzrostl počet obyvatel města o 175.  

Na základě výše uvedeného se tedy musíme pro upřesnění predikce dalšího vývoje nárůstu počet 

obyvatel zaměřit na poslední období od roku 1971, kdy již historický vývoj nepřinášel výrazné změny 

(války, odliv obyvatelstva, příliv nového obyvatelstva). Podrobnější data od ČŚÚ lze získat od roku 

1971. Dále viz tabulka pod textem odstavce.  

Můžeme tedy predikovat trend nárůstu počtu obyvatel, 

kdy během 10 let se navýší počet obyvatel Bakova nad 

Jizerou na 5 685 trvale bydlících obyvatel, tedy nárůst 

o 1 197 obyvatel, kdy data od 31. 12. 2014 jsou 

predikována na základě lineárního trendu (funkce 

LINTREND v programu Microsoft EXCEL, kde pro vývoj 

budoucího trendu byla vzata data od roku 2000, tedy 

od data vydání původního územního plánu obce Bakov 

nad Jizerou). Protože při průměrné obložnosti rodinného 

domu 3 obyv./1 RD nám vychází předpokládaná potřeba 

399 bytových jednotek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Počet oby-

vatel k 31. 

12. daného 

roku 

Rok Počet oby-

vatel k 31. 

12. daného 

roku 

1971 3 455 1998 4 391 

1972 3 500 1999 4 442 

1973 3 529 2000 4 488 

1974 3 559 2001 4 491 

1975 3 521 2002 4 544 

1976 4 869 2003 4 417 

1977 4 793 2004 4 498 

1978 4 825 2005 4 558 

1979 4 799 2006 4 781 

1980 5 141 2007 4 939 

1981 4 880 2008 4 947 

1982 4 849 2009 4 946 

1983 4 810 2010 4 994 

1984 4 787 2011 4 999 

1985 4 751 2012 5 040 

1986 4 699 2013 5 071 

1987 4 697 2014 5 183 

1988 4 666 2015 5 253 

1989 4 663 2016 5 321 

1990 4 647 2017 5 393 

1991 4 376 2018 5 438 

1992 4 357 2019 5 477 

1993 4 422 2020 5 507 

1994 4 402 2021 5 555 

1995 4 400 2022 5 620 

1996 4 395 2023 5 685 

1997 4 380   

2011 4 999   

2012 5 040   

2013 5 071   

http://www.czso.cz/csu/
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Tabulka 3: Srovnání počtu obyvatel a počtu domů ve městě Bakov nad Jizerou za období 1869-2011 

12.3.1.2. Požadavky vyplývající z nechtěného soužití 

V další analýze se musíme zaměřit na obecně platný trend v České republice, a to je snižování počtu 

osob bydlících v jedné domácnosti (ne zcela terminologicky přesně budeme používat ustálený pojem 

„obložnost“). Jak je patrno z tabulky č. 3 pod textem odstavce, počet obyvatel trvale bydlících 

společně v jedné domácnosti historicky klesá. To dokumentuje i graf pod tabulkou. Vyjdeme-li opět 

s lineární predikce na 10 let dopředu, dostaneme se k číslu 2,23 obyvatele na jednu společnou 

domácnost (ať již v RD nebo v bytové jednotce). 

 

Pokud tedy vezmeme průměrné stáří bytové fondu v Bakově nad Jizerou 30 let, rozdíl v koeficientu 

obložnosti je zde O1980 – O2021, dostáváme 3,98 – 3,37 = 0,61 Znamená to tedy, že 0,61 obyvatele 

společné domácnosti (většinou syn nebo dcera sdílející se svými rodiči rodinný domek vystavěný v akci 

„Z“ v 80. letech se budou chtít seberealizovat ve vlastní bytové jednotce, ať již v RD nebo v BD. 

Vyjdeme-li tedy z posledního známého počtu domů v roce 2011, dostáváme vzorec: 

1477 * 0,61 = 901 obyv., kteří chtějí žít sami 

901 / 2,23 (predikovaná obložnost) = 404 bytových jednotek. 

 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2021 

počet 

obyvatel 
3233 3611 3845 4065 4719 4745 5603 4733 5020 4792 4601 4369 4544 4978 5133 

počet 

domů 
432 417 442 469 581 653 969 1141 1126 1134 1155 1334 1380 1477 1567 

obložnost 7,48 8,66 8,70 8,67 8,12 7,27 5,78 4,15 4,46 4,23 3,98 3,28 3,29 3,37 2,23 

Graf 2: Klesající počet obyvatel na RD/bytovou jednotku 
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12.3.1.3. Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv blízkosti centra rozvojové oblas-

ti) 

V poslední části se musíme zaměřit na požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv 

blízkosti centra rozvojové oblasti). Město Bakov nad Jizerou leží v těsném sousedství Mladé Boleslavi, 

centra rozvojové oblasti regionálního významu. Jak vyplývá z tabulky č. 4 pod textem odstavce, Linie 

vývoje obyvatel jsou v případě Bakova nad Jizerou a Mladé Boleslavi značně rozdílné. Zatím co 

obyvatelstva Bakova nad Jizerou nevzrostlo ani o polovinu své původní hodnoty, Mladá Boleslav se s 

počtem obyvatel rozvinula čtyř násobně. Při porovnání obou linií vývoje se zdá být obyvatelstvo 

Bakova nad Jizerou stagnující a obyvatelstvo Mladé Boleslavi rapidně rozvíjejícím. Až v posledních 10 

letech se tento trend zastavil. Kapacita Mladé Boleslavi jako regionální centra je již zřejmě vyčerpána. 

Nebo se mění zvyklosti obyvatel a jsou ochotni dojíždět za prací do sousedního centra výměnou za 

bydlení v klidném prostředí menšího města. To dává velký potenciál pro další rozvoj Bakova nad 

Jizerou. Ostatně, i ÚAP Středočeského kraje řadí město Bakov nad Jizerou mezi tzv. ostatní centra 

lokálního významu s indexem vývoje obyvatelstva 1991-2011 ve výši 114,2 a indexem vývoje 

obyvatelstva 2001-2011 ve výši 111,3, kdy město Bakov je v horní polovině města a sídel 

Středočeského kraje a je zde prokazatelný dynamický nárůst počtu obyvatel, který se navíc 

akceleruje. 

Rok / 

Město 
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Mladá 

Bole-

slav 

11003 12249 14452 17017 20640 21425 24488 23204 26021 31085 41226 43859 44255 44051 

Bakov 

nad 

Jizerou 

3233 3611 3845 4065 4719 4745 5603 4733 5020 4792 4601 4369 4544 4978 

 

 

Tabulka 4: Srovnání počtu obyvatel Bakova nad Jizerou a Mladé Boleslavi 
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Tabulka 4: Srovnání vývoje počtu obyvatel Bakova nad Jizerou a Mladé Boleslavi 

 

 

 

Na základě výše uvedeného můžeme pro požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv 

blízkosti centra rozvojové oblasti) stanovit koeficient 1,5, kterým bude násobena potřeba nových 

zastavitelných ploch vyvolaná demografickým vývojem. Můžeme tedy počítat 399 BJ * 1,5 = 598,5 BJ – 

399 BJ = 200 bytových jednotek. 
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12.3.1.4. Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení - celkem 

Celkovou potřebu nových zastavitelných ploch tedy můžeme spočítat na základě příkladu vyhodnocení 

VYMEZENÍ DALŚÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ podle § 55 odst. 3 stavebního zákona na str. 5 

metodického pokynu takto: 

Požadavky vyplývající z demografického vývoje města Bakov nad Jizerou            399 BJ 

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití ve městě Bakov nad Jizerou            404 BJ 

Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv Mladé Boleslavi)        200 BJ 

Cekem           1003 BJ 

12.3.2. Plochy pro bydlení vymezené v ÚP Bakov nad Jizerou: 

1 b. j. v rodinných domech venkovského charakteru = potřeba cca 1200 m2 

1 b. j. v rodinných domech městského charakteru = potřeba cca 800 m2 

1 b. j. v bytových domech = potřeba cca 250 m2 

1 b. j. v rod. a byt. domech na plochách smíšených obytných = potřeba cca 500 m2 

 

Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV-N, BV-N II) 

Zastavitelná plocha     269 984 m2 

Počet bytových jednotek    225 b. j. 

 

Plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI-N) 

Zastavitelná plocha     268 843 m2 

Počet bytových jednotek    336 b. j. 

 

Plochy bydlení v bytových domech (BH-N) 

Zastavitelná plocha     7 943 m2 

Počet bytových jednotek    32 b. j. 

 

Plochy smíšené obytné (SC-N, SV-N) 

Zastavitelná plocha     150 165 m2 

Počet bytových jednotek    300 b. j. 

             

Celkem  zastavitelná plocha    546 770 m2  

Celkem  bytové jednotky    893 b. j. 

 

12.3.3. Závěr 

V ÚP Bakov nad Jizerou jsou vymezeny zastavitelné plochy pro 893 b. j. Spočítaná potřeba bytových 

jednotek je 1003. Spočítaná potřeba tedy téměř odpovídá navrženým zastavitelným plochám v ÚP Bakov 

nad Jizerou. 
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13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v 

zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 

odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Takové plochy ani koridory nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 

nejsou vymezeny. 
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14. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) 

V tabulkové části jsou jednotlivé očíslované lokality charakterizovány jejich navrhovaným funkčním 

využitím (tabulka obsahuje jak plochy krajinných opatření, tak zastavitelné). Dále jsou uvedeny plochy 

záboru roztříděné podle jednotlivých kultur a podle tříd ochrany. V předposledním sloupci je zobraze-

na dotčená investice do půdy (v území se jedná o odvodnění). A poslední sloupec tabulky obsahuje 

stručné odůvodnění jednotlivých záborů. 

Územní plán Bakov nad Jizerou obsahuje rozvojové plochy zahrnuté ve vydaném ÚPO Bakov nad Jizerou 

(schválený 19. 1. 2000) vč. Změny č. 1 - 5, které byly z hlediska odnětí ze ZPF již vyhodnoceny a 

orgánem ochrany ZPF odsouhlaseny. Tyto lokality jsou barevně označeny – lokality převzaté celé (celé 

již vyhodnocené) zelenou barvou, lokality rozšířené (nad rámec již vyhodnocených) žlutou barvou (vč. 

informace o výměře nového rozšíření). 

V grafické části (O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1 : 5000) je v řešeném území 

vyznačen zákres hranic BPEJ s jejich kódem a barevným rozlišením dle tříd ochrany a vyznačen zákres 

lokalit záboru s jejich označením (již vyhodnocené lokality v předchozí ÚPD jsou barevně odlišeny). 

Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na velikost a význam obce, její charakter, rozvojový 

potenciál, vhodnost k zástavbě a dosažitelnost dopravní a technické infrastruktury. Rozvojové plochy 

reagují na demografický tlak a dosavadní vývoj v lokalitě, umístění v rámci rozvojové osy. Jejich vyu-

žití je však závislé na splnění řady podmínek. 
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Katastrální území: Bakov nad Jizerou 
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Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jed-

notlivých kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

Inves-

tice 

do 

půdy 

(ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 

za-

hrady 

trv. 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

1 Z.BA.6 
Plochy bydlení v byto-

vých domech (BH-N) 
0,5803 0,7014 0,7014 

  
0,0031 

  
0,6983 

  

Jedná se o doplnění urbanistické kon-

cepce sídliště, jde o jediné volné vypl-

nění plochy navazující na existující 

strukturu sídliště. 

3 Z.BA.1 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,3320 0,3320 

     
0,3320 

  

Protažení urbanistické koncepce na již 

existující komunikaci, oboustranně 

lemovaná zástavba v klidné části měs-

ta- jde o dílčí doplnění. 

4 Z.BA.11 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

2,6230 4,3758 4,3758 
     

4,3758 
  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov. Navazuje na již 

existující komunikaci, přístupová partie 

do sídla. 

5 Z.BA.14 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
3,1778 3,1778 

     

3,1778 
  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov. Navazuje na již 

existující komunikaci, přístupová partie 

do sídla. 

6 Z.BA.19 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
1,9506 1,9506 

     

1,9506 
  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov. Pomáhá urbanisticky 

dotvořit další přístupovou komunikaci 
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do sídla. 

8 Z.BA.19 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
1,3582 1,3582 

     

1,3582 
  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov. Pomáhá urbanisticky 

dotvořit další přístupovou komunikaci 

do sídla. 

10 Z.BA.19 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
1,0431 1,0431 

     

1,0431 
  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov. Pomáhá urbanisticky 

dotvořit další přístupovou komunikaci 

do sídla. Dílčí doplnění stávající pro-

luky. 

11 Z.BA.19 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,6729 0,6729 

     
0,6729 

  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov.  Dílčí doplnění 

stávající proluky, bezprostředně nava-

zuje na již existující urbanistické 

struktury. 

12 Z.BA.19 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,4726 0,4726 

     
0,4726 

  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 
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rámci sídla Bakov. Dílčí doplnění stá-

vající proluky, bezprostředně navazuje 

na již existující urbanistické struktury. 

13 Z.BA.19 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,1660 0,1660 

     
0,1660 

  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov. Dílčí doplnění stá-

vající proluky, bezprostředně navazuje 

na již existující urbanistické struktury. 

14 Z.BA.19 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
2,0616 2,0616 

     

2,0616 
  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov. Pomáhá urbanisticky 

dotvořit další přístupovou komunikaci 

do sídla. Dílčí doplnění stávající pro-

luky. 

17 Z.BA.20 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,1478 0,1478 

     
0,1478 

  

Dílčí doplnění rozvojové plochy bydle-

ní, zcelení obalové čáry zastavitelné 

plochy. 

18 Z.BA.20 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
1,6639 1,6639 

     
1,6639 

  

Doplnění již započaté urbanistické 

koncepce obytné zástavby, zcelení 

urbanistického obvodu jižní části sídla 

Bakov. 

19 Z.BA.20 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
1,0063 1,0063 

     
1,0063 

  

Doplnění již započaté urbanistické 

koncepce obytné zástavby, zcelení 

urbanistického obvodu jižní části sídla 

Bakov. 
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20 Z.BA.20 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
1,6046 1,6046 

     
1,6046 

  

Doplnění již započaté urbanistické 

koncepce obytné zástavby, zcelení 

urbanistického obvodu jižní části sídla 

Bakov. 

21 Z.BA.20 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,6580 0,6580 

     
0,6580 

  

22 Z.BA.20 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,5680 0,5680 

     
0,5680 

  

23 Z.BA.20 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,6937 

0,2176 
     

0,2176 
 

 
  

0,4760 
   

0,4760 
 

24 Z.BA.27 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

0,7642 0,7642 
     

0,7642 
  

Navazující organicky strukturovaná 

parcelace pro venkovský charakter 

bydlení, protažení urbanistické kon-

cepce v klidné části venkovského cha-

rakteru. 
25 Z.BA.26 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

0,7231 0,7231 
     

0,7231 
  

26 Z.BA.25 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

1,3048 1,3048 
     

1,3048 
  

Navazující organicky strukturovaná 

parcelace pro venkovský charakter 

bydlení, protažení urbanistické kon-

cepce v klidné části venkovského cha-

rakteru. 

27 Z.BA.31 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

11,2828 11,2828 
   

7,0981 
 

4,1847 
 

10,0094 

Převzato z platné změny, samostatná 

urbanistická struktura rozvolněné 

zástaby s navazujícím jádrem služeb a 

podnikání 

Plochy bydlení celkem 
 

36,7293 
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28 Z.BA.32 
Plochy smíšené obytné 

- venkovské (SV-N)  
2,1357 2,1357 

   
2,1357 

    

Převzato z platné změny, navazují 

jádro služeb a podnikání, provázané s 

plochami bydlení. 

30 Z.BA.23 

Plochy smíšené obytné 

- v centrech měst 

(SC-N) 
 

0,8668 
 

0,8668 
 

0,0194 
  

0,8473 
  

Rozvíjí urbanistickou koncepci jihový-

chodní  části lokality, kompozičně ji 

uzavírá z jižní strany. Vyplňuje sevře-

ný trojúhelníkový prostor. 

32 Z.BA.15 

Plochy smíšené obytné 

- v centrech měst 

(SC-N) 
 

0,4488 0,4488 
     

0,4488 
  Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov. Navazuje na již 

existující komunikaci, přístupová partie 

do sídla. 

33 Z.BA.15 

Plochy smíšené obytné 

- v centrech měst 

(SC-N) 
 

0,6534 0,6534 

     

0,6534 
  

159 Z.BA.35 

Plochy smíšené obytné 

- v centrech měst 

(SC-N)  

0,8037 0,8037 

     

0,8037 
  

34 Z.BA.12 

Plochy smíšené obytné 

- v centrech měst 

(SC-N) 
 

0,5057 0,5057 
     

0,5057 
  

Strategická rozvojová plocha, sevřeno 

mezi komunikací a stávající zástavbou, 

zemědělsky problematické k využití. 

Jde o jedinou větší plochu rozvoje v 

rámci sídla Bakov. Navazuje na již 

existující komunikaci, tvoří clonící 

kompoziční linii vůči silnici. 

157 Z.BA.34 

Plochy smíšené obytné 

- v centrech měst 

(SC-N) 
 

5,1147 5,1147 
     

5,1147 
  

Plochy smíšené obytné celkem 
 

10,5288 
         

  

37 Z.BA.7 

Plochy občanského 

vybavení - hřbitovy 

(OH-N) 

0,7413 0,9345 0,9345 
     

0,9345 
  

Rozšíření stávající plochy hřbitova 

podél komunikace, protažení podélné 

koncepce.  
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38 Z.BA.29 

Plochy občanského 

vybavení - tělový-

chovná a sportovní 

zařízení (OS-N) 

 
1,7422 

1,4775 
     

1,4775 
 

1,6253 

Sportovní a rekreační zázemí k plo-

chám obklopující zástavby, přístupné 

hned po příjezdové komunikace od 

Bakova (dopravní minimalizace zátěže) 
  

0,2647 
   

0,2647 
 

Plochy občanského vybavení celkem 
 

2,6767 
         

  

39 Z.BA.28 

Plochy výroby a skla-

dování - lehký průmy-

sl (VL-N) 
 

0,7806 0,7806 
     

0,7806 
 

0,7806   

Plochy výroby a skladování celkem 
 

0,7806 
         

  

40 Z.BA.3 

Plochy zeleně - sou-

kromá a vyhrazená 

(ZS-N) 
 

0,2668 0,2668 
     

0,2668 
  

Kompoziční odclonění ploch zástavby  

41 Z.BA.30 

Plochy zeleně - 

ochranná a izolační 

(ZO-N) 
 

0,4522 0,4522 
   

0,4326 
 

0,0196 
  

Kompoziční odclonění ploch zástavby  

Plochy zeleně celkem 
 

0,7190 
         

  

42 Z.BA.33 
Plochy veřejných pro-

stranství (PV-N)  
0,5287 0,5287 

   
0,5287 

    

Centrální prostor shromažďování pro 

plochy obklopující zástavby bydlení- 

umístění ve spodní partii pozemku s 

dobrou dopravní dostupností. 

43 Z.BA.24 
Plochy veřejných pro-

stranství (PV-N)  
0,1079 0,1079 

     
0,1079 

  

Centrální prostor shromažďování pro 

plochy obklopující zástavby bydlení 

44 Z.BA.18 
Plochy veřejných pro-

stranství (PV-N)  
0,1567 0,1567 

     
0,1567 

  

Centrální prostor budoucího náměstí v 

rámci strategických rozvojových ploch. 

46 Z.BA.8 

Plochy veřejných pro-

stranství - veřejná 

zeleň (ZV-N) 
 

0,5233 0,5233 
     

0,5233 
  

Rozšíření stáv. hřbitova podél komuni-

kace, protažení podélné koncepce.  

47 Z.BA.2 

Plochy veřejných pro-

stranství - veřejná 

zeleň (ZV-N) 
 

0,1639 0,1639 
     

0,1639 
  

Centrální prostor pro vymezené plochy 

bydlení v severní partii, navazuje na 

plochy sportu. 

Plochy veřejných prostranství celkem 
 

1,4806 
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 Způsob využití plo-

chy 

R
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e
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. 

z
á
b
o
ru

 (
h
a
) 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jed-

notlivých kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

Inves-

tice 

do 

půdy 

(ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 

za-

hrady 

trv. 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

48 Z.BA.1 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 4) 
 

0,0691 0,0691 

     

0,0691 
  

Dopravní páteř obklopujících ploch 

bydlení, navazuje na již existující ko-

munikaci, jde po trase polní cesty. 

49 
Z.BA.11, 

Z.BA.7 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 5) 

0,2824 0,4056 0,4056 
     

0,4056 
  

Dopravní napojení pro sídlo  Bakov, 

obsluha strategických rozvojových 

ploch. 

50 Z.BA.10 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 6) 
 

0,1567 0,1567 
     

0,0307 0,1261 
 

Cyklo a pěší spojení sídla Bakov a 

průmyslové zóny. 

51 Z.BA.13 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 7) 
 

0,0701 0,0701 
     

0,0701 
  

Cyklo a pěší spojení sídla Bakov a 

průmyslové zóny. 

52 Z.BA.16 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 8) 
 

0,1104 0,1104 
     

0,1104 
  

Cyklo a pěší spojení sídla Bakov a 

průmyslové zóny. 

53 Z.BA.15 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 9) 
 

0,7198 0,7198 
     

0,7198 
  

Dopravní napojení pro sídlo  Bakov, 

obsluha strategických rozvojových 

ploch. 

56 Z.BA.19 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 12) 
 

0,8287 0,8287 

     

0,8287 
  

Dopravní napojení pro sídlo  Bakov, 

obsluha strategických rozvojových 

ploch. 

57 Z.BA.19 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 13) 
 

0,6916 0,6916 

     

0,6916 
  

Vnitřní obslužná komunikace rozvojo-

vých ploch. 

58 
Z.BA.21, 

Z.BA.20 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 16) 
 

0,5335 

0,4953 
  

0,0192 
  

0,4761 
 

 

Páteřní sběrná komunikace rozvojových 

ploch. 
  

0,0382 
   

0,0382 
 

59 Z.BA.20 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 17) 
 

0,8007 0,8007 
     

0,8007 
  Vnitřní obslužná komunikace rozvojo-

vých ploch. 
60 Z.BA.20 Plochy dopravní in-

 
0,0478 0,0284 

     
0,0284 
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 (
h
a
) 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jed-

notlivých kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

Inves-

tice 

do 

půdy 

(ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 

za-

hrady 

trv. 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 18)  
0,0049 

    
0,0049 

 

  
0,0145 

   
0,0145 

 

62 Z.BA.27 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 20) 
 

0,0441 0,0441 
     

0,0441 
  

Vnitřní obslužná komunikace rozvojo-

vých ploch na již existující polní cestě. 

63 
Z.BA.25

Z.CH.3 

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 8) 
 

0,4489 
0,4401 

    
0,1479 0,2922 

 0,0653 
Cyklo a pěší spojení sídla Bakov a 

Chudoplesy. 
 

0,0089 
    

0,0089 
 

64   

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 6) 
 

0,8167 
  

0,8167 0,0028 0,5941 
 

0,2198 
  

Obsluha ploch v krajině. 

Plochy dopravní infrastruktury cel-

kem 
  5,7437                     

ZÁBOR ZPF CELKEM 58,6585 56,1679 0,8805 1,6101 0,0445 10,7892 0,1479 47,5508 0,1261 12,4806   

 

Katastrální území: Buda 

O
z
n
. 
lo
k
a
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o
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Z
a
s
ta

v
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e
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á
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Způsob využití plochy 

R
o
z
š
íř
e
n
í 
p
ů
v
. 
z
á
-

b
o
ru

 (
h
a
) 

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochra-

ny (ha) 
Investice 

do půdy 

(ha) 

Odůvodnění 

orná 

půda 
zahrady 

trv. 

travní 

porosty 

II. III. IV. 

W1 
Plochy vodní a vodohos-

podářské (W-N 1)  
1,8542 

0,1239 
    

0,1239 
1,8542 

Posílení retenčních schopností 

krajiny. 
  

1,7302 
  

1,7302 

Plochy vodní a vodohospodářské celkem 
 

1,8542 
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Způsob využití plochy 

R
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e
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í 
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z
á
-
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o
ru

 (
h
a
) 

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochra-

ny (ha) 
Investice 

do půdy 

(ha) 

Odůvodnění 

orná 

půda 
zahrady 

trv. 

travní 

porosty 

II. III. IV. 

65 Z.BU.3 

Plochy bydlení v rodinných 

domech - venkovské (BV-

N) 
 

1,3251 1,3251 
    

1,3251 
 

Doplnění urbanistické koncepce 

rozvolněné zástavby, navazující na 

již existující struktury. 

66 Z.BU.4 

Plochy bydlení v rodinných 

domech - venkovské (BV-

N) 
 

1,0650 1,0650 
    

1,0650 0,2643 

Doplnění urbanistické koncepce 

rozvolněné zástavby, navazující na 

již existující struktury. Uzavření 

proluky. 

67 Z.BU.5 

Plochy bydlení v rodinných 

domech - venkovské (BV-

N) 
 

0,6599 0,6599 
    

0,6599 
 

Protažení ulicové urbanistické 

struktury. 

68 Z.BU.6 

Plochy bydlení v rodinných 

domech - venkovské (BV-

N) 
 

0,3228 

0,2034 
    

0,2034 

0,3228 
Protažení ulicové urbanistické 

struktury. 
  

0,1194 
  

0,1194 

69 Z.BU.7 

Plochy bydlení v rodinných 

domech - venkovské (BV-

N) 

0,0542 0,1105 

0,0841 
    

0,0841 

 

Uzavření proluky existující zástav-

by. 
 

0,0264 
   

0,0264 

70 Z.BU.8 

Plochy bydlení v rodinných 

domech - venkovské s 

ochranným režimem (BVo-

N) 

0,2125 0,4555 

0,1735 
    

0,1735 

 
Zcelení existující zástavby.  

0,1133 
   

0,1133 

  
0,1687 

  
0,1687 

Plochy bydlení celkem 
 

3,9387 
       

  

71 Z.BU.2 

Plochy občanského vyba-

vení - tělovýchovná a 

sportovní zařízení (OS-N) 
 

0,6728 0,6728 
    

0,6728 0,3273 

Požadované plochy obecní pro sport 

a rekreaci, navazující na zeměděl-

ský areál. 

Plochy občanského vybavení celkem 
 

0,6728 
       

  

72 Z.BU.1 

Plochy výroby a skladová-

ní – drobná a řemeslná 

výroba (VD-N) 
 

0,3449 

0,2910 
  

0,0669 
 

0,2241 

 

Rozšíření záhumenní partie země-

dělského a výrobního areálu v rovi-

natém území.   
0,0539 0,0539 

  



  

100 

 

O
z
n
. 
lo
k
a
li
ty

 z
á
b
o
ru

 

Z
a
s
ta

v
it
e
ln
á
 p

l.
 

Způsob využití plochy 
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 (
h
a
) 

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochra-

ny (ha) 
Investice 

do půdy 

(ha) 

Odůvodnění 

orná 

půda 
zahrady 

trv. 

travní 

porosty 

II. III. IV. 

Plochy výroby a skladování celkem 
 

0,3449 
       

  

73 
Z.BU.2 

Z.BU.3 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 28) 
 

0,0985 0,0985 
    

0,0985 
 

Dopravní obsluha rozvojových ploch. 

155 Z.BU.4 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 29) 
 

0,0593 0,0593 
    

0,0593 
 

  

74 Z.BU.6 

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 15) 
 

0,4868 

0,4501 
   

0,0916 0,3585 

 

Cyklistické a pěší spojení sídla 

Buda se sídlem Horka, Bakov a s 

volnou krajinou.   
0,0367 

  
0,0367 

75   

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 18) 
 

0,2799 

0,2554 
    

0,2554 

0,2799 
Doplnění cestní sítě ve volné kraji-

ně. 
  

0,0245 
  

0,0245 

76   

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 19) 
 

0,0667 0,0667 
    

0,0667 
 

Doplnění cestní sítě ve volné kraji-

ně. 

77   

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 20) 
 

0,3875 0,3875 
    

0,3827 0,3875 
Doplnění cestní sítě ve volné kraji-

ně. 

Plochy dopravní infrastruktury celkem 
 

1,3787 
       

  

ZÁBOR ZPF CELKEM 8,1894 5,9162 0,1397 2,1335 0,1208 0,0916 7,9721 3,4359   
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Katastrální území: Chudoplesy 

Ozn. 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

pl. 

Způsob využití plo-

chy 

R
o
z
š
íř
e
n
í 
p
ů
v
. 

z
á
b
o
ru

 (
h
a
) 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle 

tříd ochrany (ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 
zahrady 

ovocné 

sady 

trv. 

travní 

porosty 

III. IV. V. 

PUPFL5 Plochy lesní (NL-N 5) 
 

1,2857 
1,2388 

     
1,2388 

Posílení ekologické funkce biokoridoru. 

   
0,0470 

  
0,0470 

Plochy lesní celkem 
 

1,2857 
       

  

78 Z.CH.2 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,3178 0,3178 

    
0,3178 

 

Doplnění urbanistické koncepce již zahájené 

zástavby. 

79 Z.CH.2 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,5009 

0,4593 
    

0,4536 0,0057 
Doplnění urbanistické koncepce již zahájené 

zástavby. 
   

0,0416 
 

0,0416 
 

81 Z.CH.4 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

0,0736 0,2296 
  

0,2296 
 

0,2296 
  

Zcelení existující proluky. 

83 Z.CH.8 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,5832 0,5832 

   
0,5832 

  

Protažení urbanistické koncepce již existující 

zástavby. 

84 Z.CH.9 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,6199 

0,5242 
   

0,2883 0,2359 
 Protažení urbanistické koncepce již existující 

zástavby. 
   

0,0958 
 

0,0958 
 

85 Z.CH.5 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 

 
0,7122 0,7122 

    
0,6772 0,0350 

Dostavba záhumenních partií v klidové lokalitě 

náhorní planiny sídla. 
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Ozn. 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

pl. 

Způsob využití plo-

chy 

R
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z
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 (
h
a
) 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle 

tříd ochrany (ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 
zahrady 

ovocné 

sady 

trv. 

travní 

porosty 

III. IV. V. 

86 Z.CH.11 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

0,8781 
0,7920 

    
0,7920 

 Dostavba záhumenních partií v klidové lokalitě 

náhorní planiny sídla. 
   

0,0861 
 

0,0861 
 

87 Z.CH.11 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

1,1373 
1,0801 

    
1,0801 

 Dostavba záhumenních partií v klidové lokalitě 

náhorní planiny sídla. 
   

0,0571 
 

0,0571 
 

88 Z.CH.12 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

0,2198 
0,2044 

    
0,2044 

 Dostavba záhumenních partií v klidové lokalitě 

náhorní planiny sídla. 
   

0,0154 
 

0,0154 
 

89 Z.CH.18 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

0,3960 0,3960 
    

0,1798 0,2162 

Dostavba záhumenních partií v klidové lokalitě 

náhorní planiny sídla, sevřené údolními partie-

mi. 

90 Z.CH.16 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

1,4189 1,4189 
    

1,0642 0,3547 

Dostavba záhumenních partií v klidové lokalitě 

náhorní planiny sídla, sevřené údolními partie-

mi. 

91 Z.CH.15 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

0,7896 0,7896 
    

0,7896 
 

Dostavba záhumenních partií v klidové lokalitě 

náhorní planiny sídla, sevřené údolními partie-

mi. 

92 Z.CH.17 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 
 

0,5136 0,5136 
    

0,5136 
 

Dostavba záhumenních partií v klidové lokalitě 

náhorní planiny sídla, sevřené údolními partie-

mi. 

158 Z.CH.21 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

městské a příměstské 

(BI-N) 
 

0,1443 

 

0,1443 

   

0,0229 0,1214 

Dostavba záhumenních partií v klidové lokalitě 

náhorní planiny sídla, sevřené údolními partie-

mi. 

Plochy bydlení celkem 
 

8,4611 
       

  



  

103 

 

Ozn. 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

pl. 

Způsob využití plo-

chy 

R
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e
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. 
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 (
h
a
) 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle 

tříd ochrany (ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 
zahrady 

ovocné 

sady 

trv. 

travní 

porosty 

III. IV. V. 

93 Z.CH.19 
Plochy občanského 

vybavení (OV-N)  
0,1131 0,1131 

    
0,0555 0,0576 

Plocha občanského vybavení pro sídlo Chudo-

plesy. 

94 Z.CH.1 

Plochy občanského 

vybavení - tělový-

chovná a sportovní 

zařízení (OS-N) 

 
0,7664 0,7664 

    
0,7664 

 

Plocha sportu a rekreace pro sídlo Chudople-

sy. 

95 Z.CH.13 

Plochy občanského 

vybavení - tělový-

chovná a sportovní 

zařízení (OS-N) 

 
0,2305 0,2305 

   
0,0078 0,2227 

 

Plocha sportu a rekreace pro sídlo Chudople-

sy. 

Plochy občanského vybavení celkem 
 

1,1100 
       

  

96 Z.CH.14 

Plochy veřejných pro-

stranství - veřejná 

zeleň (ZV-N) 
 

0,2233 0,2233 
   

0,0488 0,1745 
 

Plocha veřejného prostranství pro plochy byd-

lení. 

97 Z.CH.14 

Plochy veřejných pro-

stranství - veřejná 

zeleň (ZV-N) 
 

0,0531 
0,0248 

    
0,0248 

 Plocha veřejného prostranství pro plochy byd-

lení. 
   

0,0284 
 

0,0284 
 

99 Z.CH.20 

Plochy veřejných pro-

stranství - veřejná 

zeleň (ZV-N) 
 

0,0340 0,0340 
     

0,0340 
Plocha veřejného prostranství pro plochy byd-

lení. 

100 Z.CH.20 

Plochy veřejných pro-

stranství - veřejná 

zeleň (ZV-N) 
 

0,3177 0,3177 

    

0,1547 0,1630 
Plocha veřejného prostranství pro plochy byd-

lení. 

101 Z.CH.20 

Plochy veřejných pro-

stranství - veřejná 

zeleň (ZV-N) 
 

0,0420 0,0420 
    

0,0420 
 

Plocha veřejného prostranství pro plochy byd-

lení. 

Plochy veřejných prostranství celkem 
 

0,6701 
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Ozn. 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

pl. 

Způsob využití plo-

chy 

R
o
z
š
íř
e
n
í 
p
ů
v
. 

z
á
b
o
ru

 (
h
a
) 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle 

tříd ochrany (ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 
zahrady 

ovocné 

sady 

trv. 

travní 

porosty 

III. IV. V. 

102 Z.CH.10 

Plochy technické in-

frastruktury (TI-N) - 

čerpací stanice od-

padních vod 

 
0,0881 

   
0,0881 

 
0,0881 

 
Čerpání splaškových vod sídla Chudoplesy. 

Plochy technické infrastruktury celkem 
 

0,0881 
       

  

103 Z.CH.2 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 21) 
 

0,0673 0,0673 
    

0,0673 
 

Obsluha rozvojových ploch. 

105 

Z.CH.11 

Z.CH.14 

Z.CH.13 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 26) 
 

0,4590 
0,4351 

    
0,4026 0,0325 

Obsluha rozvojových ploch. 

   
0,0239 

 
0,0239 

 

106 Z.CH.20 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 27) 
 

0,8746 
0,8706 

    

0,6836 0,1870 

Obsluha rozvojových ploch. 

 
0,0040 

   
0,0029 0,0011 

107   

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 9) 
 

0,2737 0,2737 
    

0,2235 0,0502 Spojení pro pěší a cyklo se sídlem Kosmonosy. 

108   

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 7) 
 

0,9782 0,9782 
    

0,9782 
 

Spojení pro pěší a cyklo se sídlem Bakov. 

Plochy dopravní infrastruktury celkem 
 

2,6528 
       

  

ZÁBOR ZPF CELKEM 14,2679 13,4066 0,1483 0,2296 0,4832 1,1577 10,5661 2,5440   
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Katastrální území: Horka u Bakova nad Jizerou 
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Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jed-

notlivých kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 
Inves-

tice do 

půdy 

(ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 

trv. travní 

porosty 
I. III. IV. V. 

W2 
Plochy vodní a vodohospo-

dářské (W-N 2) 
0,7750 0,7750 

   
0,7750 

 
0,7750 

Posílení retenčních funkcí v krajině, 

snížení odtokových poměrů. 

Plochy vodní a vodohospodářské celkem 0,7750 
       

  

PUPFL7 Plochy lesní (NL-N 7) 1,6938 1,6938 
   

1,6938 
  

Snížení odtokových vlivů erozních spla-

chů, odclonění vlivu dálnice. 

PUPFL8 Plochy lesní (NL-N 8) 1,3039 1,3039 
   

1,3039 
 

1,3039 
Snížení odtokových vlivů erozních spla-

chů, odclonění vlivu dálnice. 

Plochy lesní celkem 2,9977 
       

  

109 Z.BA.20 

Plochy bydlení v rodinných 

domech - městské a pří-

městské (BI-N) 

0,6773 0,6773 
   

0,6773 
  

Rozvojové plochy sídla Bakov, dotvoření 

urbanistické koncepce jihovýchodní části 

sídla. 

110 Z.HO.1 
Plochy bydlení v rodinných 

domech - venkovské (BV-N) 
0,2843 0,2843 

   
0,2843 

  

Doplnění urbanistické koncepce rozšíře-

ním záhumenní partie sídla. 

111 Z.HO.3 
Plochy bydlení v rodinných 

domech - venkovské (BV-N) 
0,2526 

 
0,2526 

  
0,2526 

  

Doplnění urbanistické koncepce rozšíře-

ním záhumenní partie sídla. 

112 Z.HO.4 
Plochy bydlení v rodinných 

domech - venkovské (BV-N) 
0,5750 

0,4206 
     

 

Doplnění urbanistické koncepce rozšíře-

ním záhumenní partie sídla. 
 

0,1543 
    

Plochy bydlení celkem 1,7891 
       

  

113 Z.HO.9 
Plochy smíšené obytné - v 

centrech měst (SC-N) 
0,3182 0,3182 

   
0,3182 

  

Dotvoření uliční osy, odclonění silnice 

zástavbou, rozvoj průmyslové zóny. 

114 Z.HO.12 
Plochy smíšené obytné - v 

centrech měst (SC-N) 
2,3886 2,3886 

   
2,3886 

  

Rozšíření průmyslové zóny města o 

potřebu dalším mixem funkcí. 

115 Z.HO.12 
Plochy smíšené obytné - v 

centrech měst (SC-N) 
3,1900 3,1900 

   
3,1900 

  

Rozšíření průmyslové zóny města o 

potřebu dalším mixem funkcí. 

Plochy smíšené obytné celkem 5,8968 
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Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jed-

notlivých kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 
Inves-

tice do 

půdy 

(ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 

trv. travní 

porosty 
I. III. IV. V. 

116 Z.HO.2 

Plochy občanského vybavení 

- tělovýchovná a sportovní 

zařízení (OS-N) 

0,1804 
 

0,1804 
  

0,1804 
  

Sportovní a rekreační plochy pro sídlo 

Horka. 

Plochy občanského vybavení celkem 0,1804 
       

  

117 Z.HO.5 
Plochy výroby a skladování 

- lehký průmysl (VL-N) 
0,6432 0,6432 

   
0,6432 

  

Rozšíření stávajících kapacit areálu, 

napojení na komunikaci. 

118 Z.HO.7 
Plochy výroby a skladování 

- lehký průmysl (VL-N) 
3,3054 3,3054 

   
3,3054 

  

Rozšíření průmyslové zóny města již 

existujících ploch výroby, dobře doprav-

ně obslužné, bez negativních vlivů na 

obytné prostředí. 

119 Z.HO.6 

Plochy výroby a skladování 

- lehký průmysl (VL-N II) - 

II. etapa 

11,0560 11,0560 
   

2,6172 8,4388 
 

Rozšíření průmyslové zóny města již 

existujících ploch výroby, dobře doprav-

ně obslužné, bez negativních vlivů na 

obytné prostředí. 

120 Z.HO.13 

Plochy výroby a skladování 

- drobná a řemeslná výroba 

(VD-N) 

5,9842 5,9842 
   

5,9576 
  

Rozšíření průmyslové zóny města již 

existujících ploch výroby, dobře doprav-

ně obslužné, bez negativních vlivů na 

obytné prostředí. 

121 Z.HO.8 

Plochy výroby a skladování 

- drobná a řemeslná výroba 

(VD-N) 

3,7801 

3,7456 
   

3,7456 
  

Rozšíření průmyslové zóny města již 

existujících ploch výroby, dobře doprav-

ně obslužné, bez negativních vlivů na 

obytné prostředí. 
 

0,0345 
  

0,0345 
  

Plochy výroby a skladování celkem 24,7689 
       

  

122 Z.HO.10 
Plochy veřejných prostran-

ství (PV-N) 
0,1770 0,1770 

   
0,1770 

  

Centrální prostor budoucího náměstí v 

rámci strategických rozvojových ploch. 

123 Z.HO.11 
Plochy veřejných prostran-

ství (PV-N) 
0,1518 0,1518 

   
0,1518 

  

Centrální prostor budoucího náměstí v 

rámci strategických rozvojových ploch. 

124 Z.HO.14 
Plochy veřejných prostran-

ství - veřejná zeleň (ZV-N) 
0,1777 0,1777 

   
0,1777 

  

Kompoziční odclonění ploch zástavby 

bydlení a smíšené komerční. 
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Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jed-

notlivých kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 
Inves-

tice do 

půdy 

(ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 

trv. travní 

porosty 
I. III. IV. V. 

125 Z.HO.14 
Plochy veřejných prostran-

ství - veřejná zeleň (ZV-N) 
0,1668 0,1668 

   
0,1668 

  

Kompoziční odclonění ploch zástavby 

bydlení a smíšené komerční. 

Plochy veřejných prostranství celkem 0,6733 
       

  

126 
Z.HO.12 

Z.HO.14 

Plochy dopravní infrastruk-

tury - místní komunikace 

(DSm-N 14) 

0,9535 0,9535 
   

0,9535 
  

Centrální dopravní napojení rozvojových 

ploch 115, 120. 

127 Z.HO.15 

Plochy dopravní infrastruk-

tury - místní komunikace 

(DSm-N 15) 

0,2923 

0,2361 
   

0,2329 
 

 

Centrální sběrná komunikace jihovýchod-

ní partie. 
 

0,0562 
  

0,0562 
 

128 Z.HO.1 

Plochy dopravní infrastruk-

tury - místní komunikace 

(DSm-N 23) 

0,0688 0,0688 
   

0,0688 
  

Dopravní obsluha rozvojové plochy. 

129 Z.HO.3 

Plochy dopravní infrastruk-

tury - místní komunikace 

(DSm-N 24) 

0,0000 
       

Dopravní obsluha rozvojové plochy. 

130   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

(DSú-N 10) 

0,3641 0,3641 
   

0,3578 
  

Obsluha ploch ve volné krajině. 

131   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

(DSú-N 11) 

0,4010 0,4010 
   

0,4010 
  

Obsluha ploch ve volné krajině. 

132   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

(DSú-N 12) 

0,4269 0,4269 
   

0,4269 
  

Pěší a cyklospojení sídel Horka a Chu-

doplesy. 

133   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

(DSú-N 13) 

0,3015 

0,2380 
 

0,2380 
   

 

Pěší a cyklo spojení sídel Horka a 

Zájezdy 
 

0,0635 0,0635 
   

134   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

(DSú-N 14) 

0,1060 0,1060 
   

0,1060 
  

Pěší a cyklo spojení sídel Horka, Zá-

jezdy, Buda. 
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Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jed-

notlivých kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 
Inves-

tice do 

půdy 

(ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 

trv. travní 

porosty 
I. III. IV. V. 

135   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

(DSú-N 16) 

0,4039 0,4039 
   

0,4039 
  

Obsluha ploch ve volné krajině. 

136   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

(DSú-N 17) 

0,2707 0,2707 
  

0,2707 
   

Obsluha ploch ve volné krajině. 

Plochy dopravní infrastruktury celkem 3,5887 
       

  

ZÁBOR ZPF CELKEM 40,6699 39,9284 0,7415 0,3015 0,2707 31,0479 8,4388 2,0789   

 

Katastrální území: Malá Bělá 

Ozn. 

lokali-

ty 

záboru 

Zasta-

vitelná 

pl. 

Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle 

tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy 

(ha) 

Odůvodnění 

orná 

půda 
zahrady 

trv. travní 

porosty 
III. IV. 

W3 Plochy vodní a vodohospodářské (W-N 3) 0,3558 
  

0,3558 
 

0,3558 0,2313 
Zvýšení retence vody v krajině, 

prevence povodňových stavů. 

Plochy vodní a vodohospodářské celkem 0,3558 
      

  

137 Z.MB.2 
Plochy bydlení v rodinných domech - ven-

kovské (BV-N) 
0,6423 

0,3567 
   

0,3567 

 

Doplnění urbanistické koncepce o 

zástavbu v záhumenní partii sídla. 

  
0,2855 

 
0,2855 
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Ozn. 

lokali-

ty 

záboru 

Zasta-

vitelná 

pl. 

Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle 

tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy 

(ha) 

Odůvodnění 

orná 

půda 
zahrady 

trv. travní 

porosty 
III. IV. 

138 Z.MB.3 
Plochy bydlení v rodinných domech - ven-

kovské (BV-N) 
1,6713 

1,6702 
   

1,6702 

 

Doplnění urbanistické koncepce o 

zástavbu v záhumenní partii sídla. 

  
0,0011 

 
0,0011 

Plochy bydlení celkem 2,3136 
      

  

139 Z.MB.5 
Plochy výroby a skladování - lehký prů-

mysl (VL-N) 
0,6471 

0,6211 
   

0,6211 

0,2458 
Rozvoj areálu scelením existujícího 

zalomení zastavěné obalové čáry. 

  
0,0260 

 
0,0260 

Plochy výroby a skladování celkem 0,6471 
      

  

140 Z.MB.4 
Plochy veřejných prostranství - veřejná 

zeleň (ZV-N) 
0,1232 0,1232 

   
0,1232 

 

Veřejný prostor, dobře dopravně 

napojitelný, pro plochy 137,138 

Plochy veřejných prostranství celkem 0,1232 
      

  

141 Z.MB.6 
Plochy technické infrastruktury (TI-N) - 

čerpací stanice odpadních vod 
0,0307 

  
0,0307 0,0027 0,0280 

 

Čerpací stanice kanalizace sídla 

Malá Bělá  

Plochy technické infrastruktury celkem 0,0307 
      

  

142 Z.MB.1 
Plochy dopravní infrastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 1) 
0,0210 

  
0,0210 

 
0,0210 

 
Obsluha rozvojových ploch. 

143 Z.MB.3 
Plochy dopravní infrastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 3) 
0,1343 

0,0995 
  

0,0022 0,0973 

 
Obsluha rozvojových ploch. 

  
0,0348 

 
0,0348 



  

110 

 

Ozn. 

lokali-

ty 

záboru 

Zasta-

vitelná 

pl. 

Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 

Zábor ZPF podle 

tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy 

(ha) 

Odůvodnění 

orná 

půda 
zahrady 

trv. travní 

porosty 
III. IV. 

144   
Plochy dopravní infrastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 2) 
0,0588 

 
0,0336 

 
0,0336 

 

 

Pěší a cyklo spojení Malé Bělé, Pod-

hradí a Bakova. 

  
0,0251 0,0251 

 

145   
Plochy dopravní infrastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 4) 
0,2714 

  
0,2714 0,2415 0,0299 

 

Pěší a cyklo spojení Malé Bělé, Pod-

hradí a Bakova. 

Plochy dopravní infrastruktury celkem 0,4854 
      

  

ZÁBOR ZPF CELKEM 3,9558 2,8708 0,0336 1,0514 0,3051 3,6506 0,4771   

 

Katastrální území: Zvířetice 
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Způsob využití plo-

chy 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jed-

notlivých kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

Investice 

do půdy 

(ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 

zahra-

dy 

trv. 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

PUPFL9 Plochy lesní (NL-N 1) 1,3321 1,3321 
    

0,1032 1,2289 
  

Posílení funkce biokoridoru. 

PUPFL10 Plochy lesní (NL-N 2) 3,4770 3,4770 
     

3,4770 
 

3,4770 Posílení funkce biokoridoru. 

PUPFL11 Plochy lesní (NL-N 3) 2,5933 2,5933 
    

2,5933 
  

2,5933 Posílení funkce biokoridoru. 

PUPFL12 Plochy lesní (NL-N 4) 6,3471 6,3471 
     

6,3405 0,0066 6,3471 
Posílení funkce biokoridoru, scelení 

obalových hran lesa. 



  

111 

 

O
z
n
. 
lo
k
a
li
ty

 

z
á
b
o
ru

 

Z
a
s
ta

v
it
e
ln
á
 p

l.
 

Způsob využití plo-

chy 

Celkový 

zábor 

ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF podle jed-

notlivých kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

Investice 

do půdy 

(ha) 

Odůvodnění 
orná 

půda 

zahra-

dy 

trv. 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

Plochy lesní celkem 13,7496 
         

  

147 Z.ZV.1 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 

0,4616 0,4616 
     

0,4616 
  

Protažení urbanistické koncepce podél 

komunikace. 

156 Z.ZV.8 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské (BV-N) 

0,9576 0,9576 
     

0,9576 
  

Protažení urbanistické koncepce podél 

komunikace. 

149 Z.ZV.6 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské s ochran-

ným režimem (BVo-N) 

0,3534 0,3534 
    

0,3534 
  

0,3534 Doplnění proluky. 

150 Z.ZV.4 

Plochy bydlení v ro-

dinných domech - 

venkovské s ochran-

ným režimem (BVo-N) 

2,0691 

2,0391 
    

2,0391 
  

2,0691 
Protažení urbanistické koncepce roz-

volněnou zástavbou. 
  

0,0300 
  

0,0300 
  

Plochy bydlení celkem 3,8417 
         

  

152 Z.ZV.5 

Plochy veřejných pro-

stranství - veřejná 

zeleň (ZV-N) 

0,0972 
 

0,0972 
   

0,0972 
   

Centrální veřejný prostor pro plochu 

150 

Plochy veřejných prostranství celkem 0,0972 
         

  

153   

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 1) 

0,2667 0,2667 
   

0,2172 0,0495 
   

Zpřístupnění volné krajiny. 

154   

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 3) 

0,3168 
  

0,3168 0,1430 
  

0,1738 
  

Pěší a cyklo spojení Malé Bělé, Pod-

hradí a Bakova. 

Plochy dopravní infrastruktury celkem 0,5835 
         

  

ZÁBOR ZPF CELKEM 18,2720 17,8280 0,0972 0,3468 0,1430 0,2172 5,2657 12,6395 0,0066 14,8399   
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Celkový přehled 

Katastrální území 
Celkový zá-

bor ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice do 

půdy - od-

vodnění (ha) orná půda 
ovocné 

sady 
zahrady 

trv. travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

Bakov nad Jizerou 58,6585 56,1679   0,8805 1,6101 0,0445 10,7892 0,1479 47,5508 0,1261 12,4806 

Buda 8,1894 5,9162   0,1397 2,1335   0,1208 0,0916 7,9721   3,4359 

Chudoplesy 14,2679 13,4066 0,2296 0,1483 0,4832     1,1577 10,5661 2,5440   

Horka u Bakova nad Jize-

rou 
40,6699 39,9284     0,7415 0,3015   0,2707 31,0479 8,4388 2,0789 

Malá Bělá 3,9558 2,8708   0,0336 1,0514     0,3051 3,6506   0,4771 

Zvířetice 18,2720 17,8280   0,0972 0,3468 0,1430 0,2172 5,2657 12,6395 0,0066 14,8399 

ZÁBOR ZPF CELKEM (ha) 144,0134 136,1180 0,2296 1,2993 6,3665 0,4890 11,1272 7,2388 113,4270 11,1155 33,3125 

 

Katastrální území 

Zábor ZPF 

pro PUPFL 

(ha) 

Zábor ZPF 

pro vodní 

plochy (ha) 

Celkový zábor 

ZPF pro plochy 

přírodní (ha) 

Celkový zábor pro 

plochy zastavitelné 

(ha) 

Nový zábor ZPF pro plochy 

přírodní (nad rámec již 

vyhodnocených)  

Nový zábor ZPF pro plochy 

zastavitelné (nad rámec již 

vyhodnocených)  

Bakov nad Jizerou       58,6585   18,1620 

Buda   1,8542 1,8542 6,3352 1,8542 4,6260 

Chudoplesy 1,2857   1,2857 12,9821 1,2857 3,0660 

Horka u Bakova nad Jizerou 2,9977 0,7750 3,7727 36,8972 3,7727 3,8454 

Malá Bělá   0,3558 0,3558 3,6000 0,3558 3,6000 

Zvířetice 13,7496   13,7496 4,5224 13,7496 4,5224 

ZÁBOR ZPF CELKEM (ha) 18,0330 2,9849 21,0180 122,9954 21,0180 37,8218 

    

144,0134 58,8397 
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Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) 

Zábor plochy PUPFL (jedná se o parcely s kulturou lesa) pro jiné funkce se v území objevuje opravdu 

v zanedbatelném množství (celkem 0,0361 ha) a v místech, kde nehrozí narušení lesních ploch ani 

snížení ekologické stability území. 

 

Katastrální 

území 

Číslo 

lokality 

Zastavitelná 

plocha 

Zábor PUP-

FL 
Způsob využití plochy Zdůvodnění záboru 

Bakov nad 

Jizerou 
58 Z.BA.20, 21 0,0048 ha 

Plochy dopravní in-

frastruktury - místní 

komunikace (DSm-N 16) 

Páteřní sběrná komuni-

kace rozvojových ploch. 

Bakov nad 

Jizerou 
64  0,0074 ha 

Plochy dopravní in-

frastruktury - účelové 

komunikace (DSú-N 6) 

Komunikace pro cyklisty 

a pěší podél SZ okraje 

sídla Bakov. 

Zvířetice 152 Z.ZV.5 0,0239 ha 

Plochy veřejných prostran-

ství - veřejná zeleň (ZV-

N) 

Plocha veřejného prosto-

ru pro novou rozvojovou 

plochu. 
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15. Rozhodnutí o námitkách včetně jeho odůvodnění 

Vypořádání NÁMITEK uplatněných k návrhu ÚP Bakov nad Jizerou – součást vyhodnocení výsledků 

projednání návrhu územního plánu  

Číslo / Autor námitky / datum podání 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání 

Konkrétní požadavky na úpravy dokumentace  

1 / Ing. David Panýr / 2.6.2017 

Vážený pane starosto, obracím se na Vás z důvodu 

probíhajícího projednávání návrhu změny územního 

plánu města Bakov nad Jizerou. Po prostudování 

dostupných materiálů na webu bych rád uvedl připo-

mínky ke změně plochy Z.HO.5, západní okraj sídla 

Horka. S ohledem na skutečnost, že navrhovaná 

změna se dotýká sousedního pozemku p. č. 342/2, 

který vlastním, bych rád připomenul, že současné 

odvodnění pozemku p. č. 93 (tj. projednávaná změna 

plochy Z.HO5) je již nyní nedostačující - nefunkční. 

Současně příjezdová komunikace na pozemku p. č. 

342/1 je v nynější době v havarijním stavu. Průjezdy 

kamionů prohlubují výmoly na silnici a dochází 

tak k otřesům a zvýšené hlučnosti. Zároveň se na 

několika místech silnice sesouvá do příkopu, čímž 

se narušuje podélné odvodnění plochy komunikace. V 

případě zvýšeného zatížení komunikace v důsledku 

výstavby a užívání nového objektu bude nutné pro-

vést kompletní renovaci příjezdové komunikace na 

pozemku p. č. 342/1 včetně příkopů a funkčního 

odvedení dešťových vod z plochy pozemku p. č. 93. 

Dále žádám, aby v případě výstavby nového objektu 

byl zachován ráz okolních budov (urbanistické řeše-

ní, charakteristické architektonické prvky apod.), 

stavba nijak nepřevyšovala svojí výškou okolní zá-

stavbu a byla doplněna výsadbou doprovodné zele-

ně, která by zároveň napomáhala ke snížení pří-

padného hluku. 

Dovoluji si Vás požádat o průběžné informování 

o zahájeních a průběhu řízení, stanoviscích a roz-

hodnutích Vašeho úřadu týkajících se návrhu nové-

ho územního plánu města Bakov nad Jizerou. 

VYHOVĚT 

V návrhu nového územního plánu je již výstavba 

v této oblasti podmíněna dodržením měřítka vý-

stavba – tj. malé a středně velké objemy obdélných 

staveb – jednopodlažní. Dále je pak podmíněna do-

kladováním zátěže hlukem z nových provozoven na 

okolní obytnou zástavbu. V částech přiléhajících ke 

stávající obytné zástavbě nesmí hlukem či dalšími 

faktory - např. zápach, vibrace - způsobovat jejich 

negativní ovlivnění. V rámci tzv. výstupních limitů 

stanovených závaznou částí ÚP na str. 28 bude pro 

plochu Z.HO.5 stanoveno následující: „respektovat 

okolní hladinu zástavby, zajistit funkční likvidaci 

splaškových i dešťových vod v lokalitě, doplnit vý-

sadbou doprovodné zeleně, která by zároveň napo-

máhala ke snížení případného hluku“.  

 
 

  

2 / Jan Lodzin / 5.6.2017 

Podání námitky, aby pozemek číslo parcely 106, ka-

tastrální území Malá Bělá, byl znovu vrácen do 

územního plánu jako stavební parcela („BI“ - bydle-

ní individuální). 

NEVYHOVĚT 

Dotčená parcela se sice nachází v těsné návaznosti 

na zastavěné území, ale nový územní plán Bakova 

nad Jizerou vymezuje již dostatek zastavitelných 

ploch. Vymezení další zastavitelné plochy by mohlo 
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Dle současného schváleného územního plánu - jeho 

změny č.01a náš pozemek číslo parcely 106 je zahr-

nutý do zastavěné plochy „BI" bydlení individuální. 

Návrhem nového územního plánu byla změněna za-

stavěná plocha, do které patří náš pozemek na plo-

chu smíšenou nezastavěného území přírodní. 

Podáváme námitku, aby náš pozemek byl znovu vrá-

cen návrhem do „BI" neboť naším záměrem je zde 

postavit rodinný dům. 

být problematické z hlediska hodnocení SEA (posou-

zení vlivů provádění územního plánu na životní 

prostředí) a záboru ZPF. 

Navíc zde pořizovatel uzavřel v rámci návrhu pro 

společné jednání dohodu s orgánem ochrany ZPF, 

kde významně omezil tehdy vymezené zastavitelné 

plochy, tato plocha v návrhu pro společné jednání 

nebyla, její dodatečné vložené po veřejném projed-

nání by tedy nebylo korektní vůči dotčenému orgá-

nu ani vůči majitelům pozemků, které byly ze zasta-

vitelných ploch vyjmuty po společném jednání. Neby-

lo jako zastavitelná plocha navrženo jako projek-

tantem ani v rámci doplňujících P+R ze strany ne-

závislého projektanta.  

V čem vyhovět lze je to, že plocha RI-S bude změ-

na na BI-S tak, aby bylo možné na půdorysu vyme-

zeném ÚP namísto objektu individuální rekreace 

realizovat objekt pro trvalé bydlení. 

 
3 / Václav Tichý / 6.6.2017 

Pro zastavitelnou plochu Z.BA.26, plocha bydlení 

v rodinných domech – venkovské (BV-N), p.č. 1006/1, 

k.ú. Bakov nad Jizerou, je pro likvidaci odpadních 

vod požadováno vybudování centrální kanalizace. 

Naším záměrem je na ploše Z.BA.26 vybudovat 2 

rodinné domy (viz přiložená situace). 

Napojení parc. č. 1006/1 na oddílnou splaškovou ka-

nalizaci se jeví jako velice problematické, protože 

stávající kanalizace se nachází na křižovatce silnic 

11/610 a 111/2768 - odbočka na Studénku (viz přilo-

žená situace). 

Nová splašková kanalizace by musela být vedena 

v silnici 11/610 s čímž, dle telefonické konzultace 

správce silnice - Krajská správa a údržba silnic, 

oblast Mnichovo Hradiště, zásadně nesouhlasí, ne-

boť se jedná o silnici velice dopravně vytíženou. 

Dalším zásadním problémem je vzdálenost do místa 

NEVYHOVĚT 

Všechny lokality na jižním okraji Bakova nad Jizerou 

jsou připuštěny s podmínkou napojení na centrální 

vodovod a centrální kanalizaci. Navíc ÚP obsahuje 

na str. 39 ustanovení ve znění „Do doby vybudová-

ní splaškové kanalizace je třeba likvidaci odpadních 

vod z plánovaných lokalit řešit individuálně. Je nut-

né, pro kapacitu nových lokalit výstavby, mít zajiš-

těnou ČOV, která bude schopna odpadní vody ode-

bírat.“, které uvedený problém řeší. Pokud bude 

kanalizace vybudována, napojení na centrální ČOV 

neoddiskutovatelné, vyplývá i z příslušného zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění. 

Není tedy nutné zde požadavek na napojení vy-

pouštět z tabulky na straně Z.BA.26. 
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napojení na stávající kanalizaci KA 400, která činí 

cca 200 m. Při aproximativní ceně cca 10-12 tis. Kč 

za mb kanalizace vychází vybudování nového kanali-

začního řadu na cca 2-2,4 mil. Kč. 

Dle výše uvedeného není z technického ani finanční-

ho hlediska možné vybudovat nový kanalizační řad a 

tudíž se jeví odkanalizování parcel do domovních 

ČOV s následným vsakem jako jediné možné řešení 

(nebo případně žumpa na vyvážení). 

Žádáme Vás o vypuštění požadavku řešit odvádění 

splaškových vod pro zastavitelnou plochu Z.BA.26. 

centrální kanalizací. 

 

4 / Vlastimil Pažout / 6.6.2017 

Dobrý den, tímto dopisem bych rád vyjádřil můj ne-

souhlas se zněním návrhu ÚP Bakova nad Jizerou a 

přilehlých místních částí. Nesouhlas se týká kata-

strálního území Buda, konkrétně pozemku st. 14/1 

(zastavěná plocha a nádvoří). 

Na pozemku stojí nemovitosti, které jsou nyní bez 

čísla popisného, ale v rekonstrukci na základě řád-

ného stavebního povolení. O číslo popisné objekty 

přišly za minulého režimu vinou odprodeje 1/4 nemo-

vitosti tehdejším nájemníkům, dříve čísla popisného 

Buda 11. Zmíněné rekonstruované objekty byly dříve 

řádně schváleny, postaveny a zkolaudovány jako 

hospodářské objekty statku. I nadále je s objekty 

počítáno jako s objekty drobné řemeslné výroby a 

skladování, což je v dnešní době menší zátěž, než 

kdyby byl objekt i nadále využíván pro chov dobyt-

ka. Nicméně svým technickým řešením se jedná o 

objekty pouze z 1/3 obyvatelné a 2/3 výrobní. Žá-

dám tedy o zařazení pozemku st. 14/1 a staveb na 

něm stojících do kategorie PLOCHY VÝROBY A 

SKLADOVÁNÍ, lehký průmysl nebo drobná a řemeslná 

výroba. 

Prosím o písemné potvrzení přijetí mého nesouhlas-

ného sdělení. V současné době investuji značné fi-

nanční prostředky do projektových prací i rekon-

strukce a potřebuji tedy závazné stanovisko. 

VYHOVĚT 

Lze připustit v souladu se současnými trendy urba-

nismu a územního plánování kladoucími důraz na 

synergie a provázání jednotlivých funkcí sídel na 

úkor dřívějšího důrazu na striktní determinaci 

funkcí připuštění změny využití plochy na -14/1 na 

plochu výrobu a skladování – drobná a řemeslná 

výroba, stav.  

Již dnes usedlost splňuje svým charakter typově 

požadavky na objekt určený pro drobnou a řemesl-

nou výroba (stodola). V sousedství je navíc provo-

zováno zahradnictví.  

Pořizovatel se tedy z výše uvedených důvodů při-

klání k tomu požadavku vyhovět, ale za podmínky, 

že ochranné urbanistické podmínky stanovené pro 

sídlo Buda v rámci ploch venkovského bydlení 

s ochranným režimem budou přeneseny i na tuto 

novou funkci, zejména s ohledem na prostorovou 

regulaci stave. Dále je také nutné v rámci výstup-

ních podmínek omezit potenciální negativní dopady 

této drobné výrobní činnosti na své okolí (hluk, 

emise, zápach, apod.).  

Projektant: Pozemek byl vymezen jako plocha VD-

S1, pro kterou byly stanoveny specifické podmínky 

prostorového uspořádání (kap. 6.1.19.). Plochy vý-

roby VD mají obecně stanovenou podmínku, že 

max. hranice negativních vlivů je totožná s hranicí 

samotné plochy – tím je tedy zajištěno, že využití 

plochy nebude mít potencionální negativní dopady 

na své okolí. 
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5 / Radka Turková / 6. 6. 2017 

Posílám námitku k územnímu plánu Bakov nad Jize-

rou, část Chudoplesy. 

Jedná se o pozemek zapsaný na LV 36 parcelní čís-

lo 271/19 na kterém jsme chtěli postavit rodinné 

domky. Tento pozemek byl vymazán z územního plá-

nu. 

Moc by mě zajímal důvod neschválení. 

NEVYHOVĚT 

Dotčená parcela byla součástí návrhu pro společné 

jednání jako plochy návrhového bydlení. V menší 

části byla tato lokalita jako zastavitelná plocha pro 

bydlení vymezena již v doplňujících P+R. Lokalita se 

sice nachází v těsné návaznosti na zastavěné úze-

mí, ale zabíhá do extravilánu. Rozhodující ale bylo 

stanovisko orgánu ochrany ZPF č. j. 

152024/2015/KUSK ze dne 12. 1. 2016, které jasně 

deklarovalo, že nový územní plán Bakova nad Jize-

rou vymezuje nadbytek zastavitelných ploch. Proto 

bylo vymezení této i dalších zastavitelných ploch 

z návrhu po společném jednání vypuštěno v dohodě 

s orgánem ochrany ZPF. Kladné stanovisko bylo 

vydáno k redukované podobě ÚP z hlediska množ-

ství zastavitelných ploch dne 7. 4. 2016 pod č. j. 

046304/2016/KUSK.  

Pokud bychom vyhověli této námitce, nerespektovali 

bychom vydané stanovisko orgánu ZPF a jeho pod-

mínky. Samozřejmě, vyhovění by také mohlo být 

problematické z hlediska hodnocení SEA (posouzení 

vlivů provádění územního plánu na životní prostře-

dí) a celkového záboru ZPF, kvůli kterému, 

z hlediska demografického vývoje Bakova nad Jize-

rou, bylo vydáno první negativní stanovisko orgánu 

ochrany ZPF. 

 
6 / Jan Štěpánek / 8. 6. 2017 / 2664/2017 

Vlastník pozemků: 775/62, 775/79, 775/160, 775/161, 

775/163, 775/180, 775/181, 775/182. Na základě 

vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem 

podatel tímto podává proti připravovanému návrhu 

VYHOVĚT 

Pořizovatel se ztotožňuje s názorem autora námit-

ka (obdobný požadavek byl uplatněn i v připomínce 

Města Bakov nad Jizerou č. 9), kde je v případě 

paralelní komunikace ke stávající silnici II/610 doru-
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územního plánu Bakov nad Jizerou v souladu s ust. 

§ 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-

nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, následující námitky: 

Nesouhlasím s navrhovanou změnou územního plánu 

týkající se tzv. paralelní komunikace se silnicí 

11/610 (vyznačeno žlutě níže, pozemky např. 775/111, 

775/112, 775, 52, 775/53 a další). Požaduji vymazání 

tohoto záměru z návrhu územního plánu. 

Odůvodnění: nesouhlasím s níže uvedeným, žlutě 

vyznačeným, bodem Územního plánu. Jelikož uvažo-

vanou změnou dochází k neúměrnému zvyšování vý-

dajů na vybudování infrastruktury v lokalitě Z.BA-19 

Na Výsluní. Tento návrh zároveň představuje: umělé 

zvyšování zastavěných ploch, umělé zvyšování vý-

dajů, plochy navíc, které město bude muset spravo-

vat technikou (sníh), ubírání ploch pro zeleň a kli-

dové zóny, dětská hřiště, sportoviště, vyšší rizika 

dopravních nehod a větší ohrožení bezpečnosti ob-

čanů díky zbytným a nadbytečným komunikacím a 

jejich křižovatek a další.  

Zároveň schválení této změny představuje značnou 

finanční újmu, v porovnání se situací, že navrhovaná 

komunikace zde umístěna nebude. 

Žádám zastupitele města Bakov n/J, aby nesouhlasili 

s touto úpravou Územního plánu, jelikož současný 

ÚP a také investiční záměr města z roku 2012 již 

tuto oblast ideálně a ekonomicky řeší tzv. slepými 

ulicemi. 

čeno vypustit ji z návrhu ÚP, možnost vypuštění 

byla kladně konzultována MěÚ Bakov na DI PČR a 

ten není a priori proti tomuto řešení. Konkrétní 

řešení dopravy na úrovni místních komunikací III. a 

IV. třídy bude určeno v rámci navazujících územních 

řízeních.  

 

7 / Jan Štěpánek / 8. 6. 2017 / 2665/2017 

Podatel je vlastníkem pozemků par. č. 775/180, 

775/181, 775/182 - celkem jedna plánovaná stavební 

parcela určena ke stavbě rodinného domu v přímém 

sousedství nově plánovaného umístění komunikace 

DSm-N9 vše v k. ú. Bakov nad Jizerou, obec Bakov 

nad Jizerou. Tyto nemovitosti chce podatel využívat 

k bydlení. Na základě vlastnických práv k výše uve-

deným nemovitostem podatel tímto podává proti 

připravovanému návrhu územního plánu Bakov nad 

Jizerou následující námitky: Nesouhlasím s povolením 

umístění a výstavby místní komunikace DSm-N9 na 

par. č. 775/229, 775/234 v sousedství mého pozem-

ku. Požaduji vymazání tohoto záměru z návrhu 

územního plánu. 

Odůvodnění:  

Nesouhlasím s níže uvedeným bodem Územního plá-

nu. Jako vlastník sousedících pozemků 775/180, 

775/181, 775/182 jelikož uvažovanou změnou dochází 

k zásadnímu omezení možné výstavby rodinného 

NEVYHOVĚT 

Návrh této místní komunikace má sloužit k obsluze 

stávajícího výrobního areálu. Dnes je dopravně ob-

sloužen velmi složitě přes ul. Smetanovu a ul. Na 

Výsluní, které jsou obě obestavěny domy pro trvalé 

bydlení, jde o stávající zástavbu z poválečného 

období, kde lze jen obtížně realizovat protihluková 

opatření.  

Nejvhodnějším řešením tohoto problému je narovná-

ní přístupu k výrobnímu provozu nejkratší cestou 

od silnice II/610, které již je napojena na nadřazený 

dopravní systém, a kdy ÚP navrhuje z jedné strany 

této nové komunikace plochy bydlení v rodinných 

domech, z druhé strany plochy smíšené obytné 

v centrech měst, je zde tedy počítáno s dopravním 

zatížením této lokality. 

Posun oproti řešení dle dnes platného územního 

plánu ve znění změny č. 1a, které bylo zapracováno 

do návrhu pro společné jednání, vyplynul z kladného 

vypořádání připomínky č. 12 k návrhu pro společné 
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domu na mých pozemcích. Vznikne přímé sousedství 

parcely určené pro výstavbu rodinného domu s prů-

myslovou silnicí plánovanou pro kamionovou dopravu. 

Zároveň schválení této změny představuje značnou 

finanční újmu, v porovnání se situací, že navrhovaná 

komunikace zde umístěna nebude. Mé dotčené po-

zemky jsem kupoval za situace platného ÚP, dojde 

tak k znehodnocení mých pozemků na úkor realizace 

krajního řešení požadovaného společností DOBA a.s. 

Žádám zastupitele města Bakov n/J, aby nesouhlasili 

s touto úpravou Územního plánu, jelikož DOBA a.s. a 

další zainteresované společnosti a instituce mají 

možnosti odkoupit a směnit pozemky, které jsou pro 

komunikaci DSm-N9 určené platným ÚP. 

Podávám námitku k bodu 12. 9. (níže) jelikož tato 

nová úprava ÚP představuje krajní a problematické 

řešení, které není v souladu s aktuálně platným ÚP 

a vyžaduje mnoho dalších úprav ÚP. 

Návrh řešení: směna pozemku 775/229 (DOBA a.s.) 

za část pozemku 775/230 (Ing. Luboš Nevyhoštěný) a 

odkup pozemku 775/236. 

 

Stav dle ÚPO Bakov nad Jizerou před aplikací změny 

č. 1a.  

 
 

jednání, kterou uplatnil SÚ Město Bakov nad Jize-

rou.  

Důvody se nezměnily: nově navržená místní komuni-

kace DSm-N9 bude posunuta západním směrem na 

p.p.č. 775/229, 775/234, s tím, že plocha Z.BA.15 

(SC-N) bude vymezena pouze východně od této 

místní komunikace, západní část této plochy bude 

přičleněna k ploše Z.BA.19 (BI-N). Dojde tedy 

k lepšímu urbanistickému rozdělení dané lokality, 

kdy východně od této komunikace bude plocha smí-

šeného centra, na západ pak bude plocha bydlení.  

Odsun směrem západním je dopravně vhodnější, 

protože východně, v místě dle návrhu pro společné 

jednání, již začíná stávající odbočovací pruh pro 

dnešní čerpací stanici PHM, která je umístěna vpra-

vo, jižně, od dnešní silnice II/610.  

Dalším důvodem bylo také shoda mezi Městem Ba-

kov a společnostmi AMULET a DOBA a.s., které pro-

vozují podnikatelský areál Doba, na vykoupení 

těchto pozemků, s výkupem již bylo započato, se-

verní pozemek pro plánovanou komunikaci již byl 

vykoupen, a následném vybudování této komunikace 

formou sdružení investičních prostředků. 

Vyhověním tomuto požadavku by byla zakonzervo-

vána nevyhovující situace pro obyvatele s ul. Sme-

tanova a ul. Na Výsluní, posun zpět východním 

směrem je dopravně i urbanisticky méně vhodné 

řešení. Navržené řešení nelze aplikovat nástroji 

územního plánu, je věcí dohody mezi vlastníky. 

   

Navržené řešení dle návrhu ÚP pro veřejné řízení: 

 
8 / Martin Šlegl, Alena Šleglová, Hynek Šlegl, Lenka 

Šleglová / 8. 6. 2017 / 2650/2017 

Předchozí úpravou ÚP – dodatek č. 4 byly naše 

pozemky č. 378/ 1; 379/ 1; 379/3; 380; 381/1a 381/2 

NEVYHOVĚT 

P. p. č. 379/1 je zahrnut do územního plánu jako 

návrhové plocha pro bydlení, ten byl předmětem 

změny č. 4, kterou argumentuje autor námitky, zde 
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vedeny pro rekreační využití.  

Písemným návrhem z 29. 2. 2012 jsme žádali o změnu 

využití pozemků pro výstavbu rodinných domků. 

V nově zpracovaném územním plánu se však tyto 

pozemky objevují se zařazením jako „ všeobecná 

zeleň", což zavrhuje jakoukoliv výstavbu. S tímto 

zásadně nesouhlasíme, neboť výhledově počítáme 

s výstavbou rodinných domků pro naše dospívající 

děti. 

Příloha (viz originál námitky): dopis ze dne 29. 2. 

2012, námitka ze dne 9. 9. 2016, dopis Městského 

úřadu Bakov nad Jizerou ze dne 15. 12. 2016.  

 

 

tedy je plný soulad s platným ÚP ve znění změny č. 

4, p. p. č. 379/3 obklopující RD na p. p. č. – 1584 je 

vymezen návrhem územního plánu jako bydlení stav, 

výstavba RD je zde tedy návrhem územního plánu 

připuštěna. Ostatní pozemky nebyly předmětem vy-

mezených zastavitelných ploch ani v rámci původní-

ho ÚP, ani v rámci změny č. 4. Změna oproti návrhu 

pro společné jednání, který vymezoval zastavitelné 

plochy pro bydlení na i na severních p. p. č. 380, 

381/2 a 381/1, a návrh pro veřejné řízení již nikoliv, 

byl dán vypořádáním stanoviska ZPF, které požado-

valo redukovat návrh vymezených zastavitelných 

ploch pro bydlení, protože zábor ZPF zde nebyl 

odůvodněn jiným, převažujícím, veřejným zájmem. 

Z hlediska demografického vývoje města Bakov nad 

Jizerou nebylo obhajitelné zachovat všechny vyme-

zené zastavitelné plochy. Předmětné pozemky jsou 

v těsném sousedství nivy bezejmenné vodoteče, a 

tudíž byly, s ohledem na ochranu této nivy, řazeny 

do ploch smíšených nezastavěného území přírodních 

NSp-S, což odpovídá i faktickému stavu. 

Pro výsledné posouzení bylo rozhodující, že na 2 z 

uvedených pozemků lze výstavbu RD realizovat a to 

v souladu s platným územním plánem Bakova ve 

znění změny č. 4. Ústava ČR stanovuje právo na 

soukromé vlastnictví, ale negarantuje, a ani jiná 

právní norma, právo majitele pozemku na jeho zhod-

nocení a na naplnění jeho očekávání ve zhodnocení 

konkrétního pozemku. Je zde dána možnost, nikoliv 

garance. Pokud zde tedy jiné důvody, ochrana ZPF a 

volné krajiny vč. sousedství nivy převládly, je nutné 

návrh zastavitelných ploch redukovat a poloha této 

parcely byla pro výstavbu méně vhodná než para-

metry jiných zastavitelných ploch pro bydlení, které 

návrh ÚP pro veřejné řízení zachovává.  

9 / Michal Štěpánek/ 8. 6. 2017 / 26666/2017 

Vlastník pozemků: 775/238, 775/245 

Na základě vlastnických práv k výše uvedeným ne-

movitostem podatel tímto podává proti připravova-

nému návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou v 

souladu s ustanovením §52 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řá-

du (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

následující námitky: Nesouhlasím s navrhovanou 

změnou územního plánu týkající se tzv. paralelní 

komunikace se silnicí 11/610 (vyznačeno žlutě níže, 

pozemky např.775/111, 775/112, 775, 52, 775/53 a 

další). Požaduji vymazání tohoto záměru z návrhu 

územního plánu. 

VYHOVĚT 

Pořizovatel se ztotožňuje s názorem autora námit-

ka (obdobný požadavek byl uplatněn i v připomínce 

Města Bakov nad Jizerou č. 9), kde je v případě 

paralelní komunikace ke stávající silnici II/610 doru-

čeno vypustit ji z návrhu ÚP, možnost vypuštění 

byla kladně konzultována MěÚ Bakov na DI PČR a 

ten není a priori proti tomuto řešení. Konkrétní 

řešení dopravy na úrovni místních komunikací III. a 

IV. třídy bude určeno v rámci navazujících územních 

řízeních.  

Námitka je shodná s námitkou č. 6, další odůvodnění 

je shodné. 
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Odůvodnění: Nesouhlasím s níže uvedeným, žlutě 

vyznačeným, bodem Územního plánu. Jelikož uvažo-

vanou změnou dochází k neúměrnému zvyšování vý-

dajů na vybudování infrastruktury v lokalitě Z.BA-

19 Na Výsluní. Tento návrh zároveň představuje 

umělé zvyšování zastavěných ploch umělé zvyšování 

výdajů plochy navíc, které město bude muset spra-

vovat technikou (sníh) ubírání ploch pro zeleň a 

klidové zóny, dětská hřiště, sportoviště, vyšší rizi-

ka dopravních nehod a větší ohrožení bezpečnosti 

občanů díky zbytným a nadbytečným komunikacím a 

jejich křižovatek a další. Zároveň schválení této 

změny představuje značnou finanční újmu, v porov-

nání se situací, že navrhovaná komunikace zde 

umístěna nebude. Žádám zastupitele města Bakov 

n/J, aby nesouhlasili s touto úpravou Územního plá-

nu, jelikož současný ÚP a také investiční záměr 

města z roku 2012 již tuto oblast ideálně a ekono-

micky řeší tzv. slepými ulicemi. 

10 / Michal Štěpánek / 8. 6. 2017 / 2667/2017 

Vlastník pozemků v k. ú. Bakov nad Jizerou: 

775/238, 775/245. 

Na základě vlastnických práv k výše uvedeným ne-

movitostem podatel tímto podává proti připravova-

nému návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou ná-

sledující námitky: Nesouhlasím s povolením umístění 

a výstavby místní komunikace DSm-n9 na par. č. 

775/229, 775/234 v sousedství mého pozemku. Po-

žaduji vymazání tohoto záměru z návrhu územního 

plánu. 

Odůvodnění: nesouhlasím s níže uvedeným bodem 

Územního plánu. Jelikož uvažovanou změnou dochází 

k zásadnímu omezení možné výstavby rodinného 

domu na mých pozemcích. Vznikne přímé sousedství 

parcely určené pro výstavbu rodinného domu s prů-

myslovou silnicí plánovanou pro kamionovou dopravu. 

Zároveň schválení této změny představuje značnou 

finanční újmu, v porovnání se situací, že navrhovaná 

komunikace zde umístěna nebude. Žádám zastupitele 

města Bakov n/J, aby nesouhlasili s touto úpravou 

Územního plánu, jelikož DOBA a.s. a další zaintere-

sované společnosti a instituce mají možnosti odkou-

pit a směnit pozemky, které jsou pro komunikaci 

DSm-N9 určené platným ÚP. Podávám námitku k bodu 

12. 9., jelikož tato nová úprava ÚP představuje kraj-

ní a problematické řešení, které není v souladu s 

aktuálně platným ÚP a vyžaduje mnoho dalších úprav 

ÚP. 

NEVYHOVĚT 

Návrh této místní komunikace má sloužit k obsluze 

stávajícího výrobního areálu. Dnes je dopravně ob-

sloužen velmi složitě přes ul. Smetanovu a ul. Na 

Výsluní, které jsou obě obestavěny domy pro trvalé 

bydlení, jde o stávající zástavbu z poválečného 

období, kde lze jen obtížně realizovat protihluková 

opatření.  

Nejvhodnějším řešením tohoto problému je narovná-

ní přístupu k výrobnímu provozu nejkratší cestou 

od silnice II/610, které již je napojena na nadřazený 

dopravní systém, a kdy ÚP navrhuje z jedné strany 

této nové komunikace plochy bydlení v rodinných 

domech, z druhé strany plochy smíšené obytné 

v centrech měst, je zde tedy počítáno s dopravním 

zatížením této lokality. 

Námitka je shodná s námitkou č. 7, další odůvodnění 

je shodné. 

 

11 / Michal Andýs / 8. 6. 2017 / 2677/2017  
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Vlastník pozemků v k. ú. Horka u Bakova nad Jize-

rou: 129/21, 129/22, 137/2, 137/3, 137/4, 350/2, 352, 

406, 129/3, 1205/22 v k. ú. Bakov Jizerou.  

 1 - S návrhem nového územního plánu Města Bakov 

nad Jizerou v části týkající se shora označené p. č. 

137/4 vlastník vyslovuje zásadní nesouhlas, neboť 

jím dochází ke změně stávajícího územního plánu ve 

způsobu využití tohoto pozemku. Ve stávajícím 

územním plánu schváleném zastupitelstvem města je 

tento pozemek veden jako zastavitelný s navrhova-

ným využitím (VD) - drobná výroba a služby. V ná-

vrhu nového územního plánu však pozemek nově 

nebyl zařazen mezi zastavitelné plochy a navrhuje 

se změna funkčního využití pozemku na NS plochy 

smíšené nezastavěného území přírodní. Tato změna 

by se však závažným způsobem promítla jak do plá-

novaného využití pozemku ze strany vlastníka, tak 

do jeho stávající hodnoty, a prakticky by pozemek 

tímto znehodnotila. Přitom řada pozemků v okolí je 

nově zařazena naopak mezi pozemky zastavitelné, a 

to jak bytovými stavbami, tak stavbami pro drobnou 

výrobu. Vlastník pozemku zásadně nesouhlasí s 

navrhovaným využitím jeho pozemku (v rámci návrhu 

nového ÚP) jako s pozemkem nezastavitelným a jed-

noznačně trvá na zachování stávajícího využití po-

zemku jako pozemku zastavitelného, a to buď VD 

případně SCN. Podle názoru vlastníka není důvodu 

měnit již schválený územní plán ohledně způsobu 

využití jeho pozemku a neumožnit tak na pozemku 

vybudování staveb pro nerušící výrobu (dle pří-

pustných využití), které by rád na pozemku realizo-

val. V případě změny územního plánu oproti již 

schválenému v části týkající se jeho pozemku by byl 

vlastník bohužel nucen žádat náhradu za ztrátu 

hodnoty jeho pozemku. 

2 - Pokud jde o ostatní pozemky označené shora, 

navrhuje vlastník pozemku jejich zařazení v rámci 

nového územního plánu rovněž mezi pozemky zasta-

vitelné, a to SCN popř. VD. Vlastník je toho názoru, 

že pozemky funkčně navazují na parc. č. 137/4 a 

129/4, zahrnuté stávajícím ÚP mezi pozemky zasta-

vitelné VD. Rovněž se nacházejí v těsném soused-

ství pozemku č. parc. 1205/1 v k. ú. Bakov nad Jize-

rou, u něhož dokonce i návrh nového územního plá-

nu předpokládá zástavbu SCN. Jedná se o pozemky, 

které navazují na zastavitelné území obce, jsou 

přístupné z místní komunikace, svou polohou a bu-

doucím využitím žádným způsobem neomezují okolní 

sousední pozemky a vlastníky. Budoucí stav dané 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Uvedený pozemek nenavazuje na zastavěné území 

ani na jiné zastavitelné plochy, které jsou již vyme-

zeny v návrhu územního plánu pro veřejné řízení. 

Pozemek dále leží v blízkosti stávajícího tělesa 

dálnice D10 Praha – Mladá Boleslav – Turnov.  

 
NSp-S dovolují „stavby pro ustájení zvířat a skla-

dování  Navíc podmínky podmíněně přípustného 

využití pro plochu krmiva, hnojiv a mechanizace 

(formou přístřešků)“. 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

I zde platí předchozí hodnocení, uvedené pozemky 

přímo nenavazují na zastavěné území ani na jiné 

zastavitelné plochy, které jsou již vymezeny v ná-

vrhu územního plánu pro veřejné řízení. 

Pozemek dále leží v blízkosti stávajícího tělesa 

dálnice D10 Praha – Mladá Boleslav – Turnov, 

v některých případech s touto dálnicí přímo souvi-

sí. Nelze lze tedy připustit vymezení ploch smíše-

ných obytných v centrech měst, z hlediska ochrany 

před hlukem je umístění ploch pro smíšené bydlení 

v těsném sousedství existující dálnice neřešitelné. 

Pokud bychom připustili nové plochy výroby a skla-

dování, to je z hlediska hygienických předpisů 

v sousedství dálnice akceptovatelné, ale není zde 

sjezd a vzhledem k sousedství mostního objektu 

zde ani není vybudování odbočky z dálnice reálné. 
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lokality spojený se změnou územního plánu umožní, 

vedle kvalitního bydlení i vybudování staveb pro 

nerušící výrobu (dle přípustných využití), které by 

vlastník rád realizoval na předmětných pozemcích, 

navazující na budoucí zástavbu rodinných domů. 

Vlastníkovi není známo, že by při veřejném projed-

nání dne 2. 6. 2017 bylo těmto jeho námitkám vyho-

věno a doposud nedostal vyrozumění o rozhodnutí o 

těchto námitkách, toto není dostupné ani na webo-

vých stránkách města v části týkající se nového 

územního plánu. Na těchto námitkách však vlastník 

pozemku trvá a opakuje, že změnou územního plánu 

v jeho neprospěch by bylo zasaženo do jeho vlast-

nických práv a byl by tak nucen podniknout proti 

městu příslušné právní kroky s cílem ochrany svého 

majetku. Pokud jde o finanční nárok, tento bude 

následně vyčíslen a uplatněn. 

 

Vymezení plochy výroby s tím, že dopravně by tato 

plocha byla napojena přes navržené obytné čtvrti 

nebo podél nich po navržené nové MK DSm-N16 a 

DSm-N15 není urbanisticky ani dopravně vhodné – 

zatahovali bychom těžkou dopravu do obytných 

čtvrtí.  

Konečně pořizovatel zvážil i fakt, že již v návrhu 

pro společné jednání orgán ochrany ZPF upozornil 

ve svém negativním stanovisku na nadměrné množ-

ství vymezených zastavitelných ploch, což vedlo 

k jejich podstatné redukci. Vymezení nové zastavi-

telné plochy na základě této námitky by šlo proti 

uzavřené dohodě a novému, již kladnému stanovisku 

orgánu ochrany ZPF. Také ploch pro výrobu a pod-

nikání vymezuje návrh ÚP Bakov nad Jizerou dosta-

tek a na vhodnějších pozemcích v dopravně lépe 

přístupných lokalitách. 

 
12 / Věra Karásková/ 8.6.2017 

Dobrý den, tímto dopisem podávám námitku proti 

změně územního plánu města Bakov nad Jizerou. 

Nesouhlasím s navrženým využitím pozemku p. č. 

775/234 v územním plánu jako DSm-N9, Z.BA.15 SC-

N a Z.BA.18 PV-N, kde je navržena plocha dopravní 

infrastruktury a veřejného prostranství. Požaduji, 

aby tento pozemek p. č. 775/234 byl využit jako 

plocha pro bydlení. 

NEVYHOVĚT 

Návrh této místní komunikace má sloužit k obsluze 

stávajícího výrobního areálu. Dnes je dopravně ob-

sloužen velmi složitě přes ul. Smetanovu a ul. Na 

Výsluní, které jsou obě obestavěny domy pro trvalé 

bydlení, jde o stávající zástavbu z poválečného 

období, kde lze jen obtížně realizovat protihluková 

opatření.  

Nejvhodnějším řešením tohoto problému je narovná-

ní přístupu k výrobnímu provozu nejkratší cestou 

od silnice II/610, které již je napojena na nadřazený 

dopravní systém, a kdy ÚP navrhuje z jedné strany 

této nové komunikace plochy bydlení v rodinných 

domech, z druhé strany plochy smíšené obytné 

v centrech měst, je zde tedy počítáno s dopravním 

zatížením této lokality. 

Podstatná část pozemku je navíc i dnes v územním 

plánu vymezena jako plocha pro bydlení, v tomto 

směru je tedy námitce vyhověno – ale i plochy pro 

potřebují dopravní napojení. To je zde nutné umís-
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tit i s ohledem na řešení dopravní situace 

v navazujícím areálů firem AMULET a DOBA a.s. 

Námitka je shodná s námitkou č. 7, další odůvodnění 

je shodné. 

13 / Václav Kakas / 8.6.2017 

V zastoupení JUDr. Drahomírou Janebovou Kubišo-

vou. 

Územím dotčeným námitkami je: pozemek p. č. 440/2 

o výměře 10.159 m2 (orná půda; zemědělský půdní 

fond), zapsaného v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Kata-

strální pracoviště Mladá Boleslav pro obec Bakov 

nad Jizerou a k. ú. Zvířetice na LV č. 286 - dále v 

textu též jen „Pozemek", jehož je Dotčený vlast-

ník výlučným vlastníkem, jak vyplývá z přiloženého 

výpisu z katastru nemovitostí - LV č. 286 pro k. ú. 

Zvířetice. 

Navrhovaným Územním plánem by mělo dojít 

k zařazení Pozemku a sousedních pozemků p. č. 

440/1 a p. č. 441 z územní zóny s regulativem „Z" 

do územní zóny s regulativním využitím „BV", 

tak aby zde mohla vzniknout zástavba rodinnými 

domy venkovského typu. Tato plocha bydlení je v 

Územním plánu vymezená jako Z.ZV.4. 

Předmětný Územní plán byl nyní navržen již podruhé. 

Oproti prvnímu zveřejnění v roce 2016 byl přepraco-

ván a pro plochu Z.ZV.4 jsou ve stávajícím znění 

Územního plánu stanoveny odlišné podmínky pro 

využití ploch, než byly uvedeny v návrhu z roku 

2016. 

Ve verzi Územního plánu z roku 2016 byly stanoveny 

následující podmínky: Malé a středně velké objemy 

staveb, Dopravní napojení ze stávající místní komu-

nikace, Rozvolněná struktura zástavby, nepravidelná 

parcelace, Minimální velikost stavební parcely 1.300 

m2, Vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat §28 

vodního zákona, Podmínka zpracování územní studie 

Nová verze Územního plánu vyvěšená dne 26.04.2017 

se oproti předchozí verzi z roku 2016 liší, a to 

zejména zvětšením minimální velikosti stavební par-

cely z velikosti původně stanovené na 1.300 m2 na 

velikost 2.000 m2 a stanovením maximálního počtu 6 

rodinných domů. 

Dotčený vlastník brojí proti této změně, tedy proti 

minimální velikosti stavební parcely 2.000 m2 a proti 

stanovení maximálního počtu 6 rodinných domů a 

dále brojí proti podmínce zpracování územní studie 

a proti rozvolněné struktuře zástavby, nepravidelné 

parcelaci. 

NEVYHOVĚT 

I přes enormně obsáhlou argumentaci a snahu o 

odborné odůvodnění je zde meritorní požadavek na 

odstranění prostorové regulace plochy Z.ZV.4 

v rozsahu minimální velikosti stavební parcely 2.000 

m2 a dále brojí proti podmínce zpracování územní 

studie a proti rozvolněné struktuře zástavby, ne-

pravidelné parcelaci.  

Pokud to vezmeme po jednotlivých prostorových 

omezeních, tak: 

Minimální velikost stavební parcely 2.000 m2 je 

odůvodněna stanovenou urbanistickou koncepcí pro-

jektanta územního plánu, který zde předpokládá 

stavby, které svými proporcemi budou odpovídat 

poměrně velkým selským statkům typickým pro zá-

stavbu v sídle Zvířetice (např. č.p. 1, č.p. 5, č.p. 8, 

č.p. 9 a další), není zde urbanisticky žádoucí při-

pustit kobercovou zástavbu na malých stavebních 

parcelách o 800-1000 m2 s předpokládanou velikostí 

stavebních objektů do 150 m2, o počtu 10 a více 

stavebních parcel, ale naopak zmíněnou velmi roz-

volněnou zástavbou větších objektů navazující na 

stávající typologii staveb ve Zvířeticích. 

Podmínka zpracování ÚS – pokud má projektant 

snahu ochránit charakter sousedního sídla Zvířeti-

ce, je požadavek územní studie rozumným kompromi-

sem mezi úplným vypuštěním této lokality ze za-

stavitelných ploch a ponecháním bez další prosto-

rové regulace. Pořizovatel zvažoval, ve vazbě na 

stanovisko orgánu ochrany ZPF, i úplné vypuštění 

této lokality ze zastavitelných ploch. Bakov nad 

Jizerou jich má vymezeno dostatek a to ve vhodněji 

situovaných lokalitách zejména na jižním okraji měs-

ta.  

Není zde vhodné vymezovat plochy pro příměstské 

bydlení, ty jsou vhodněji vymezeny na jižním okraji 

města, to, co v segmentu ploch pro bydlení v okolí 

města chybí, jsou právě plochy pro velmi rozvolně-

nou zástavbu ryze rurálního charakteru.  

Požadavek na rozvolněnou strukturu zástavby je 

opět dán snahou o zachování typické urbanistické 

struktury pro sídlo Zvířetice, tj. velké selské stat-

ky nepravidelného půdorysu v mírně svažitém teré-

nu, kde nelze předpokládat pravidelné „U“ půdorysy 

selských staveb. Proto je zde tento požadavek, 
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Dotčený vlastník namítá, že předloženou verzí 

Územního plánu dochází k omezení jeho vlastnických 

práv. 

Co se týká požadavku na rozvolněnou strukturu 

zástavby a nepravidelnou parcelaci: Rozvolněnou 

zástavbou je zástavba s nízkou mírou využití úze-

mí, tvořená samostatnými stavbami či malými skupi-

nami staveb, které obvykle netvoří souvislou uliční 

frontu. V daném případě však lze konstatovat, že 

souvislá uliční fronta a pravidelná parcelace je pro 

toto území naopak spíše charakteristická a 

s požadavkem na rozvolněnou strukturu zástavby a 

nepravidelnou parcelaci tedy nelze souhlasit. 

Pokud jde o stanovení minimální velikosti stavební 

parcely 2.000 m2 a maximálního počtu 6 rodinných 

domů, Dotčený vlastník podotýká, že plocha Z.ZV.4 

dosahuje celkové výměry 21.319 m2 což by v případě 

maximálního počtu 6 rodinných domů znamenalo prů-

měrnou výměru jedné stavební parcely 3.553 m2, což 

(kromě dalších důvodů uvedených níže) je výměrou 

téměř nesmyslnou již jen s ohledem na požada-

vek řádné údržby takové parcely.  

Dotčený vlastník má za to, že původní návrh Územ-

ního plánu z roku 2016 přistupoval k využití území 

Z.ZV.4 v tomto ohledu rozumným způsobem a že v 

mezidobí nedošlo k žádným skutečnostem, které by 

změnu původního návrhu odůvodňovaly. 

Zpracovatel Územního plánu je při naplňování cílů a 

úkolů územního plánování respektovat vlastnická 

práva dotčených vlastníků a jejich faktické uspořá-

dání v dané lokalitě. Územním plánem lze omezit 

soukromé vlastnictví, je však nutné, aby se 

tak ·dělo přiměřeně, tedy smysluplně a pouze v ne-

zbytné míře tak, aby byl respektován požada-

vek proporcionality (vyvážení) zásahu do práv vlast-

níků dotčených nemovitostí. 

V textové části návrhu Územního plánu v oddíle 

nazvaném Urbanistická koncepce je uveden požado-

vaný charakter výstavby v katastrálním území Zví-

řetice následovně: „Nízkopodlažní novostavby, ná-

stavby a přístavby převažujících malých a středně 

velkých objemů staveb obdélných půdorysů, rozvol-

něné ulicové struktury, bez jasné definice okapové či 

štítové orientace. Velké plochy stavebních parcel, 

nad I 000 m2. Přípustný je soubor velkých hmot 

v severní části." 

V podmínkách pro využití ploch v Územním plánu se 

však jako minimální velikost stavební parcely nově a 

bez odůvodnění stanovuje výměra 2.000 m2 a maxi-

který svojí podrobností nijak nepřekračuje ust. § 43 

stavebního zákona, není to podrobnost odpovídající 

RP nebo DÚR. 

Od nepravidelného půdorysu staveb se poté odvíjí 

požadavek na nepravidelnou parcelaci, pokud budeme 

vyžadovat nepravidelné půdorysy staveb, těžko je 

můžeme umísťovat na jednotně obdélníkové parcely, 

navíc ve svažitém terénu, proto je zde uvedena 

tato podmínka.  

 

Pořizovatel musí zcela jednoznačně odmítnout ar-

gumentaci, že „předloženou verzí Územního plánu 

dochází k omezení jeho vlastnických práv“.   

V této souvislosti je také potřeba zdůraznit, že 

majitel pozemků nemá garantované právo na zhod-

nocení svých pozemků, natož na to, aby mu muselo 

být vyhověno ve věci počtu stavebních pozemků 

nebo parametrů prostorové regulace.  

Pořizovatel se tedy rozhodoval, zda ponechat tento 

typ plochy pro bydlení, který jinde vymezován není, 

nebo plochu vypustit. Vymezení další, příměstské, 

plochy pro bydlení zde nemá objektivně smysl, 

vhodnější lokality s napojením na dopravní a tech-

nickou infrastrukturu jsou vymezeny v jiných čás-

tech správního území Bakova nad Jizerou.  

Zásahem do vlastnických práv by bylo vymezení 

plochy veřejně prospěšných staveb nebo veřejně 

prospěšných opatření s možností vyvlastnění nebo 

uplatnění předkupního práva – zde by teoreticky 

hrozilo omezení vlastnických práv. Tím, že se po-

zemky z nestavebních stanou, a to díky tomuto 

územnímu plánu, stavebními, dojde naopak k jejich 

velmi podstatnému zhodnocení.  
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mální počet rodinných domů se omezuje na šest, což, 

jak je shora uvedeno, znamená faktickou minimální 

průměrnou velikost stavební parcely 3.553 m2. Toto 

omezení co do rozlohy a počtu rodinných domů 

však postrádá jakékoliv další zdůvodnění. Dotčený 

vlastník zejména zdůrazňuje, že v Územním plánu 

není uvedeno, z jakého důvodu je zvolena velikost 

stavební parcely 2.000 m2 respektive fakticky prů-

měrně 3.553 m2, a to zejména za situace, kdy původ-

ní výměra parcel (tj. 1.300 m2 uvedená ve verzi 

Územního plánu z r. 2016 tomuto kritériu odpovídala. 

V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že na jiných, 

srovnatelných místech v Územním plánu (například 

Z.MB.3, Z.BU.3, Z.CH.8), jsou zvoleny daleko menší 

velikosti parcel, přičemž tato disproporce jednotli-

vých území není v Územním plánu taktéž vysvětlena. 

Dotčený vlastník má za to, že adekvátní výměrou je 

minimálně 1.200 m2.  

V této souvislosti Dotčený vlastník poukazuje na 

ust. §53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona, podle 

kterého musí být součástí odůvodnění územního 

plánu právě komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 

V tomto odůvodnění je potřeba přesvědčivě vysvět-

lit, proč je plocha regulována navrženým způsobem, 

v čem převažuje veřejný zájem nad právy vlastníků 

dotčených nemovitostí a také zda je dodržena pro-

porcionalita zásahu do práv vlastníků dotčených 

nemovitostí. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon), uvádí výslovně v §18 

v rámci cílů a úkolů územního plánování v odst. 4, 

že územní plánování „... chrání krajinu jako podstat-

nou složku prostředí života obyvatel a základ jejich 

totožnosti.“ S ohledem na to určuje podmínky pro 

hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 

na potenciál rozvoje území a míru využití zastavě-

ného území. V §43 stavebního zákona, uvádějícího 

obsah a účel územního plánu, se v odst. 3 uvádí: 

„Územní plán v souvislostech a podrobnostech území 

obce zpřesňuje a rozvijí cíle a úkoly územního plá-

nování 

....“ V §53 odst. 5 se výslovně uvádí: „Součástí odů-

vodnění územního plánu zpracovaného pořizovate-

lem“ je ...j) vyhodnocení účelného využití zastavěné-

ho území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavi-

telných ploch". Sleduje se hospodárné a účelné vyu-

žívání území v souladu se stanovenými cíly a úkoly 
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územního plánování. 

Nejvyšší správní soud například v rozsudku ze dne 

28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51 uvedl, že pořizování 

územně plánovací dokumentace je výrazem veřejného 

zájmu na naplnění cílů definovaných v §18 stavební-

ho zákona. Z tohoto důvodu je také rozhodování v 

tomto procesu (rozhodnutí o pořízení územního plá-

nu, zadání územního plánu, schválení pokynů 

k zapracování do návrhu územního plánu, i vydání 

územního plánu či zamítnutí návrhu na jeho vydání) 

svěřeno zastupitelstvu příslušné obce; jde o výkon 

její samostatné působnosti (srov. §6 odst. 5 nového 

stavebního zákona). Tyto výstupy (tedy i schválený 

návrh územního plánu) tak představují konkrétní 

podobu veřejného zájmu na prostorovém a funkčním 

využití území obce, na podobě její infrastruktury, na 

jejím dalším rozvoji, atd. Jsou výsledkem konsensu, 

na němž se usnesli jednotliví zastupitelé reprezen-

tující různé skupinové i individuální zájmy obyvatel 

obce. Nelze jistě rozumně předpokládat, že tento 

konsensus představuje optimální (maximálně racio-

nální) řešení, s nimiž jsou srozuměny všechny osoby, 

kterých se dotýká. V praxi může jít i o rozhodnutí, 

která jsou výsledkem pouhé snahy jednotlivých za-

stupitelů o maximalizaci 

jejich vlastních (politických) funkcí (viz teorie veřej-

né volby) a dokonce i o rozhodnutí nesprávná, iraci-

onální. Z tohoto důvodu je celý proces pořizování 

územně plánovací dokumentace podroben právní reg-

lementaci, a to zejména stavebním zákonem a jeho 

prováděcími předpisy. 

Předmětem zájmu územního plánování je „udržitelný 

rozvoj území“. Vodítko k výkladu tohoto pojmu nabí-

zí ustanovení §6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, podle kterého trvale udržitelný rozvoj 

společnosti je takový rozvoj, který současným i bu-

doucím generacím zachovává možnost uspokojovat 

jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů. 

Ač stavební zákon jako jeden z cílů územního pláno-

vání označuje „vytváření předpokladů pro výstavbu", 

současně výslovně klade důraz na „hospodárné vyu-

žíváni zastavěného území, zajištění ochrany neza-

stavěného území a nezastavitelných pozemků". Po-

kud jde o zastavitelné plochy, tak uvádí, že tyto se 

vymezují „s ohledem na potenciál rozvoje území a 

míru využití zastavěného území". 

Zároveň v rozhodnutí rozšířeného senátu ze dne 21. 
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07. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-120, pak Nejvyšší správní 

soud uvedl, že „územní plán reguluje možné způsoby 

využití určitého území. V tomto smyslu představuje 

významný, byť ve své podstatě spíše nepřímý zásah 

do vlastnického práva těch, jejichž nemovitosti tomu-

to nástroji právní regulace podléhají, neboť dotyční 

vlastníci mohou své vlastnické právo vykonávat 

pouze v mezích přípustných podle územního plánu. 

Znamená to především, že jsou omezeni v tom, co se 

svým pozemkem či stavbou do budoucna mohou činit, 

na přípustné varianty využití jejich nemovitosti, jež 

vyplývají z územního plánu". 

V daném případě Dotčeného vlastníka by navrhova-

ným využitím území Z.ZV.4 došlo k porušení shora 

uvedených cílů územního plánování, zejména poruše-

ní cíle vytváření předpokladů pro výstavbu a hos-

podárného využívání území. Zároveň by to zasáhlo 

výrazným způsobem do vlastnického práva Dotčeného 

vlastníka, neboť bez rozumného vysvětlení by byl 

v daném případě omezen ve využití svého Pozemku, 

to vše za současného porušení zásady rovnosti a 

zákazu diskriminace, neboť Dotčený vlastník je v 

postavení srovnatelném s vlastníky pozemků kupří-

kladu v plochách označených v územním plánu 

Z.MB.3, Z.BU.3, Z.CH.S, kteří by však dle Územního 

plánu mohli využívat své pozemky daleko efektivněji 

při stanovení daleko nižších minimálních výměr a 

mnohem hustějšího umísťování rodinných domů. 

Pokud jde o požadavek na vypracování územní stu-

die, Dotčený vlastník má za to, že tato podmínka je 

zcela nadbytečná a z finančního hlediska značně 

neefektivní. Dotčený vlastník zdůrazňuje, že územní 

studie se zpracovávají z důvodu podrobnějšího pro-

věření v plošně rozsáhlejších rozvojových plochách 

vymezených v územních plánech v lokalitách, které 

je třeba prověřit jako celek, kde je nutno navrhnout 

parcelaci, uspořádání veřejných prostranství, navrh-

nout systém technické infrastruktury, případně po-

kud je to žádoucí, tak navrhnout základní regulační 

prvky pro zástavbu. 

Dotčené území Z.ZV.4 je však dle názoru Dotčeného 

vlastníka menší a lépe prostorově řešenou plochou, 

u níž není třeba provádět rozsáhlejší prověření 

využití. Vyjma toho Dotčený vlastník namítá, že 

pořízení územní studie by bylo nehospodárným ře-

šením, a to i s poukazem na skutečnost, že náklady 

na její vypracování by nesl pořizovatel, tedy Měst-

ský úřad Bakov nad Jizerou. 

Závěrem Dotčený vlastník shrnuje, že jeho námitky 
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směřují proti navrhovanému využití plochy Z.Z.4, 

konkrétně proti změnám učiněným oproti předchozí 

verzi návrhu Územního plánu z roku 2016, tedy proti 

zvýšení minimální velikosti stavební parcely na 

2.000 m2, proti zavedení maximálního počtu 6 rodin-

ných domů, proti rozvolněné struktuře zástavby, 

nepravidelné parcelaci a dále proti podmínce zpraco-

vání územní studie, neboť je přesvědčen, že rozum-

nému využití území odpovídá minimální velikost sta-

vební parcely 1.200 m2, že není nutné stanovovat 

maximální počet rodinných domů, případně pokud by 

tak bylo učiněno, měl by být tento počet stanoven 

poměrem velikosti celkové plochy Z.Z.4 ku minimální 

velikosti stavební parcely, a že podmínka rozvolně-

né struktuře zástavby, nepravidelné parcelace a 

zpracování územní studie by měla být vypuštěna. 

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Dotčený 

vlastník žádá, aby Městský úřad v Bakově nad Jize-

rou, stavební odbor o shora uvedených námitkách 

rozhodl tak, že jeho námitkám vyhoví. 

14 / Slavomír Malina / 8. 6. 2017 / 2660 a 2661/2017 

Věc: Námitka proti rozhodnutí návrhu územního plá-

nu Bakova nad Jizerou o zamítnutí ploch pro bydlení 

v k. ú. 794015 Zvířetice, p. č. 391/2-3 na ploše Z. 

ZV. 2-3. 

Dle vypracované dokumentace SEA, bodu 6.3, jsou 

zmiňované pozemky zemědělské půdy ve II. třídě ZPF 

a následně byly tyto pozemky vyjmuty z územního 

plánování. 

Odůvodnění: Předmětem této námitky je přehodnocení 

pro zanesení ploch Z. ZV. 2 do územního plánu dle 

původního návrhu, jelikož spodní část plochy vedle 

parcelního čísla 392/1 je dlouhodobě podmočená a 

málo úrodná. 

Vzhledem k tomu, co jsem uvedl, navrhuji změnu 

rozhodnutí pořizovatele územního plánu Město Ba-

kov nad Jizerou a zpětné začlenění plochy Z.ZV.2 do 

územního rozvoje z důvodu zajištění vlastního byd-

lení. 

 

V případě zamítnutí námitky, prosím o projednání 

přiloženého dodatku pro začlenění navrhovaných 

pozemků č. 443/8, 443/9, 443/10, 443/12, 443/14, 

které jsou ve 3. třídě ZPF v k. ú. Zvířetice, do 

územního plánu. Tyto pozemky jsou v našem vlast-

nictví. 

Dodatek:  

Navrhovaná změna využití – budoucí výstavba RD 

p.p.č. 443/9, 443/12, 443/14 - vlastník Božena Mali-

NEVYHOVĚT 

Dotčená parcela se sice nachází v těsné návaznosti 

na zastavěné území, ale nový územní plán Bakova 

nad Jizerou vymezuje již dostatek zastavitelných 

ploch. Vymezení další zastavitelné plochy by mohlo 

být problematické z hlediska hodnocení SEA (posou-

zení vlivů provádění územního plánu na životní 

prostředí) a záboru ZPF. Právě tuto plochu poža-

doval orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku vy-

pustit, protože je na II. třídě ochrany ZPF. Její 

vymezení v územním plánu, pokud by nebyla přebí-

rána z platné ÚPD, by tedy bylo rozporné s ust. §4 

odst. 3 zákona o ochraně ZPF.  

Navíc zde pořizovatel uzavřel v rámci návrhu pro 

společné jednání dohodu s orgánem ochrany ZPF, 

kde významně omezil tehdy vymezené zastavitelné 

plochy, tato plocha v návrhu pro společné jednání 

nebyla, její dodatečné vložené po veřejném projed-

nání by tedy nebylo korektní vůči dotčenému orgá-

nu ani vůči majitelům pozemků, které byly ze zasta-

vitelných ploch vyjmuty po společném jednání.  
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nová, p.p.č. 443/8, 443/10 - vlastníci Božena Mali-

nová, Vladimír Malina, Slavomír Malina 

 

 

NEVYHOVĚT 

Návrh ÚP obsahuje již nyní velké množství zastavi-

telných ploch. Jak je uvedeno výše i v případě vy-

puštěné lokality, pořizovatel zde uzavřel v rámci 

návrhu pro společné jednání dohodu s orgánem 

ochrany ZPF, kde významně omezil tehdy vymezené 

zastavitelné plochy. Tato plocha v návrhu pro spo-

lečné jednání nebyla, její dodatečné vložené po ve-

řejném projednání by tedy nebylo korektní vůči 

dotčenému orgánu ani vůči majitelům pozemků, které 

byly ze zastavitelných ploch vyjmuty po společném 

jednání. Nebylo jako zastavitelná plocha navrženo 

jako projektantem ani v rámci doplňujících P+R ze 

strany nezávislého projektanta. 

15 / Petra Marešová, Petr Šťastný, Růžena Šťast-

ná, Zdeněk Šťastný, Zuzana Šťastná / 8.6.2017 

V zastoupení JUDr. Drahomírou Janebovou Kubišovou 

Územím dotčeným námitkami je: pozemek p. č. 91/4 

o výměře 351 m2 (orná půda; zemědělský půdní fond), 

zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrál-

ním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pra-

coviště Mladá Boleslav pro obec Bakov nad Jizerou a 

k.ú. Buda na LV č. 129 - dále v textu též jen „Po-

zemek", jehož jsou Dotčení vlastníci podílovými spo-

luvlastníky, jak vyplývá z přiloženého výpisu z ka-

tastru nemovitostí - LV č. 129 pro k. ú. Buda.  

Navrhovaným Územním plánem by mělo dojít 

k zařazení Pozemku do územní zóny s regulativním 

využitím „Z.BU.4", konkrétně k zařazení Pozemku do 

plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace. 

Pokud jde o podmínky pro využití ploch, podstatnou 

je podmínka dopravního napojení z navržené místní 

komunikace DSm-N 29. 

K zařazení Pozemku do územní zóny s regulativním 

využitím „Z.BU.4" došlo na základě připomínky Sta-

vebního úřadu v Bakově nad Jizerou, dle něhož je 

nutno vymezit novou plochu DSm-N jako místní ko-

munikaci obslužnou na parcelách č. 91/7 a č. 91/8 

(vždy jen západní pruh ca 3m) a na celém p. č. 91/4 

jako veřejné dopravní infrastruktury. Dle vyjádření 

zpracovatele Územního plánu bylo třeba této připo-

mínce vyhovět, a to vzhledem k potřebě zpřístupně-

ní sousedních pozemků, jež jsou vymezeny jako ná-

vrhové plochy k bydlení s kódem Z.BU.4. 

Se zařazením Pozemku do plochy dopravní in-

frastruktury - místní komunikace Dotčení vlastníci 

nesouhlasí. Důvodem jejich námitky je zejména fakt, 

že v současné době není dána potřeba zpřístupnění 

NEVYHOVĚT 

Cesta byla vymezena na základě kladného vypořá-

dání připomínky stavebního úřadu Bakov nad Jize-

rou.  

Navržená místní komunikace zde má svůj jasný 

smysl – zpřístupnění pozemků, na kterých je vyme-

zena lokalita Z.BU.4. Pořizovatel zde připouští, že 

řešení místní komunikace a zpřístupnění uvedených 

stavebních pozemků může být ponechána až na 

navazující správní řízení (územní) nebo na paralel-

ně pořizovanou územní studií.  

Při úvaze pořizovatel zohlednil fakt, že pokud má 

být vymezené zastavitelné plochy Z.BU.4 v územním 

plánu smysl, musí být jasně a závazně deklarováno, 

jakým způsobem bude lokalita dopravně napojena. 

Pokud nebude stanovena plocha dopravní in-

frastruktury, nelze zamezit tomu, že na kraji plo-

chy Z.BU.4 bude povolena jedna stavba a vymezen 1 

stavební pozemek, který znemožní využití severněji 

vymezených zastavitelných ploch. A to by bylo 

plýtváním zemědělskou půdou a zbytečným záborem 

ploch, které by jinak mohly být ponechány v ZPF a 

pro zemědělské využití. 

Pokud už tedy pořizovatelem přistoupil k vymezení 

lokalit pro výstavbu Z.BU.4 a Z.BU.5 v územním 

plánu, přistoupil také k tomu, aby jasně vymezil 

způsob jejich dopravního napojení a tím závazně 

determinoval jejich budoucí optimální parcelaci maxi-

malizující možnost využití této lokality.   
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sousedních pozemků, jež jsou vymezeny jako návrho-

vé plochy k bydlení s kódem Z.BU.4., jakož i fakt, že 

zařazení Pozemku do plochy dopravní infrastruktury 

by znamenalo neopodstatněný zásah do jejich vlast-

nických práv, nerespektování práva na ochranu sou-

kromí a příznivého životního prostředí, práva na 

ochranu zdraví (hlučnost, prašnost, znečištění 

ovzduší), devastace soukromého pozemku, po-

kles tržní hodnoty Pozemku, apod. Na tomto místě 

Dotčení vlastníci upozorňují na podmínky pro veřej-

ně přístupnou účelovou komunikaci. Nejvyšší správní 

soud ve svém rozsudku ze dne 7. 4. 2011, č. j. 2 

As 84/2010-128 uvedl, „že je možné dospět 

k obecnému závěru, že k omezení vlastnického práva 

zřízením veřejně přístupné účelové komunikace je- 

vedle naplnění pojmových znaků účelové pozemní 

komunikace - vyžadován souhlas vlastníků a ne-

zbytná komunikační potřeba. 

V daném případě však není splněn ani jeden požada-

vek - tedy není dán ani souhlas vlastníků, ovšem 

není dána ani nezbytná komunikační potřeba. 

Pokud jde o nezbytnou komunikační potřebu, tu je 

nutno dostatečným způsobem zjistit a zdůvodnit, což 

se však v daném případě nestalo. 

Dle názoru Dotčených spoluvlastníků nutnost vybu-

dování této nové komunikace připojené na stávající 

komunikaci DS-S dána není. Potřeba napojení na 

komunikaci DS-S by možná mohla být dána pouze 

v případě (což však Dotčení vlastníci připouštějí 

pouze v rovině teoretické - tedy nikoliv pro tento 

případ), že by nebylo možné zajistit přístup vlastní-

ků sousedního pozemku jiným způsobem - to 

však neodpovídá současné situaci. 

Dotčení vlastníci jsou toho názoru, že připomínka 

Stavebního úřadu v Bakově nad Jizerou nereflektuje 

aktuální stav pozemků v daném území a vlastnickou 

strukturu, což je patrné již jen z obsahu samotné 

připomínky Stavebního úřadu v Bakově nad Jizerou, 

ve které je uvedeno, že je nutno vymezit novou plo-

chu DSm-N jako místní komunikaci obslužnou též na 

parcelách č. 91/7 ač. 91/8 (vždy jen západní pruh ca 

3m)". 

Evidentně se jedná o připomínku z doby, kdy tehdej-

ší parcelu p. č. 91/7 tvořily současné pozemky p. č. 

91/7 ap. č. 91/12 a tehdejší parcelu p. č. 91/8 tvořily 

současné pozemky p. č. 91/8 ap. č. 91/13 a kdy tedy 

nebyl na pozemek p. č. 91/8 (nyní p. č. 91/8 ap. č. 

91/13) přístup z veřejné komunikace. 

V současné době však tomu již není, neboť poté, co 
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došlo k rozdělení tehdejších pozemků č. 91/7 a č. 

91/8 a proběhla směna p. č. 91/13 za p. č. 91/12, je 

přístup na pozemek p. č. 91/8 zajištěn po pozemku 

p. č. 91/12 ve vlastnictví stejných osob. · 

Pokud je tedy v návrhu Územního plánu navrhováno 

zřízení veřejné komunikace na pozemku p. č. 91/7, 

jedná se rozhodně o stav, který nereflektuje prove-

dené oddělení pozemků a následnou směnu, neboť 

sám pozemek p. č. 91/7 přístupný z veřejné komuni-

kace je. Jak shora uvedeno, ve skutečnosti se prav-

děpodobně má na mysli zřízení veřejné komunikace 

na pozemku p. č. 91/12, která původně byla částí p. 

č. 91/7 a která fakticky slouží jako přístupová ces-

ta k pozemku p. č. 91/8, na které je uvažována vý-

stavba rodinných domů a zřízení veřejné komunikace 

za stávajících předpisů stavebního práva by tak v 

případě výstavby na p. č. 91/8 zcela odpovídalo jeho 

současnému využití. Naopak zřízení veřejné cesty 

přes Pozemek Dotčených vlastníků by bylo v této 

situaci zcela nadbytečné a neopodstatněné. 

Lze shrnout, že v současné době neexistuje nezbyt-

ná komunikační potřeba, což samozřejmě souvisí 

s tím, že předmětná změna využití plochy na veřej-

nou komunikaci v Územním plánu není a ani nemohla 

být dostatečně zdůvodněna, zejména nebyly předlo-

ženy důvody prokazující nutnost změny využití Po-

zemku na veřejnou cestu. 

Zpracovatel Územního plánu je při naplňování cílů a 

úkolů územního plánování povinen respektovat 

vlastnická práva dotčených vlastníků a jejich faktic-

ké uspořádání v dané lokalitě. Územním plánem lze 

omezit soukromé vlastnictví, je však nutné, aby se 

tak dělo přiměřeně, tedy smysluplně a pouze v ne-

zbytné míře tak, aby byl respektován požada-

vek proporcionality (vyvážení) zásahu do práv vlast-

níků dotčených nemovitostí. 

Územní plán se jako opatření obecné povahy skládá 

z části výrokové, v níž je uvedeno, co se navrhuje, 

a z části odůvodnění, kde jsou navrhované koncepce, 

záměry, požadavky a podmínky zdůvodněny. Obě 

části mají svou textovou a grafickou složku. 

V této souvislosti Dotčení vlastníci poukazují na 

ust. §53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona, podle 

kterého musí být součástí odůvodnění územního 

plánu právě komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 

V tomto odůvodnění je potřeba přesvědčivě vysvět-

lit, proč je plocha regulována navrženým způsobem, 

v čem převažuje veřejný zájem nad právy vlastníků 

dotčených nemovitostí a také zda je dodržena pro-
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porcionalita zásahu do práv vlastníků dotčených 

nemovitostí. 

Stavební zákon v ust. §18 v rámci cílů a úkolů 

územního plánování v odst. 4 uvádí, že územní plá-

nování „... chrání krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.“ 

S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 

využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. V 

§43 stavebního zákona, uvádějícího obsah a účel 

územního plánu, se v odst. 3 uvádí: „Územní plán v 

souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje 

a rozvijí cíle a úkoly územního plánování....“ Sleduje 

se hospodárné a účelné využívání území v souladu 

se stanovenými cíli a úkoly územního plánování. 

V daném případě dále není respektován ani úkol 

kladný stavebním zákonem na územní plánování vy-

jádřený v ust. §19 odst. 1 písm. c), podle něhož je 

třeba „prověřovat a posuzovat potřebu změn v 

území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich pří-

nosy, problémy, rizika s ohledem například na veřej-

né zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 

území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hos-

podárné využití. " 

Závěrem Dotčení vlastníci shrnují, že jejich námitky 

směřují proti navrhovanému využití plochy Z.BU.4 

konkrétně proti zařazení Pozemku do plochy do-

pravní infrastruktury - místní komunikace. 

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Dotčení 

vlastníci žádají, aby Městský úřad v Bakově nad 

Jizerou, stavební odbor o shora uvedených námit-

kách rozhodl tak, že jejich námitkám vyhoví. 

16 / JUDr. Petra Svobodová, David Svoboda / 

8.6.2017 

Územím dotčeným námitkami je: pozemek p. č. 91/5 

o výměře 5.152 m2 (orná půda; zemědělský půdní 

fond), zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středo-

český kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav 

pro obec Bakov nad Jizerou a k. ú. Buda na LV č. 

119 - dále v textu též jen „Pozemek," jehož jsou 

Dotčení vlastníci podílovými spoluvlastníky, 

jak vyplývá z přiloženého výpisu z katastru nemovi-

tostí - LV č. 119 pro k. ú. Buda, přičemž každý z 

Dotčených vlastníků je vlastníkem spoluvlastnického 

podílu ve výši ideální jedné poloviny (1/2) celku Po-

zemku. Navrhovaným Územním plánem by mělo dojít 

k zařazení Pozemku do územní zóny s regulativním 

využitím Z.BU.4, konkrétně k zařazení Pozemku do 

s funkčním využitím BVN (bydlení venkovské 
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v rodinných domech). 

Námitka č. 1: 

Dotčení vlastníci v prvé řadě považují za žádoucí 

stanovit pro zastavitelnou plochu Z.BU.4 s funkčním 

využitím BV-N (bydlení venkovské v rodinných do-

mech) jako podmínku v návrhu územního plánu vy-

pracování územní studie s požadavkem na zpracová-

ní variant řešení. Územní plán počítá se zpracová-

ním územní studie k prověření změn ve využití 

ploch území pro zastavitelné plochy Z.BU.2, Z.BU.3 a 

pro přiléhající stávající plochy DSm-S. Pro plochu 

Z.BU.4 však podmínka zpracování územní studie 

stanovena nebyla. Dotčení vlastníci připomínají, že v 

minulosti se k potřebě územní studie v dané lokalitě 

již kladně vyjadřoval autorizovaný architekt Ing. 

arch. Radek Boček. Lokalita dosud není prostorově 

vyřešena, a to včetně dopravního napojení pro celou 

plochu. Návrh Územního plánu ukládá velký počet 

územních studií, a to i pro mnohem menší a lépe 

prostorově řešené plochy jako např. v k. ú. Bakov n. 

J. plochy Z.BA.30, Z.BA.32, Z.BA.33, v k. ú. Chudople-

sy plochy Z.CH.S, Z.CH.I 1, Z.CH.12, Z.CH.14, Z.CH.IS, 

Z.CH.16, Z.CH.17, Z.CH.18, Z.CH.19, v k. ú. Malá Bělá 

plochy Z.MB.3, Z.MB.4, v k. ú. Zvířetice plochu 

Z.ZV.4., k. ú. Buda plocha Z.BU.3 a mnohé další. 

Přitom i v daném případě se plně uplatní kritéria 

rozhodná pro stanovení územní studie dle odůvod-

nění v čl. 10.12. textové části Územního plánu: 

„Velký počet územních studii je zapříčiněn vysokým 

tlakem na rozsah a dynamiku zastavitelného území. 

Územní studie jsou požadovány zejména tam, kde se 

jednán o rozsáhlé plošné zábory, kde z pouhého 

tvaru zastavitelné plochy nelze dovodit urbanistic-

kou koncepci. Také jsou to často plochy, které jsou 

determinovány vybudováním technické a dopravní 

infrastruktury. Územní studie navíc mohou přispět 

ke koordinaci vlastníků a jejich zájmů a lépe 

tak reaguji na potřeby celku, než jednotlivě vydaná 

územní rozhodnuti. Jsou pružným nástrojem pro pří-

pravu v rozhodován území a jejich pořízeni je mno-

hem méně finančně náročné než nápravy, pramenící 

z nekoordinace oddílných zájmů vlastníků. " 

Ke zpracování územní studie, o kterou dotčení 

vlastníci požádali na základě Změny Územního plánu 

č. 4 dne 05. 10. 2016 (viz usnesení zastupitelstva č. 

Z103/6-2016), nebyla dosud podepsána smlouva o 

dílo, ke zpracování územní studie dosud nedošlo. 

Dotčení vlastníci zároveň podávají k nadepsanému 

úřadu žádost o přerušení jednání tak, aby mohli 

 

VYHOVĚT 

Vzhledem k tomu, že proces pořízení územní studie 

je již nastartován, bude požadavek na řešení území 

studie pro lokalitu Z.BU.4 vložena do podmínek ve 

výrokové části územního plánu. Pokud bude územní 

studie zapsána do centrální evidence územně pláno-

vací činnosti dříve, než dojde k vydání tohoto 

územního plánu, bude tato podmínka z výrokové 

části opět vyjmuta – nedávalo by smysl vyžadovat 

pořízení studie, která již byla v souladu se staveb-

ním zákonem pořízena. ÚS bude předepsána 

v rozsahu dle právě pořizované územní studie US 

4.9 Buda. 
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řádně uplatnit svá práva, resp. námitky proti návrhu 

nového Územního plánu. 

Nový Územní plán danou lokalitu zahrnuje do řeše-

ného území a oproti Změně Územního plánu č. 4 

zakládá v daném území nové limity. Tím by stávající 

územní studie - pokud by v ní bylo bez přerušení 

pokračováno - stala k okamžiku schválení nového 

Územního plánu neaktuální, tedy neplatnou a celý 

proces evidentně nehospodárným. 

Námitka č. 2: 

Dotčení vlastníci navrhují stanovit pro zastavitelnou 

plochu Z.BU.4 limity minimální plošné výměry parcel 

(1500-2000 m2) a maximálního počtu rodinných domů 

(3) obdobně jako např. u lokality v témže katastrál-

ním území Z.BU.3, popř. jiných Z.MB.3, Z.ZV.4. Nově 

vzniklé plochy bydlení v témže sídle Buda Z.BU.3, 

Z.BU.S, Z.BU.6, Z.BU.7, Z.BU.8 dostatečně zohledňují 

demografický vývoj, není tedy žádoucí soustředit na 

jedné ploše Z.BU.4 více rodinných domů, než je ty-

pické pro okolní venkovskou zástavbu i s odkazem 

na zásadu proporcionality. 

Tímto požadavkem je reagováno na funkční využití 

lokality - bydlení venkovské, u něhož je snaha mimo 

jiné respektovat drobné měřítko zástavby (viz tex-

tová část Územního plánu čl. 10.6.1.2.), které si loka-

lita historicky udržuje, a alespoň průměrnou min. 

plochu 1200 m2/b.j. (čl. 12.3.2.). Má-li být zohledněna 

dosavadní i budoucí zástavba, jsou pro danou lokali-

ty typické stavební parcely i daleko větší (1.500 m2 

a více), popř. se připouští solitérně stojící objekty 

(čl. 3.1. výrokové části Územního plánu). 

Pro zachování současného charakteru zástavby je 

navrhováno též respektování uliční čáry (nikoliv 

rozvolněná zástavba), popř. zástavba maximálně ve 

dvou souběžných řadách. 

Dotčení vlastníci si jsou vědomi, že lokalita Z.ZV.4, 

na kterou výše pro srovnání odkazují, je svými limi-

ty zařazena do funkčního využití BVo (bydlení ven-

kovské s ochranným režimem). Obdobně však i ně-

které lokality v k. ú. Buda, přitom č.l. 6.1.2. a 6.1.3. 

výrokové části Územního plánu žádná výrazně odliš-

ná podrobná kritéria pro ten který typ funkčního 

využití BV/BVo nestanoví. Není tedy důvodu, proč 

obdobná kritéria nevyužít rovněž pro funkční využi-

tí BV (bydlení venkovské), bude-li jimi naplněn účel 

Územního plánu. 

Námitka č. 3: 

Dotčení vlastníci dále namítají, že pro zastavitelnou 

plochu Z.BU.4 není v Územním plánu řešena dopravní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Podrobná parcelace vč. velikosti stavebních pozem-

ků bude právě předmětem řešení území studie. Ná-

vrh, který je nyní vypracován autorizovaným archi-

tektem, shodou okolností stejnou osobou, která 

zpracovává celý územní plán, předpokládá 5 sta-

vebních pozemků o velikosti 982-1996 m2, což je o 

něco méně, než je požadavek autorů námitky. Nicmé-

ně odbornou diskusi o počtu parcel (3 nebo 5) a o 

jejich velikosti je nutné vést až na dostatečně po-

drobné platformě řešení a projednání návrhu územ-

ní studie, nikoliv na úrovni územního plánu, který je 

komplexním nástrojem územního plánování pro celé 

správní území města a měl by dodržovat jednotnou 

podrobnost svého řešení v souladu s ust. § 43 

stavebního zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

V návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou je vy-

mezena závazně místní komunikace DSm-N29 na 
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obslužnost pro celou lokalitu, jak má textová část 

Územního plánu v č.l. 10.3.1. na mysli, pokud se zde 

uvádí: „Navržená komunikace = požadovaná komuni-

kace pro využití dané plochy". 

Dotčení vlastníci proto navrhují doplnit Územní plán 

o návrh řešení, kterým by byla celá plocha dopravně 

napojena na stávající komunikaci II/276. Zvlášť, po-

kud z hlediska vlastnických vztahů bylo v Územním 

plánu zvoleno nejkrajnější řešení, tj. místní komuni-

kace jakožto veřejně prospěšná stavba a navíc ne-

poskytuje řešení komplexní. 

Dotčení vlastníci současně upozorňují, že ve výro-

kové části Územního plánu je tato komunikace ne-

správně označena jako DSm-N 28 (místo DSm-N 29) 

- viz str. 22. 

Dotčení vlastníci současně předkládají ke zvážení 

místní komunikaci DSm-N29 nadále nevymezovat jako 

veřejně prospěšnou stavbu a ponechat řešení do-

pravní obslužnosti na územní studii, která je pod 

bodem ad 1) navrhována. 

 

 

 

 

Námitka č. 4: 

Dotčení vlastníci v neposlední řadě poukazují na 

skutečnost, že podmínka stanovená pro využití plo-

chy Z.BU.4 na str. 22 výrokové části Územního plá-

nu, a to:   „V případě výstavby bytových domů si-

tuovaných u komunikace II/276 bude nejpozději při 

územním řízení doložena hluková studie, která...." 

neodpovídá stanovenému funkčnímu využití BV (byd-

lení venkovské v rodinných domech, nikoliv výstavba 

„bytových domů"). Dotčení vlastníci z tohoto důvodu 

navrhují opravu jejího znění odpovídajícímu funkční-

mu využití plochy. 

V této souvislosti Dotčení vlastníci poukazují na 

ust. §53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona, podle 

kterého musí být součástí odůvodnění územního 

plánu právě komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 

V tomto odůvodnění je potřeba přesvědčivě vysvět-

lit, proč je plocha regulována navrženým způsobem, 

v čem převažuje veřejný zájem nad právy vlastníků 

dotčených nemovitostí a také zda je dodržena pro-

porcionalita zásahu do práv vlastníků dotčených 

nemovitostí. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon), uvádí výslovně v §18 

v rámci cílů a úkolů územního plánování v odst. 4, 

západním okraji lokality Z.BU.4. Již vymezení této 

místní komunikace jde na samou hranici toho, co pro 

plochy dopravní infrastruktury uvádí ust. § 9 vy-

hlášky 501/2006 Sb., kdy plochy silniční dopravy 

zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. 

a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výji-

mečně též místních komunikací III. třídy, které nej-

sou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na 

kterých jsou umístěny součásti komunikace, napří-

klad náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné 

a izolační zeleně, a dále pozemky staveb doprav-

ních zařízení a dopravního vybavení, například 

autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro 

autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové 

garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údrž-

by pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných 

hmot. Z tohoto výčtu je patrno, že zařazení místní 

komunikace DSm-N29 je výjimečným případem. Vyme-

zení další komunikace na východním okraji by bylo 

další výjimkou pro jednu malou lokalitu pro bydlení. 

Řešení místní komunikace a zpřístupnění uvedených 

stavebních pozemků může být a bude ponechána až 

na navazující správní řízení (územní) nebo na pa-

ralelně pořizovanou územní studií.  

VYHOVĚT 

Uvedená podmínka byla na str. 27 výrokové části 

ÚP Bakov nad Jizerou vložena až po společném 

jednání na základě kladného vypořádání stanoviska 

Krajské hygienické stanice č. j. KHSSC 54656/2015 

ze dne 29. 12. 2015, kde to bylo výslovně požadová-

no. Pořizovatel ale uznává, že lokalita Z.BU.4 není 

určena pro výstavbu bytových domů a proto bude 

toto obecné ustanovení pamatující i na tuto mož-

nost nahrazeno textem na stejném místě: „zapově-

zena je výstavba bytových domů“. Tím bude vyho-

věno obsahu námitky a zároveň nebude rozporováno 

stanovisko KHS, které bylo plně respektováno po-

kynem pořizovatele po společném projednání návrhu 

územního plánu podle ust. § 51 stavebního zákona.   
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že územní plánování 

„... chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel a základ jejich totožnosti.“ 

S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 

využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 

Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na po-

tenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 

území. V §43 stavebního zákona, uvádějícího obsah 

a účel územního plánu, se v odst. 3 uvádí: „Územní 

plán v souvislostech a podrobnostech území obce 

zpřesňuje a rozvijí cíle a úkoly územního plánování 

.... "V §53 odst. 5 se výslovně uvádí: „Součástí odů-

vodnění územního plánu zpracovaného pořizovatelem 

je“ ...j) vyhodnocení účelného využití zastavěného 

území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitel-

ných ploch". Sleduje se hospodárné a účelné využí-

vání území v souladu se stanovenými cíli a úkoly 

územního plánování. 

Předmětem zájmu územního plánování je „udržitelný 

rozvoj území". Vodítko k výkladu tohoto pojmu nabí-

zí ustanovení §6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, podle kterého trvale udržitelný rozvoj 

společnosti je takový rozvoj, který současným i bu-

doucím generacím zachovává možnost uspokojovat 

jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů. 

Ač stavební zákon jako jeden z cílů územního pláno-

vání označuje „vytváření předpokladů pro výstavbu", 

současně výslovně klade důraz na „hospodárné vyu-

žívání zastavěného území, zajištění ochrany neza-

stavěného území a nezastavitelných pozemků". Po-

kud jde o zastavitelné plochy, tak uvádí, že tyto se 

vymezují „s ohledem na potenciál rozvoje území a 

míru využití zastavěného území". 

Zároveň v rozhodnutí rozšířeného senátu ze dne 21. 

07. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-120, pak Nejvyšší správní 

soud uvedl, že „územní plán reguluje možné způsoby 

využití určitého území. V tomto smyslu představuje 

významný, byť ve své podstatě spíše nepřímý zásah 

do vlastnického práva těch, jejichž nemovitosti tomu-

to nástroji právní regulace podléhají, neboť dotyční 

vlastníci mohou své vlastnické právo vykonávat 

pouze v mezích přípustných podle územního plánu. 

Znamená to především, že jsou omezeni v tom, co se 

svým pozemkem či stavbou do budoucna mohou činit, 

na přípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež 

vyplývají z územního plánu". 
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Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Dotčení 

vlastníci žádají, aby Městský úřad v Bakově nad 

Jizerou, stavební odbor o shora uvedených námit-

kách č. 1 až č. 4 rozhodl tak, že jim vyhoví. 

17 / Bc. Matouš Zdobinský / 8.6.2017 

Dotčené pozemky a plochy: 

Plocha Z.CH.S, Katastrální území: Chudoplesy, Po-

zemky parc.č.: 202/22, 202/53, 202/54; číslování dle 

Geometrického plánu č.: 285 - S - 2017 (v adminis-

traci na Katastru nemovitostí MB): 202/58, 202/54 

202/22, 202/53, List vlastnictví: 269 

1. Vypustit stanovení podmínky zpracování územní 

studie pro dotčené pozemky považuji za diskriminač-

ní, nelegitimní a nepřiměřený zásah do vlastnických 

práv. Pro plochu označenou v návrhu územního plánu 

Bakov nad Jizerou Z.CH.S, se domáhám zrušení pod-

mínky zpracování územní studie. 

2. Vypustit stanovení podmínky centrálního vodovo-

du z důvodu neodůvodněného omezení nakládání 

s vlastnickými právy navrhuji v návrhu územního 

plánu zrušit. 

Odůvodnění: V části 12 návrhu územního plánu (ver-

ze pro veřejné projednání) se mimo jiné stanovují 

požadavky, které mají být prověřené v územní stu-

dii. Jedním z požadavků zde stanovených je i ověření 

možnosti centrálního odkanalizování lokality. Pod-

mínka je stanovena jen pro některé plochy vyjmeno-

vané v návrhu územního plánu. Centrální kanalizace 

ale není na celém katastrálním území Chudoplesy a 

v návrhu není zdůvodněno proč jen v některých plo-

chách je ověření možnosti odkanalizování požadová-

no. Podmínku zpracování územní studie z důvodu 

ověření možnosti odkanalizování jen na částech ka-

tastrálního území proto považuji za diskriminační. 

Dalším požadavkem vyplývajícím z návrhu územního 

plánu je ověření dopravního napojení zejména z plá-

nované komunikace DSm-N 26 a 27. V návrhu, stejně 

tak jako u požadavku na centrální odkanalizování, 

není odůvodněno, proč je ověření dopravního napoje-

ní důvodem pro zpracování územní studie. V textech 

jsou uvedeny jen obecné informace o determinaci 

vybudováním technické a dopravní infrastruktury. 

Podle mého názoru již v předchozích jednáních se 

stavebním úřadem byly vyřešeny otázky týkající se 

umístění a šíře plánované komunikace, která zasa-

huje do pozemků v mém vlastnictví. Zde bych chtěl 

zdůraznit, že jsem v dobré víře, že po vyřešení 

vnesených otázek týkajících se plánované komunika-

ce, budou odstraněny překážky pro zahájení stavby 

 

 

 

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Pokud jde o podmínku pořízení územní studie, je 

zde zcela na místě, v dané lokalitě je nutné dořešit 

dopravní napojení celé lokality a dále vyřešit napo-

jení na technickou infrastrukturu, vč. napojení na 

vodovod a kanalizaci. 

NEVYHOVĚT 

Všechny lokality v sídle Chudoplesy jsou připuštěny 

s podmínkou napojení na centrální vodovod a cen-

trální kanalizaci. Navíc ÚP obsahuje na str. 39 

ustanovení ve znění „U lokalit, které nejsou napo-

jeny na veřejnou vodovodní síť, je třeba zásobová-

ní pitnou vodou řešit individuálně.“, které uvedený 

problém řeší. Pokud bude centrální vodovod vybu-

dován, napojení na něj je logické a odůvodnitelné. 
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mého rodinného domu, návrh umístění komunikace 

strpěl a nepodával proti němu námitky a připomínky. 

A to i přesto, že jsem se domníval, že umístění 

této komunikace není vyřešeno optimálně (dále se 

této otázce věnuji v části připomínky, dotčené po-

zemky nejsou v mém vlastnictví). Dalším důvodem 

pro nepodání námitek bylo opakovaná akcentace 

varianty vyvlastnění v případě našeho nesouhlasu. 

V průběhu projednávání umístění zmíněné komunika-

ce byl zdůrazňován veřejný zájem, ten ale není v 

návrhu územního plánu specifikován, byl jen opako-

vaně autoritativně vyjadřován. Předmětná komunikace 

byla spolu s nově zastavitelnou plochou Z 4.6 zane-

sena do změny č.4 dosud platného územního plánu, v 

odůvodnění změny se konstatuje, že nové zastavi-

telné lokality nelze napojit na dopravní systém bez 

nutnosti vybudovat připojovací komunikaci VD 1, kte-

rá je identická s navrženou komunikací DSm-N26. 

Změna č. 4 územního plánu tedy ani neřekla, že 

pozemky obsažené v dotčené ploše nyní označené 

jako Z.CH.S jsou stávající komunikací obsloužitelné 

jen z části nebo komplikovaně nebo je nelze doprav-

ně obsloužit vůbec. Přesto návrh územního plánu 

nyní přichází s řešením, které tímto napadáme. Zá-

sada souladu rozhodnutí s veřejným zájmem je v 

této situaci sice konstatována, nicméně nedochází 

k dostačujícímu odůvodnění, přičemž, podle mého 

názoru, vzniká porušení zásady legality, jelikož veš-

kerá rozhodnutí musí být dostatečně odůvodněná. V 

daném území obsluhovaném navrhovanou komunikací 

DSm-N27 se stejně jako v případě plochy 

Z.CH.S jedná o pozemky soukromých vlastníků 

s plochami určenými pro bydlení, bez infrastruktury 

veřejného prostoru. Z uvedeného se dá tedy dovo-

zovat, že návrh územního plánu nepřistupuje 

k jednotlivým vlastníkům stejně. Újma vzniká jen na 

straně vlastníků pozemků v umístěných v ploše 

Z.CH.S, která při kontaktu s plánovanou komunikací 

DSm-N26 zahrnuje bloky pozemků dvou vlastníků, 

resp. zahrnuje také části pozemků parc.č. 202/33, 

202/34, 202/35 tvořících nedílnou součást parcel 

přiléhajících k rodinným domům. Především se ale 

jedná o pozemky mé a pozemky mého bratra, pana 

Josefa Zdobinského. Dotčené pozemky jsou obsluži-

telné ze stávající komunikace a není nutné ověření 

dopravního napojení prostřednictvím územní studie, 

tuto podmínku považuji za nepřiměřenou dané situaci. 

Další požadavky stanovené v návrhu územního plá-

nu, jako je zpřístupnění ploch veřejných prostran-
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ství a občanské vybavenosti, zpřístupnění ploch 

veřejné zeleně nejsou pro dotčenou plochu relevant-

ní a jsou stanoveny nadbytečně. Další dva požadav-

ky, tedy nepravidelná struktura parcelace  venkov-

ský ráz lokality a parcely větší výměře 1.000 m2 

není nutné v rámci územní studie prověřovat, tyto 

jsou, jak je z výkresové části návrhu územního plánu 

zřejmé, naplněny. Ke stanovení podmínky zpracování 

územní studie tak nejsou dány relevantní důvody, je 

zřejmé, že není specifikován její věcný obsah. V 

zadání je nutné, kromě požadavků na věcný rozsah 

územní studie, zejména vymezit řešené území a sta-

novit, jaké výkresy pořizovatel požaduje, včetně 

měřítek mapových podkladů, nad kterými má být 

územní studie zpracována. V této části konstatuji, 

že zadání územní studie je příliš obecné, a tudíž 

odporuje §30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. Dále je také nutné pou-

kázat na dobu, kterou návrh územního plánu pro 

zpracování územní studie stanovuje. Podle návrhu 

územního plánu bude územní studie pořízena a do 

evidence územně plánovací dokumentace vložena v 

době 7 let od vydání územního plánu. Zde bych chtěl 

zdůraznit, že stavebnímu úřadu je znám můj záměr 

stavby rodinného domu na dotčených pozemcích, 

k tomu ostatně vydával pod č. j. 1834/2016 sou-

hlas s dělením a scelováním pozemků. Vzhledem 

k tomu, že do doby než bude územní studie vložena 

do evidence územně plánovací dokumentace, se na 

dotčeném území jedná fakticky o stavební uzávěru. 

Dotčené pozemky patří v katastrálním území Chudo-

plesy mezi plochy nejdéle zastavitelné, výstavbu 

dlouhodobě připravuji a považuji proto stanovenou 

dobu za nepřiměřený zásah do vlastnických práv a 

současně za porušení zásada efektivnosti a hospo-

dárnosti a také hrubé porušení zásady respektování 

práva dotčených osob uplatňovat práva a oprávněné 

zájmy. Při veřejném projednání návrhu územního plá-

nu zazněla ze strany hlavního projektanta informa-

ce, že majitel dotčených pozemků si může zadat 

zpracování územní studie sám a tak zrychlit reali-

zaci své stavby. Podle informací zveřejněných na 

stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, Ústavu 

územního rozvoje je zpracování územní studie, jejíž 

povinnost zpracování vyplývá z územního plánu sta-

noveno z vlastní vůle zastupitelstva obce. Pokud 

zastupitelstvo obce tuto podmínku stanovilo, zname-

ná, že územní studii také musí samo zadat a hradit. 

Podaná informace tedy byla mylná a pro nás i zavá-
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dějící. Ve svém důsledku to znamená, že jako majitel 

dotčených pozemků nemám žádnou šanci na ovlivnění 

průběhu územního řízení a budu závislý na rozhod-

nutí o zadání zpracování územní studie pro území, 

kde jak jsem již odůvodnil v předchozí části, nehrozí, 

že by nebylo možné dovodit urbanistickou koncepci, 

v území nehrozí ani komplikované řešení dopravní a 

technické infrastruktury. Tyto důvody pro zpracová-

ní územní studie návrh územního plánu zmiňuje, jed-

ná se ale o obecná ustanovení bez vazby ke kon-

krétnímu pozemku nebo ploše. Stanovení podmínky 

zpracování územní studie považuji za nepřiměřený a 

neproporcionální zásah do vlastnického práva. 

V části 4.2.2 návrhu územního plánu je pro dotčenou 

plochu uvedeno, že není požadována centrální kana-

lizace a je požadován centrální vodovod. Požada-

vek připojení k centrálnímu vodovodu není v žádné 

části územního plánu odůvodněn. Je nutné konstato-

vat, že nedošlo k řádnému odůvodnění omezení na-

kládání s vlastnickým právem. Absence řádného zdů-

vodnění znemožňuje možnost podání řádně zdůvod-

něné námitky. 

18 / Josef Zdobinský / 8.6.2017 

Dotčené pozemky a plochy: plocha Z.CH.S, k. ú.: Chu-

doplesy, p. p. č. 202/23, 202/55, 202/56, List vlast-

nictví: 271  

Stanovení podmínky zpracování územní studie pro 

dotčené pozemky považuji za diskriminační, nelegi-

timní a nepřiměřený zásah do vlastnických práv. Pro 

plochu označenou v návrhu územního plánu Bakov 

nad Jizerou Z.CH.S, se domáhám zrušení podmínky 

zpracování územní studie. 

Stanovení podmínky centrálního vodovodu z důvodu 

neodůvodněného omezení nakládání s vlastnickými 

právy navrhuji v návrhu územního plánu zrušit. 

Odůvodnění: obdobné jako u předchozí námitky.  

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Pokud jde o podmínku pořízení územní studie, je 

zde zcela na místě, v dané lokalitě je nutné dořešit 

dopravní napojení celé lokality a dále vyřešit napo-

jení na technickou infrastrukturu, vč. napojení na 

vodovod a kanalizaci. 

NEVYHOVĚT 

Všechny lokality v sídle Chudoplesy jsou připuštěny 

s podmínkou napojení na centrální vodovod a cen-

trální kanalizaci. Navíc ÚP obsahuje na str. 39 

ustanovení ve znění „U lokalit, které nejsou napo-

jeny na veřejnou vodovodní síť, je třeba zásobová-

ní pitnou vodou řešit individuálně.“, které uvedený 

problém řeší. Pokud bude centrální vodovod vybu-

dován, napojení na něj je logické a odůvodnitelné. 

19 / Vinšová Jana / 9. 6. 2017 / 2711 a 2712/2017 

Nesouhlasím s navrženým územním plánem Bakov 

nad Jizerou. Jako vlastník pozemku parc. č. 775/14 

žádám vyřadit tento pozemek z VDt13 a na tomto 

pozemku rozšířit plochu na bydlení BIS (a též poz. 

parc.č. 775/11, 775/12, 775/16 v mém vlastnictví).  

Pozemek 775/15 chci převést do vlastnictví městu 

Bakov nad Jizerou a u pozemku parc. č. 775/134 mám 

VYHOVĚT 

Pozemek 775/14 lze přiřadit k plochám Z.BA.19, 

komunikační řešení bude závazně stanoveno jen na 

páteřní místní komunikace ve směru SZ na JV z ul. 

Dvořákova a z prostoru výrobního areálu 

společností Doba a.s. a AMULET. Přesné vymezení 

místních komunikací nepáteřního charakteru bude 

předmětem navazující dokumentace pro územní 
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zjištěny geodetické odchylky (po digitalizaci) od pů-

vodního geometrického plánu. Až se s městem do-

mluvíme na vyhotovení nového (přesného) geometric-

kého plánu, převedu městu i tento pozemek (kde je 

chodník, část asfaltové vozovky a část pozemku 

potřebuji).  

Zdůvodnění: Moje pozemky parc. č. 775/11, 775/12, 

775/14 a 775/16 nedotknutelné (LV č. 1608), nezpo-

chybnitelné (směna a přidělené restituční nároky) a 

nezabavitelné (v současné době není možné bezdů-

vodné znárodňování a zlomyslné ničení soukromého 

majetku). Zásah do mých vlastnických práv je zby-

tečný, nemorální. Město můj pozemek parc. č. 

7775/14 na nic nepotřebuje, má 20 m široké pozemky 

vedle mých vrat.  

řízení a vlastního průběhu územního řízení. 

Pořizovatel zde rezignuje na vymezení nepáteřních 

místních komunikací vč. jejich vymezení jako VPS 

dopravní infrastrutktury tak, aby zásah do 

soukromých práv majitelů pozemků nebyl 

neproporciální z hlediska veřejného zájmů na 

výstavbě veřejné infrastruktury v tét části Bakova 

nad Jizerou.  

 
 

 
20 / FVE Helios, s.r.o. / 9.6.2017 

Vlastník pozemku č. parc.129/4 v k. ú. Horka u Ba-

kova nad Jizerou. 

S návrhem nového územního plánu Města Bakov nad 

Jizerou v části týkající se parc. č. 129/4 k. ú. Horka 

u Bakova nad Jizerou zásadně nesouhlasíme, neboť 

jím dochází ke změně stávajícího územního plánu ve 

způsobu využití tohoto pozemku. Ve stávajícím 

územním plánu schváleném zastupitelstvem města je 

tento pozemek veden jako zastavitelný s navrhova-

ným· využitím (VD) - drobná výroba a služby. V 

návrhu nového územního plánu však pozemek nově 

nebyl zařazen mezi zastavitelné plochy a navrhuje 

se změna funkčního využití pozemku na NZt-S plo-

chy zemědělské, trvalý trávní porost. Tato změna 

NEVYHOVĚT 

Uvedené plochy jsou v těsném sousedství dálnice 

D10, není příliš vhodné pro umístění ploch drobné 

výroby a služeb.   

Územní rozhodnutí na FTE již pozbylo své účinnosti, 

nově není trend zde vymezovat zastavitelné plochy 

na úkor zemědělské půdy a volné krajiny.  

Návrh ÚP obsahuje již nyní velké množství zastavi-

telných ploch. Jak je uvedeno, pořizovatel v případě 

tohoto územního plánu zde uzavřel v rámci návrhu 

pro společné jednání dohodu s orgánem ochrany 

ZPF, kde významně omezil tehdy vymezené zastavi-

telné plochy. Tato plocha v návrhu pro společné 

jednání nebyla, její dodatečné vložené po veřejném 

projednání by tedy nebylo korektní vůči dotčenému 
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by se však závažným způsobem promítla jak do jeho 

plánovaného využití ze strany vlastníka, tak do 

stávající hodnoty pozemku, a prakticky by pozemek 

tímto znehodnotila. 

Vlastník pozemku přitom v minulosti do pozemku, 

v souladu se stávajícím schváleným územním plánem 

města, v rámci přípravy podnikatelského záměru - 

výstavba FVE na uvedeném pozemku investoval ve-

dle jeho pořizovací ceny další statisícové částky (za 

uhrazený podíl na posílení trafostanice ČEZ, zadání 

a zpracování projektu FVE). V předmětné věci bylo 

vlastníkovi Městským úřadem v Bakově nad Jizerou, 

odborem výstavby a ŽP, vydáno dne 26. 7. 2000 pod 

čj. VýsU818/2010/per/330/10-10 územní rozhodnutí 

o umístění stavby sloučené se stavebním povolením 

k výstavbě FVE na tomto pozemku. Toto rozhodnutí 

nabylo právní moci dne 26. 8. 2010. Přes veškeré 

vynaložené úsilí se bohužel z viny dodavatele dopo-

sud nepodařilo tento projekt realizovat. V současné 

době je však stále platné rozhodnutí Krajského úřa-

du Středočeského kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství ze dne 12. 2. 2010 pod čj. 

100407/2010/KÚSK, jímž bylo rozhodnuto o dočasném 

odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu, a to až do r. 2043, pro účely stavby FVE. 

Vlastník proto následně v souladu s platným ÚP, 

kde je pozemek určen pro drobnou výrobu a služby, 

jednal dále se stavebním úřadem o možnostech vyu-

žití území, předložil v tomto směru několik návrhů 

na využití území stavbami pro drobnou výrobu a 

služby. Tyto návrhy nebyly doposud realizovány s 

odkazem na stanovisko SÚ a města Bakov nad Jize-

rou, že využití dotčeného území bude řešeno v rám-

ci nově připravovaného územního plánu města, ve 

kterém budou zohledněny pozemky nacházející se ve 

stávajícím platném ÚP a případné návrhy a připo-

mínky na zařazení dalších pozemků.  

Vlastník pozemku předpokládal, že zadavatelem a 

pořizovatelem nového ÚP bude upozorněn možnosti 

návrhu do připravovaného ÚP. Při náhodném jednání 

na stavebním úřadě však bylo zjištěno, že v rámci 

přípravy nového ÚP nebyl pozemek zařazen do za-

stavitelného území, a to i přesto, že ve stávajícím 

ÚP je veden jako zastavitelný s účelem využití VO – 

drobná výroba a služby. Přitom sousední pozemek p. 

č. 1205/1 k. ú. Bakov nad Jizerou, který je ve stáva-

jícím platném ÚP veden jako nezastavitelný, je v 

novém návrhu uváděn jako zastavitelný SCN, tedy i 

třípodlažními stavbami vč. stavbami řemeslné neru-

orgánu ani vůči majitelům pozemků, které byly ze 

zastavitelných ploch vyjmuty po společném jednání. 

Nebylo jako zastavitelná plocha navrženo jako pro-

jektantem ani v rámci doplňujících P+R ze strany 

nezávislého projektanta. 

Pokud jde o rozdíl v ceně pozemku, zastavitelného 

a nezastavitelného, ten zde jistě nestane, ale Ús-

tava ČR ani jiný právní předpis negarantují vlastní-

kům zhodnocení jejich pozemků.  

Jako plocha pro FTE mohla být plocha využita již od 

roku 2000, kdy byl vydán původní územní plán obce 

Bakov nad Jizerou a kdy tato plocha byla vymezena 

jako plocha „VD“, drobná výroba, služby. To, že 17. 

nebyla tato možnost konzumována a naopak i vyda-

né pravomocné územní rozhodnutí propadlo, je nao-

pak argument dokládajícím, že zastavitelnost této 

plochy v těsném sousedství dálnice není příliš 

vhodné ani urbanisticky žádoucí.  

Plocha navíc přímo navazuje na sousední lokalitu, 

která byla vypuštěna z návrhu pro veřejné řízení 

po společném jednání na základě stanoviska KÚ, 

ORR, jako nadřízeného orgánu územního plánování 

č.j. 161299/2016/KUSK ze dne 31.10.2016, kdy umístě-

ní této souladní plochy bylo dle názoru NOÚP 

v rozporu s PÚR a se ZÚR Středočeského kraje a 

do z důvodu přílišné blízkosti tělesa dálnice D10. 

Nechá se předpokládat, že obdobné hodnocení by se 

dočkalo i vyhovění v námitce uvedeného požadavku.      
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šící výroby. 

Vlastník pozemku zásadně nesouhlasí s navrhova-

ným využitím jeho pozemku (v rámci návrhu nového 

ÚP) jako s pozemkem nezastavitelným a jednoznačně 

trvá na zachování stávajícího využití pozemku jako 

pozemku zastavitelného, a to buď VO, případně SCN. 

Podle názoru vlastníka není důvodu měnit již schvá-

lený územní plán ohledně způsobu využití jeho po-

zemku a neumožnit tak na pozemku vybudování sta-

veb pro nerušící výrobu (dle přípustných využití), 

které bychom rádi na pozemku realizovali. V případě 

změny územního plánu oproti již schválenému v části 

týkající se jeho pozemku by byl vlastník bohužel 

nucen žádat náhradu nákladů spojených s přípravou 

investičního záměru, tak náhradu za ztrátu hodnoty 

jeho pozemku. 

Vlastníkovi není známo, že by při veřejném projed-

nání dne 2. 6. 2017 bylo těmto jeho námitkám vyho-

věno a doposud nedostal vyrozumění o rozhodnutí o 

těchto námitkách, toto není dostupné ani na webo-

vých stránkách města v části týkající se nového 

územního plánu. Na těchto námitkách však vlastník 

pozemku trvá a opakuje, že změnou územního plánu 

v jeho neprospěch by bylo zasaženo do jeho vlast-

nických práv a byl by tak nucen podniknout proti 

městu příslušné právní kroky s cílem ochrany své 

investice. Pokud jde o finanční nárok, s ohledem na 

rozlohu pozemku přitom nepůjde o zanedbatelnou 

částku – rozdíl v ceně pozemku jako zastavitelného 

dle původního ÚP a pozemku jako travního porostu 

dle nového návrhu ÚP, vedle dalších nákladů vynalo-

žených na investiční záměr. 

21 / Jitka Celbová, Luděk Celba / 9.6.2017 / 

2698/2017 

Námitka proti rozhodnutí odboru Stavebního a Ži-

votního prostředí o zamítnutí změny územního plá-

nu z převodu orné půdy na stavební parcelu č. par-

cely 389/1. 

Chceme se odvolat proti výrokům uvedeným na ve-

řejném jednání dne 2. 6. 2017, kdy bylo uvedeno za-

mítnutí změny účelu užívání parcely č. 389/1 a to 

převedením z orné půdy na stavební parcelu. Poze-

mek je v současné době pastvina bez zemědělského 

využití. Pro změnu účelu využití pozemku, chceme 

vyjmout pouze 1000 metrů čtverečných z celkových 

5161 metrů čtverečných, které budou sloužit jako 

stavební parcela pro rodinný dům pro další genera-

ci. 

Vzhledem k tomu, co jsme uvedli výše, chceme za-

NEVYHOVĚT 

Návrh ÚP obsahuje již nyní velké množství zastavi-

telných ploch. Jak je uvedeno, pořizovatel v případě 

tohoto územního plánu zde uzavřel v rámci návrhu 

pro společné jednání dohodu s orgánem ochrany 

ZPF, kde významně omezil tehdy vymezené zastavi-

telné plochy. Tato plocha v návrhu pro společné 

jednání nebyla, její dodatečné vložené po veřejném 

projednání by tedy nebylo korektní vůči dotčenému 

orgánu ani vůči majitelům pozemků, které byly ze 

zastavitelných ploch vyjmuty po společném jednání. 

Nebylo jako zastavitelná plocha navrženo ani 

v rámci doplňujících P+R ze strany nezávislého pro-

jektanta. Navíc sousední lokalita Z.ZV.2 byla zcela 

a bez náhrady vypuštěna po společném projednání 

na základě vypořádání negativního stanoviska or-

gánu ochrany ZPF. Konečně, lokalita by urbanisticky 
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členit do probíhající změny územního plánu i naši 

žádost převodu účelu užívání parcely. 

zcela nevhodně vytvářela zub do volné krajiny. Po-

zemek je navíc zařazen do II. třídy a ochrany ZPF 

dle KN a jeho vymezení jako zastavitelné plochy by 

bylo rozporné s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně 

ZPF. 

 

 
22 / Bytové družstvo Pod Stráněmi / 9.6.2017 

Podatel je vlastníkem pozemku parc.č. 858/14, v k.ú. 

města Bakov nad Jizerou, který přímo sousedí 

s pozemkem označeným v návrhu změny územního 

plánu jako Z.BA.6 a dále je vlastníkem pozemků 

parc. č. 858/13, 858/1, 858/5 a dále parc. č. st. 

1594, 1595, 1596, 1598, 1599 a 1600 vše v k.ú. města 

Bakov nad Jizerou, a dále bytových domů č.p. 1147, 

1148, 1149, 1152, 1153 a 1154, vše v těsném soused-

ství s pozemkem označeným v návrhu změny územ-

ního plánu jako Z.BA.6. 

Na základě vlastnického práva k výše uvedeným 

nemovitostem podává podatel jménem svého před-

stavenstva v souladu s ustanovením §52 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, následující námitku: 

Nesouhlasíme s návrhem změny územního plánu tý-

kajícího se pozemku v návrhu označeném jako 

Z.BA.S, navržené funkční využití: plochy bydlení v 

bytových domech, a to z následujících důvodů: 

Zastavěním pozemku označeného Z.BA.6 dalšími by-

tovými domy lze dosáhnout jen dvěma způsoby: 

1. nebude zachován dostatečný odstup od stávají-

cích bytových domů (viz dosud ponechávané odstupy 

pro příjezdovou komunikaci, parkování, předzahrád-

ky, klidové plochy), a tudíž bude vážně narušena 

pohoda bydlení zvýšeným hlukem, zápachem z aut a 

výrazným omezením vnějšího i vnitřního slunečního 

osvětlení, ale i celkový architektonický charakter 

prostředí. 

2. nové bytové domy budou těsně přiléhat na stro-

my, které rostou podél jižního okraje projednávané-

NEVYHOVĚT 

Uvedená lokalita je zanesena do nového územního 

plánu již od etapy doplňujících P+R a vhodně dopl-

ňuje stávající zástavbu, jak je patrno i z obrázku 

pod textem. Plocha tvoří klín do zastavěného úze-

mí, který dnes slouží jako louka a jedná se poze-

mek města Bakov nad Jizerou, který je zemědělsky 

neobhospodařovatelný. Právě zde je velice vhodné 

jej přičlenit do zastavitelných ploch. Nebylo rozpo-

rováno ani orgány ochrany ŽP nebo ZPF. 

I Město Bakov nad Jizerou má právo na to, pokusit 

se zhodnotit své pozemky, v tomto případě všechny 

odborné důvody vedou pořizovatele k tomu, aby 

k tomuto požadavku vyhověl – ostatně, vhodnost 

pozemku je natolik zřejmá, že je v návrhu ÚP v této 

podobě již od samotného počátku (tj. od doplňujících 

průzkumů a rozborů) a nebylo ani v jedné etapě 

žádným dotčeným orgánem rozporováno.  
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ho pozemku. Tyto stromy budou novým domům stí-

nit, a proto se obáváme, že tyto stromy budou ná-

sledně legálně či nelegálně odstraněny. Byla by tím 

velmi snížena kvalita zdejšího života, jelikož vytvá-

řejí jedno z míst odpočinku pro dospělé a děti, tlu-

mí hluk od blízké železnice, ale i poskytují určité 

soukromí pro místní zahrádkářskou kolonii. 

Obě varianty nevhodně zasahují jak do života míst-

ních obyvatel, tak i do rázu zdejší krajiny. 

Jelikož se pozemek Z.BA.6 nachází hned na okraji 

svahu s písčitým podložím, navrhujeme nechat od-

borně prověřit, zda nehrozí při tak velkém zatížení 

na okraji pozemku jeho sesutí a s tím související 

nejen statická rizika. 

Školní ulice v místě před bytovými domy č.p. 864, 

865, 866 a 867 je v době ranní špičky již nyní pro-

blematicky průjezdná. Auta se zde vyhýbají vjezdem 

na chodníky, ohrožují tím chodce a chodníky jsou již 

nyní značně poničené. Výstavbou bytových domů ve 

zmíněné lokalitě by došlo k dalšímu již neúnosnému 

navýšení automobilové dopravy. Žádáme tímto o 

vyjmutí pozemku označeného Z.BA.S z navrhované 

změny územního plánu. 

23 / Imrich Láncz / 9. 6. 2017 / 2679/2017 

Na základě vlastnických práv k níže uvedeným ne-

movitostem podatel tímto podává proti připravova-

nému návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou v 

souladu s ustanovením §52 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řá-

du (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

následující námitky: 

Nesouhlasím s povolením umístění a výstavby míst-

ní komunikace DSm-n9 na par. č. 775/229,775/234 

v blízkosti mého pozemku. Požaduji vymazání tohoto 

záměru z návrhu územního plánu. 

Odůvodnění: nesouhlasím s níže uvedeným bodem 

Územního plánu. 

1. Jelikož uvažovanou změnou dochází k zátěži na 

okolních pozemcích z důvodu silné frekvence kamio-

nové dopravy. Návrh neobsahuje žádné protihlukové 

opatření, jako např. zelený pás tvořený stromy. 

Realizace této komunikace v podstatě přenese pro-

blém ze Smetanovy ulice do lokality Na výsluní. 

2. Pokud město požaduje, aby investiční náklady 

spojené s realizací tohoto záměru hradili vlastníci 

pozemku, nesouhlasím s realizací. 

Podávám námitku k bodu 12.9.(níže) jelikož tato nová 

úprava ÚP představuje krajní a problematické řeše-

ní, které není v souladu s aktuálně platným ÚP a 

NEVYHOVĚT 

Návrh této místní komunikace má sloužit k obsluze 

stávajícího výrobního areálu. Dnes je dopravně ob-

sloužen velmi složitě přes ul. Smetanovu a ul. Na 

Výsluní, které jsou obě obestavěny domy pro trvalé 

bydlení, jde o stávající zástavbu z poválečného 

období, kde lze jen obtížně realizovat protihluková 

opatření.  

Nejvhodnějším řešením tohoto problému je narovná-

ní přístupu k výrobnímu provozu nejkratší cestou 

od silnice II/610, které již je napojena na nadřazený 

dopravní systém, a kdy ÚP navrhuje z jedné strany 

této nové komunikace plochy bydlení v rodinných 

domech, z druhé strany plochy smíšené obytné 

v centrech měst, je zde tedy počítáno s dopravním 

zatížením této lokality. 

Posun oproti řešení dle dnes platného územního 

plánu ve znění změny č. 1a, které bylo zapracováno 

do návrhu pro společné jednání, vyplynul z kladného 

vypořádání připomínky č. 12 k návrhu pro společné 

jednání, kterou uplatnil SÚ Město Bakov nad Jize-

rou.  

Důvody se nezměnily: nově navržená místní komuni-

kace DSm-N9 bude posunuta západním směrem na 

p.p.č. 775/229, 775/234, s tím, že plocha Z.BA.15 

(SC-N) bude vymezena pouze východně od této 
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vyžaduje mnoho dalších úprav ÚP. 

 

 
 

místní komunikace, západní část této plochy bude 

přičleněna k ploše Z.BA.19 (BI-N). Dojde tedy 

k lepšímu urbanistickému rozdělení dané lokality, 

kdy východně od této komunikace bude plocha smí-

šeného centra, na západ pak bude plocha bydlení.  

Odsun směrem západním je dopravně vhodnější, 

protože východně, v místě dle návrhu pro společné 

jednání, již začíná stávající odbočovací pruh pro 

dnešní čerpací stanici PHM, která je umístěna vpra-

vo, jižně, od dnešní silnice II/610.  

Dalším důvodem bylo také shoda mezi Městem Ba-

kov a společnostmi AMULET a DOBA a.s., které pro-

vozují podnikatelský areál Doba, na vykoupení 

těchto pozemků, s výkupem již bylo započato, se-

verní pozemek pro plánovanou komunikaci již byl 

vykoupen, a následném vybudování této komunikace 

formou sdružení investičních prostředků. 

Vyhověním tomuto požadavku by byla zakonzervo-

vána nevyhovující situace pro obyvatele s ul. Sme-

tanova a ul. Na Výsluní, posun zpět východním 

směrem je dopravně i urbanisticky méně vhodné 

řešení. Navržené řešení nelze aplikovat nástroji 

územního plánu, je věcí dohody mezi vlastníky. 

Navržené řešení dle návrhu ÚP pro veřejné řízení: 

 
24 / Vlastníci pozemků a staveb – sídlo Buda, Hor-

ka / 9.6.2017 

a) Plochu P.BU.1, funkční využití VL-N (plochy výro-

by a skladování – lehký průmysl) nevymezovat jako 

plochu VL-N, zaměnit za plochu zeleně 

Důvod:  

Spolu s plochou P.BU.2 tvoří neúměrně velký objem 

výrobní plochy přímo navazující na zástavbu rodin-

ných domů (viz požadavek KÚ: „Obecně by měla být 

obytná zástavba umístěna v dostatečné vzdálenosti 

od ploch výroby a průmyslu.", z uvedeného důvodu 

 

 

NEVYHOVĚT 

Pozemky jsou dnes v soukromých rukou, prakticky 

se jedná o brownfields, se kterým se musí 

z dlouhodobého hlediska něco udělat.  

P.BU.1 - vymezená pozemkovými parcelami č. 66/2, 

65/1, 65/2, 63/2, stavebními parcelami č. 55/2, 44, 

50, 58, 61, ve všech případech se jedná o pozemky 

v majetku p. Pavla Kuchty, Sadová 944, 29401 Ba-

kov nad Jizerou, a paní Blanky Motyčkové, Palacké-
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nebyla vymezena výrobní plocha v lokalitě Bakov n. 

J., Trenčín – viz zápis z veřejného projednání ÚP, 

bod 6 k): “... proč byla vypuštěna plocha výroby na 

jižním okraji Bakova? Jirovský – navazuje bydlení, 

chtěli jsme uchovat čisté prostředí, ploch pro výro-

bu a podnikání je vymezeno v Bakově dostatek." 

Plocha P.BU.1, P.BU.2 přinese neúměrné zvýšení do-

pravy (osobní i nákladní) v již dopravně exponova-

ném sídle Buda (komunikace II/276 - doporučena 

hluková studie) a snížení bezpečnosti v plochách 

s rozšiřující se zástavbou rodinných domů 

- narušení pohody bydlení (emise, imise) v sídle, 

jemuž se přiznává ochranný režim bydlení díky jeho 

urbanistickým hodnotám (obdobně jako Zvířetice) 

- ohrožení ekologicko-stabilizační funkce přilehlého 

rybníku pátek, jako významného krajinného prvku dle 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Plochu P.BU.2, funkční využití VL-N (plochy výro-

by a skladování- lehký průmysl) přeměnit na VD-

S (plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná 

výroba) a stanovit zpřísňující limity, její plošnou 

výměru vymezit pouze stávajícími stavbami zbudova-

nými zde k účelu výroby/skladování, ve zbývající 

části ponechat jako zeleň, z navrhované plochy VD-

S zcela vyjmout pozemky parc.č. 46, 54/3, 47 v k.ú. 

ho 981, 29401 Bakov nad Jizerou, nikdo 

z podepsaných nemá vlastnické ani jiné obdobné 

právo k těmto pozemkům, v tomto případě pořizo-

vatel vážně přemýšlel o přeřazení do připomínek, 

nicméně nakonec, s ohledem na argumentaci týkající 

se dopravního zatížení sídla a pozemků v něm, 

ponechal pořizovatel zařazení jako námitku.  

Dnes jde o stávající zemědělský  areál, v souladu 

s ustanovením §§ 4-19 vyhlášky 501/2006 Sb. není 

samostatně vymezovaná plocha zemědělské výroby. 

Je zde typově navržena plocha výroby a skladování 

– lehký průmysl, plocha výroby a skladování – 

drobná a řemeslná výroba a plocha výroby a skla-

dování – výroba elektrické energie. Není důležité, 

zda výroba je živočišná a produkuje hovězí masa, 

nebo průmyslová, a výsledkem jsou autodíly. Důleži-

té jsou negativní projevy na své okolí a míra jejich 

intenzity. Proto zde automaticky byla zemědělské 

výroba, kdy stavby zde prokazatelně existují, na-

hrazena oproti dnes platnému územnímu plánu obce 

funkčním typem „výroba a skladování – lehký prů-

mysl“. Nelze zde, proti vůli vlastníka a snad i bez 

jeho vědomí, změnit stávající využití na zeleň, což 

by reálně znamenalo zde navrhnout plochy pro asa-

naci stávajících  staveb. Kdo by ji dělal, pokud o to 

vlastník nestojí. Město Bakov na své náklady a po 

vyvlastnění uvedených pozemků? Toto vše musel 

pořizovatel zvažovat a tyto otázky si při své 

správní úvaze pokládat. Proto nakonec volí kom-

promis, návrh na plochu zeleně z výše uvedených 

důvodů odmítá, nicméně vyhovuje tlaku na zvýšení 

ochrany a zpřísnění podmínek pro využití této plo-

chy a ukládá ji projektantovi přeřadit do ploch 

drobné a řemeslné výroby. 

Projektant: V návaznosti na výše uvedenou úpra-

vu bylo stejně tak změněno využití plochy Z.BU.1, 

tedy na plochu drobné výroby VD-N, aby nebylo 

na okraji sídla se špatným dopravním přístupem 

připuštěno větší zatížení a možné neg. vlivy na 

okolí. 

 

VYHOVĚT 

Pokud pořizovatel vyhodnotit sousední lokalitu 

P.BU.1 jako vhodnou k přeřazení z plochy lehkého 

průmyslu, lze akceptovat i tento požadavek. Stejně 

tak pozemky parc.č. 46, 54/3, 47 v k.ú. Buda, které 

plní funkci zahrady k rodinnému domu, a jsou 

k tomu účelu vyznačeny v dosud platném ÚP, jsou 

dnes zahrady a lze akceptovat jejich přeřazení do 
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Buda, které plní funkci zahrady k rodinnému domu a 

jsou k tomu účelu vyznačeny v dosud platném ÚP, na 

jižním okraji P.BU.2, popř. i dále po obvodu (Z, V), 

kde navazuje zástavba RD, vymezit pás ochranné a 

izolační zeleně jako samostatnou plochu (ZO), najít 

jinou vhodnou alternativu dopravního napojení na 

veřejnou komunikaci. 

Důvod:  

- přeměnou na VD-S docílit co nejmenšího omezení 

pro přímo navazující zástavbu rodinných domů  

- nelze-li v důsledku již existujících staveb výroby 

na ploše P.BU.2 docílit úplného odklonu výrobní plo-

chy od plochy bydlení, je žádoucí plochu výroby ale-

spoň omezit na již existující objekty a nezbytný 

manipulační prostor dle skutečného stavu, tj. plochu 

výroby již dále nerozšiřovat a neměnit stávající účel 

využití staveb na ploše  

- zpřísňující limity a samostatná plocha ochranné a 

izolační zeleně by měly sloužit jako ekvivalent přímo 

navazující výroby na venkovskou zástavbu RD a tím 

předejít známým nepříznivým vlivům na pohodu byd-

lení (viz závod Emerge, s.r.o. v sídle Bakov n. J.). 

- zahrnutím pozemků parc. č. 46, 54/3, 47 do plochy 

výroby a skladování bude narušena pohoda bydlení 

v RD na přilehlé stavební parcele téhož vlastníka, 

vlastníci těchto pozemků (Irena Laurinová - p.p.č. 

46, Jan Štěpánek - p.p.č.47, 54/3) mají zájem využí-

vat tyto pozemky dále jako zahradu, resp. relaxační 

zónu  

- není řešeno vhodné dopravní napojení pro výrobní 

plochu (zejména nákladní dopravu), nelze předpoklá-

dat využití komunikace DSm-N 26 - v místě připoje-

ní na komunikaci II/276 je umístěn hlavní uzávěr 

vody, silnice z obou stran vymezena stavbou RD a 

stavbami vedlejšími (hrozí hluková zátěž, narušení 

statiky současné zástavby- komunikace nebyla na 

takový provoz dimenzována, stejně tak jako ostatní 

komunikace v obci). 

c) Plochu Z.BU.2, funkční využití OS-N (tělovýchovná 

a sportovní zařízení) přeměnit na BV-N, popř. BVo-

N (bydlení v rodinných domech – venkovské, popř. 

s ochranným režimem) 

Důvod:  

- zachování jednotného rázu zástavby RD, možnost 

rozptýlení zástavby do větší plochy s možností 

větších parcel typických pro sídlo Buda 

- potřeba sportoviště v obci naplněna na stávající 

ploše dětského hřiště v JZ části sídla, ev. do bu-

doucna lze pro sportoviště využít plochu nyní ozna-

ploch venkovského bydlení s ochranným režimem 

BVo-S. Požadavek na pás ochranné a izolační zele-

ně je již, po společném jednání, doplněn do podmí-

nek v rámci závazného výroku ÚP na str. 34-35 

textové části, takto to také zůstane, samostatné 

vymezen v grafice přesahuje možnosti podrobnosti 

grafické části ÚP.   

 

 
 

 

- P.BU.2 - vymezená pozemkovými parcelami č. 46, 

47, 54/3, 54/2, 54/7, 54/8, 60/1, 60/2, 54/1, 54/10, 

54/11, 54/4, 54/5, 54/6, stavebními parcelami č. 56, 

46/3, 46/4, 46/2, 46/5, 46/7, 46/1, 46/6, 45/1, 

45/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Jde o zcela konkrétní záměr zhodnocující pozemek 

konkrétního vlastníka.  Návrh ÚP obsahuje již nyní 

velké množství zastavitelných ploch. Jak je uvede-

no, pořizovatel v případě tohoto územního plánu 

zde uzavřel v rámci návrhu pro společné jednání 

dohodu s orgánem ochrany ZPF, kde významně ome-

zil tehdy vymezené zastavitelné plochy. Tato plocha 

v návrhu pro společné jednání nebyla, její dodateč-

né vložené po veřejném projednání by tedy nebylo 

korektní vůči dotčenému orgánu ani vůči majitelům 

pozemků, které byly ze zastavitelných ploch vyjmu-
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čenou jako P.BU.l a navrhovanou k přeměně na zeleň 

- zájem (spolu)vlastníka pozemku parc.č. 91/6 (Roman 

Studničný) v k. ú. Buda na výstavbě RD na této 

ploše. 

 

 

 

 

d) Pozemek parc. č. 240/4, k.ú. Horka u Bakova nad 

Jizerou, plocha VL-S, ponechat nejlépe jako zeleň 

(bývalý sad). 

Důvod:  

- přestože tato plocha je vyčleněna mimo zástavbu 

bytovou/RD a vzhledem k navrhovanému funkčnímu 

využití může být výhodou bezprostřední dopravní 

napojení na komunikaci II/276 a dálnici D10, nemělo 

by toto hledisko převážit nad dalšími 

- poměrně dynamický nárůst ploch výroby a sklado-

vání v daném území na úkor klidových lokalit 

s převažující funkcí bydlení 

- rizikovým a nepřehlédnutelným faktorem je budoucí 

nárůst zejména nákladní dopravy s využitím komuni-

kace II/276 s průjezdem přes sídlo Buda jako tran-

zitní obec ve směru Jičín, Hradec Králové a dalších- 

(zkracování trasy nákladní dopravou přes obec se 

děje již nyní, bylo nezbytné přistoupit k některým 

dopravním bezpečnostním opatřením) 

- může narušit celkový ráz okolní krajiny 

Přílohy: jmenný seznam 43 osob (příloha 1) 

ty po společném jednání. Nebylo jako zastavitelná 

plocha navrženo ani v rámci doplňujících P+R ze 

strany nezávislého projektanta. Je sice až ve 4. TO, 

ale převládá odborný názor, že zastavitelných ploch 

pro bydlení je v Bakově vč. sídla Buda vymezeno 

dostatek. Naopak jiná plocha sportu v rámci sídla 

Buda vymezena není.   

ŘEŠENO JAKO PŘIPOMÍNKA Č. 10 

Uvedený pozemek je v majetku Město Bakov nad 

Jizerou, od sídla Buda a majetků ve vlastnictví 

některých z autorů námitky je vzdálen více jak 

900m, nelze zde ani hypoteticky předpokládat nega-

tivní ovlivnění  majetku v jejich vlastnictví, nelze 

zde hovořit o splnění podmínek ust. § 52 pro podá-

ní námitky. Rovněž dopravní napojení zde  bude 

vedeno přímo na dálnici D10 mimo sídlo Buda a také 

zde ani hypoteticky nehrozí negativní ovlivnění 

pozemků v majetku některých z těch, kteří pode-

psali námitku.  

 

25 / Petr Kroupa, Jitka Kroupová / 9. 6. 2017 

Požadujeme: 

1. rozšíření zastavitelné plochy Z.BU.7 na alespoň 

cca ½ severní části pozemku p. č. 109/1, tedy na 

celkovou zastavitelnou plochu alespoň 984 m2. 

Rádi bychom dotčený pozemek p. č. 109/1 darovali 

dceři, aby si na něm mohla postavit rodinný dům. 

Severní část pozemku p. č. 109/1 je již součástí 

návrhové plochy Z.BU.7, ale vzhledem k tomu, že 

hranice sousedního pozemku St. 40 je ve skutečnosti 

posunuta jižněji, než je zakreslena v návrhu územní-

ho  

plánu a vzhledem k tomu, že by příjezdová cesta 

byla řešena přes pozemek p. č. 112, požadujeme 

zvětšení zastavitelné plochy, aby bylo možné v se-

verní části pozemku p. č. 109/1 umístit jeden rodinný 

dům a aby mezi hranicí pozemku St. 40 a domem 

zbyl ještě menší prostor pro zahradu. 

 

2. vymezit zbylou (jižní) část - ½ (plochu cca 984 

 

 

NEVYHOVĚT 

Návrh ÚP obsahuje již nyní velké množství zastavi-

telných ploch. Jak je uvedeno, pořizovatel v případě 

tohoto územního plánu zde uzavřel v rámci návrhu 

pro společné jednání dohodu s orgánem ochrany 

ZPF, kde významně omezil tehdy vymezené zastavi-

telné plochy. Tato plocha v návrhu pro společné 

jednání nebyla, její dodatečné vložené po veřejném 

projednání by tedy nebylo korektní vůči dotčenému 

orgánu ani vůči majitelům pozemků, které byly ze 

zastavitelných ploch vyjmuty po společném jednání. 

Nebylo jako zastavitelná plocha navrženo ani 

v rámci doplňujících P+R ze strany nezávislého pro-

jektanta. Je sice až ve 4. TO, ale převládá odborný 

názor, že zastavitelných ploch pro bydlení je 

v Bakově vč. sídla Buda vymezeno dostatek. 

VYHOVĚT 

Protože i sousední pozemek je řešen jako plocha 
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m2) pozemku p. č. 109/1 jako plochu zeleně soukromé 

a vyhrazené.  

Dále bychom rádi, aby zbylá (jižní) část pozemku p. 

č. 109/1 mohla být využívána jako zahrada u rodin-

ného domu a aby mohla být, za tímto účelem oploce-

na. 

Třída ochrany zemědělského půdního fondu pozemku 

p. č. 109/1 je 4. 

ZS-S, není zde objektivní důvod nevyhovět tomuto 

požadavku a nepřičlenit uvedený pozemek také do 

ploch zeleně soukromé a vyhrazené. Oplocení je zde 

přijatelné, sousední pozemek je nyní již taktéž 

oplocen. Nedojde zde k nežádoucí exploataci volné 

krajiny, naopak zde dojde k zarovnání hranice mezi 

neurbanizovanou krajinou a urbánním prostorem 

sídla Buda. Další rozšíření než k hraně sousední 

zahrady není z hlediska ochrany nivy přepadu 

z rybníka Stržák možné.    

26 / Jan Štěpánek / 9.6.2017 / 2682/2017 

Za majitele pozemků oblasti Na Výsluní (seznam 

majitelů a výčet konkrétních pozemků viz originál 

námitky). 

Na základě vlastnických práv k níže uvedeným ne-

movitostem podatel tímto podává proti připravova-

nému návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou v 

souladu s ustanovením §52 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ná-

sledující námitky: 

Nesouhlasíme s navrhovanou změnou územního plánu 

týkající se tzv. paralelní komunikace se silnicí II/610 

(vyznačeno žlutě níže, pozemky např.775/111, 

775/112, 775/52, 775/53 a další.) Požadujeme vyma-

zání tohoto záměru z návrhu územního plánu. 

Odůvodnění: nesouhlasíme s níže uvedeným, žlutě 

vyznačeným, bodem Územního plánu. Jelikož uvažo-

vanou změnou dochází k neúměrnému zvyšování vý-

dajů a nákladů na vybudování infrastruktury v loka-

litě Z.BA-19 Na Výsluní. Tento návrh zároveň před-

stavuje: 

- umělé zvyšování zastavěných ploch 

- umělé zvyšování výdajů 

- plochy navíc, které město bude muset spravovat 

technikou (sníh...) 

- ubírání ploch pro zeleň a klidové zóny, dětská 

hřiště, sportoviště 

- vyšší rizika dopravních nehod a větší ohrožení 

bezpečnosti občanů díky zbytným 

a nadbytečným komunikacím a jejich křižovatek 

- a další 

V rámci veřejného jednání (únor) o Projektové doku-

mentaci lokality Na Výsluní jsme byli seznámeni 

s tím, jak tato lokalita bude vypadat. O této komu-

nikaci tam nepadla ani zmínka. Naopak se nám pů-

vodní verze líbila. Zaslepené ulice, které povedou 

k malé dopravní frekvenci a ke klidu v této lokalitě. 

Pokud město bude požadovat, aby investiční náklady 

VYHOVĚT 

Pořizovatel se ztotožňuje s názorem autora námit-

ka (obdobný požadavek byl uplatněn i v připomínce 

Města Bakov nad Jizerou č. 9), kde je v případě 

paralelní komunikace ke stávající silnici II/610 doru-

čeno vypustit ji z návrhu ÚP, možnost vypuštění 

byla kladně konzultována MěÚ Bakov na DI PČR a 

ten není a priori proti tomuto řešení. Konkrétní 

řešení dopravy na úrovni místních komunikací III. a 

IV. třídy bude určeno v rámci navazujících územních 

řízeních.  
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komunikace platili vlastníci pozemků, nesouhlasíme 

jako investoři s realizací tohoto návrhu. 

Žádáme zastupitele města Bakov n/J, aby nesouhla-

sili s touto úpravou územního plánu, jelikož součas-

ný ÚP a také investiční záměr města z roku 2012 již 

tuto oblast ideálně a ekonomicky řeší tzv. slepými 

ulicemi. 

 

27 / Jan Štěpánek / 9. 6. 2017 / 2681/2017 

Nesouhlasíme se zónou Z.BA.15 jako s plochou smí-

šenou obytnou SC-N.  

Na základě vlastnických práv k níže uvedeným ne-

movitostem podatel tímto podává proti připravova-

nému návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou v 

souladu s ustanovením §52 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řá-

du (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

následující námitky: 

Odůvodnění: V této lokalitě bychom chtěli zachovat 

zónu pouze obytnou B1-N jako v lokalitě Na Výsluní, 

s maximálně dvoupodlažními domy s podkrovím a 

vytvořit tak nejkrásnější lokalitu spolu se Z.BA.19 v 

našem městě. Nesouhlasíme ani s malými a středně 

velkými objemy nízkopodlažních staveb, které mají 

vzniknout v této lokalitě. Máme obavy z budoucí 

průmyslové zóny, která by mohla vzniknout spojením 

několika z počátku malých drobných provozoven a 

zařízení pro nerušící výrobu na ploše do 450 m2 

zastavěné plochy (např. opravny osobních vozidel, 

řemeslnické dílny, apod.). 

Nevěříme, že nedojde k překročení stanovených hy-

gienických limitů ze stávajícího blízkého průmyslo-

vého areálu DOBA a.s a EMERGE a.s. a z budoucího 

navrhovaného areálu v Z.BA.15 (nově SC-N místo BI-

N), jelikož překročení stanovených hygienických limi-

tů z toto areálu je na denním pořádku. Město obdr-

želo již několik stížností a petic na tento areál. 

Nesouhlasíme ani s bytovými domy a se stavbami 

určenými jako ubytovna. Moc dobře víme, kdo v 

těchto ubytovnách bydlí – nepřizpůsobiví občané, 

cizinci,... V okolí bude nepořádek, hádky na denním 

pořádku, velké množství krádeží atd. 

 

 

 

Nesouhlasíme s výstavbou místní komunikace DSm-

N9 

Nesouhlasíme s povolením umístění a výstavby 

místní komunikace DSm-n9 na par. č. 

 

VYHOVĚT 

Pokud jde o plochu SC-N a její nahrazení plochou 

BI-N, tedy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské, zde musíme také z odborných důvodů 

požadavek z malé části odmítnout. Jde o plochu 

navazující na budoucí důležitou místní komunikaci, 

která bude napojovat stávající výrobní areál. Není 

zde vhodné vymezovat „čisté“ bydlení, ale smíšené 

bydlení městského charakteru umožňující i podniká-

ní, obchody a restaurace v přízemí, kanceláře i 

v dalších patrech, tak, jako kolem důležitých měst-

ských ulic tomu od nepaměti u českých měst bývá. 

Ten typ zástavby je však typický pouze pro důleži-

té místní komunikace, z minulosti typicky „nádraž-

ní“ ulice spojující centra měst a železniční uzel.  

Není tedy důvod námitce nevyhovět v části za jed-

nou uliční řadou od navržené místní komunikace 

DSm-N9. Ve vnitrobloku bude již charakter území 

klidový, nebude zde kapacitní dopravní napojení, 

předpoklad je zde spíše pro klidné bydlení v zeleni 

zahrad. Proto se zde vyhovuje. 

V dohodě s určeným zastupitel navrhuje pořizovatel 

jako vypořádání této námitky následující řešení: 

 
NEVYHOVĚT 

Návrh této místní komunikace má sloužit k obsluze 

stávajícího výrobního areálu. Dnes je dopravně ob-

sloužen velmi složitě přes ul. Smetanovu a ul. Na 

Výsluní, které jsou obě obestavěny domy pro trvalé 



  

153 

 

775/229,775/234 v blízkosti našich pozemků. Poža-

dujeme vymazání tohoto záměru z návrhu územního 

plánu. 

Uvažovanou změnou dojde k zátěži na okolních po-

zemcích z důvodu silné frekvence kamionové dopra-

vy. Návrh neobsahuje žádné protihlukové opatření 

jako např. zelený pás tvořený stromy. Realizace 

této komunikace v podstatě přenese problém ze 

Smetanovy ulice do lokality Na výsluní. 

Tím vším bude snížena kvalita prostředí a pohody 

bydlení zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, 

čistoty ovzduší, apod. To vše je neslučitelné 

s bydlením v rodinných domcích, kde jsou i vytvoře-

ny podmínky pro život mimo dům - zahrada, klidové 

části pozemku,.... 

Ve veřejném zájmu by mělo být chránit a rozvíjet 

přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včet-

ně urbanistického, architektonického a archeologic-

kého dědictví. Tím, že se přeruší zóna 8I-N zónou 

SC-N nedojde k zachování rázu jednotné urbanistic-

ké struktury území. 

Požadujeme funkční a urbanistickou celistvosti sídel. 

V rámci veřejného jednání (únor) o Projektové doku-

mentaci lokality Na Výsluní jsme byli seznámeni 

s tím, jak tato lokalita bude vypadat. Již tam jsme 

protestovali proti této komunikaci DSm-N 9 a zóně 

SC-N v Z.BA.15. 

Pokud město požaduje, aby investiční náklady spoje-

né s realizací tohoto záměru hradili vlastníci po-

zemku, nesouhlasíme s tím. 

Podáváme námitku k bodu 12. 9. (níže) jelikož tato 

nová úprava ÚP představuje krajní a problematické 

řešeni, které není v souladu s aktuálně platným ÚP 

a vyžaduje mnoho dalších úprav ÚP. 

bydlení, jde o stávající zástavbu z poválečného 

období, kde lze jen obtížně realizovat protihluková 

opatření.  

Nejvhodnějším řešením tohoto problému je narovná-

ní přístupu k výrobnímu provozu nejkratší cestou 

od silnice II/610, které již je napojena na nadřazený 

dopravní systém, a kdy ÚP navrhuje z jedné strany 

této nové komunikace plochy bydlení v rodinných 

domech, z druhé strany plochy smíšené obytné 

v centrech měst, je zde tedy počítáno s dopravním 

zatížením této lokality. 

Posun oproti řešení dle dnes platného územního 

plánu ve znění změny č. 1a, které bylo zapracováno 

do návrhu pro společné jednání, vyplynul z kladného 

vypořádání připomínky č. 12 k návrhu pro společné 

jednání, kterou uplatnil SÚ Město Bakov nad Jize-

rou.  

Důvody se nezměnily: nově navržená místní komuni-

kace DSm-N9 bude posunuta západním směrem na 

p.p.č. 775/229, 775/234, s tím, že plocha Z.BA.15 

(SC-N) bude vymezena pouze východně od této 

místní komunikace, západní část této plochy bude 

přičleněna k ploše Z.BA.19 (BI-N). Dojde tedy 

k lepšímu urbanistickému rozdělení dané lokality, 

kdy východně od této komunikace bude plocha smí-

šeného centra, na západ pak bude plocha bydlení.  

Odsun směrem západním je dopravně vhodnější, 

protože východně, v místě dle návrhu pro společné 

jednání, již začíná stávající odbočovací pruh pro 

dnešní čerpací stanici PHM, která je umístěna vpra-

vo, jižně, od dnešní silnice II/610.  

Dalším důvodem bylo také shoda mezi Městem Ba-

kov a společnostmi AMULET a DOBA a.s., které pro-

vozují podnikatelský areál Doba, na vykoupení 

těchto pozemků, s výkupem již bylo započato, se-

verní pozemek pro plánovanou komunikaci již byl 

vykoupen, a následném vybudování této komunikace 

formou sdružení investičních prostředků. 

Vyhověním tomuto požadavku by byla zakonzervo-

vána nevyhovující situace pro obyvatele s ul. Sme-

tanova a ul. Na Výsluní, posun zpět východním 

směrem je dopravně i urbanisticky méně vhodné 

řešení. Navržené řešení nelze aplikovat nástroji 

územního plánu, je věcí dohody mezi vlastníky. 

28 / Miloslav Hašlar / 9.6.2017 

Prohlašuji, že mám ve svém výlučném vlastnictví 

pozemek p. č. 109/ 6 o výměře 1649 m2 v obci Bakov 

nad Jizerou, k. ú. Buda, jehož severní část byla ná-

vrhem územního plánu vymezena jako zastavitelná 

NEVYHOVĚT 

Návrh ÚP obsahuje již nyní velké množství zastavi-

telných ploch. Jak je uvedeno, pořizovatel v případě 

tohoto územního plánu zde uzavřel v rámci návrhu 

pro společné jednání dohodu s orgánem ochrany 
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plocha Z.BU.7. Jelikož bych na pozemku p. č. 109/6 

rád umožnil stavbu rodinného domu.  

Požaduji rozšíření této zastavitelné plochy na ale-

spoň ½ pozemku p. č. 109/6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požaduji zbylou část pozemku vymezit jako zeleň 

soukromou a vymezenou. 

ZPF, kde významně omezil tehdy vymezené zastavi-

telné plochy. Tato plocha v návrhu pro společné 

jednání nebyla, její dodatečné vložené po veřejném 

projednání by tedy nebylo korektní vůči dotčenému 

orgánu ani vůči majitelům pozemků, které byly ze 

zastavitelných ploch vyjmuty po společném jednání. 

Nebylo jako zastavitelná plocha navrženo ani 

v rámci doplňujících P+R ze strany nezávislého pro-

jektanta. Je sice až ve 4. TO, ale převládá odborný 

názor, že zastavitelných ploch pro bydlení je 

v Bakově vč. sídla Buda vymezeno dostatek. Rovněž 

požadavku manželů Kroupových na sousedním p. p. 

č. nebylo v obdobném požadavku na p.p.č. 109/1 vy-

hověno.  

VYHOVĚT 

Protože sousední parcela 109/1 byla vypořádána 

jako plocha zeleně soukromá a vyhrazená, lze vyho-

vět i tomuto požadavku. Další rozšíření než 

k hraně sousední zahrady není z hlediska ochrany 

nivy přepadu z rybníka Stržák možné.    

29 / Dušan Pelikovský, Irena Pelikovská / 9.6.2017 

Dotčený pozemek: parcela č. 109/4 , jehož součástí 

je stávající RD čp. 50.  

Námitka: navrhujeme vymezit celý pozemek parcela 

109/4 č. p. 50 zakreslen jako ZS jako BV, a to celý 

popř. část tak, aby byla zarovnána linie okolní zá-

stavby. 

Vlastníci mají zájem do budoucna na pozemku stavět 

popř. drobné stavby.  

 

NEVYHOVĚT 

I v případě sousedních pozemků a žádostí jejich 

majitelů zde pořizovatel v dohodě s projektantem 

drží urbanistickou koncepci, kdy je zde hranice za-

stavěné území, resp. zastavitelných ploch na západ 

od této parcely, vedena po jedné linii a dále jižněji 

až k hranici potoční nivy budou vymezeny plochy 

zahrad, nikoliv plochy pro trvalé stavby pro bydle-

ní.   

 
30 / Jiří Tomek / 9.6.2017 

Nesouhlasím s navrhovanou změnou územního plánu 

týkající se tzv. paralelní komunikace se silnicí II/610 

(vyznačeno žlutě níže, pozemky např.775/111, 

VYHOVĚT 

Pořizovatel se ztotožňuje s názorem autora námit-

ka (obdobný požadavek byl uplatněn i v připomínce 

Města Bakov nad Jizerou č. 9), kde je v případě 
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775/112, 775, 52, 775/53 a další). Požaduji vymazání 

tohoto záměru z návrhu územního plánu. 

Odůvodnění: nesouhlasím s níže uvedeným, žlutě 

vyznačeným, bodem Územního plánu. Jelikož uvažo-

vanou změnou dochází k neúměrnému zvyšování vý-

dajů a nákladů na vybudování infrastruktury v loka-

litě Z.BA-19 Na Výsluní. Tento návrh zároveň před-

stavuje: 

umělé zvyšování zastavěných ploch umělé zvyšování 

výdajů, plochy navíc, které město bude muset spra-

vovat technikou (sníh...) ubírání ploch pro zeleň a 

klidové zóny, dětská hřiště, sportoviště, vyšší rizika 

dopravních nehod a větší ohrožení bezpečnosti ob-

čanů díky zbytným a nadbytečným komunikacím a 

jejich křižovatek a další. 

Pokud město bude požadovat, aby investiční náklady 

komunikace platili vlastníci pozemků, nesouhlasím 

jako investor s realizací tohoto návrhu. 

Žádám zastupitele města Bakov n/J, aby nesouhlasili 

s touto úpravou Územního plánu, jelikož současný 

ÚP a také investiční záměr města z roku 2012 již 

tuto oblast ideálně a ekonomicky řeší tzv. slepými 

ulicemi. 

paralelní komunikace ke stávající silnici II/610 doru-

čeno vypustit ji z návrhu ÚP, možnost vypuštění 

byla kladně konzultována MěÚ Bakov na DI PČR a 

ten není a priori proti tomuto řešení. Konkrétní 

řešení dopravy na úrovni místních komunikací III. a 

IV. třídy bude určeno v rámci navazujících územních 

řízeních.  

 

31 / Petr Dlask / 9.6.2017 

Podatel je vlastníkem pozemku par. č. 775/ 140, 

775/70 (lokalita Na Výsluní). Vše v k. ú. Bakov nad 

Jizerou, obec Bakov nad Jizerou. Tyto nemovitosti 

chce podatel využívat k bydlení. 

Na základě vlastnických práv k níže uvedeným ne-

movitostem podatel tímto podává proti připravova-

nému návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou v 

souladu s ustanovením §52 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ná-

sledující námitky: 

1. Nesouhlasím se zónou Z.BA.15 jako s plochou smí-

šenou obytnou SC-N. 

2. Nesouhlasím s výstavbou místní komunikace DSm-

N. 

Odůvodnění: 

V této lokalitě bychom chtěli zachovat zónu pouze 

obytnou BI-N jako v lokalitě Na Výsluní, s maximálně 

dvoupodlažními domy s podkrovím a vytvořit 

tak nejkrásnější lokalitu spolu se Z.BA.19 v našem 

městě. Nesouhlasíme ani s malými a středně velkými 

objemy nízkopodlažních staveb, které mají vzniknout 

v této lokalitě. Máme obavy z budoucí průmyslové 

zóny, která by mohla vzniknout spojením několika 

z počátku malých drobných provozoven a zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHOVĚT 

Viz vypořádání a odůvodnění námitky p. Štěpánka č. 

27. 

NEVYHOVĚT 

Návrh této místní komunikace má sloužit k obsluze 

stávajícího výrobního areálu. Dnes je dopravně ob-

sloužen velmi složitě přes ul. Smetanovu a ul. Na 

Výsluní, které jsou obě obestavěny domy pro trvalé 

bydlení, jde o stávající zástavbu z poválečného 

období, kde lze jen obtížně realizovat protihluková 

opatření.  

Nejvhodnějším řešením tohoto problému je narovná-

ní přístupu k výrobnímu provozu nejkratší cestou 

od silnice II/610, které již je napojena na nadřazený 
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pro nerušící výrobu na ploše do 450 m2 zastavěné 

plochy (např. opravny osobních vozidel, řemeslnické 

dílny, apod.). 

Nevěříme, že nedojde k překročení stanovených hy-

gienických limitů ze stávajícího blízkého průmyslové-

ho areálu DOBA a.s a EMERGE a.s. a z budoucího 

navrhovaného areálu v Z.BA.15 (nově SC-N místo BI-

N), jelikož překročení stanovených hygienických limitů 

z toto areálu je na denním pořádku. Viz. město ob-

drželo již několik stížností a petic na tento areál. 

Nesouhlasím s povolením umístění a výstavby míst-

ní komunikace D5m-n9 na par. č. 775/229,775/234 

v blízkosti našich pozemků. Požaduji vymazání toho-

to záměru z návrhu územního plánu. 

Uvažovanou změnou dojde k zátěži na okolních po-

zemcích z důvodu silné frekvence kamionové dopra-

vy. Návrh neobsahuje žádné protihlukové opatření, 

jako např. zelený pás tvořený stromy. Realizace této 

komunikace v podstatě přenese problém ze Smeta-

novy ulice do lokality Na výsluní. 

Tím vším bude snížena kvalita prostředí a pohody 

bydlení zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, 

čistoty ovzduší. To vše je neslučitelné s bydlením v 

rodinných domcích, kde jsou i vytvořeny podmínky 

pro život mimo dum - zahrada, klidové části pozem-

ku. 

Nesouhlasíme ani s bytovými domy a se stavbami 

určenými jako ubytovna. Moc dobře víme, kdo v 

těchto ubytovnách bydlí - nepřizpůsobiví občané, 

cizinci,… V okolí bude nepořádek, hádky na denním 

pořádku, velké množství krádeží,... 

Ve veřejném zájmu by mělo být chránit a rozvíjet 

přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Tím, že se přeruší zóna BI-N zónou SC-N 

nedojde k zachování rázu jednotné urbanistické 

struktury území. 

Požaduji funkční a urbanistickou celistvosti sídel. 

V rámci veřejného jednání (únor) o Projektové doku-

mentaci lokality Na Výsluní jsme byli seznámeni 

s tím, jak tato lokalita bude vypadat. Již tam jsme 

protestovali proti této komunikaci DSm-N 9 a zóně 

SC-N v Z.BA.15. Pokud město požaduje, aby investič-

ní náklady spojené s realizací tohoto záměru hradili 

vlastníci pozemku, nesouhlasíme s tím. 

Podávám námitku k bodu 12. 9. (viz příloha níže) 

jelikož tato nová úprava ÚP představuje krajní a 

problematické řešení, které není v souladu 

s aktuálně platným ÚP a vyžaduje mnoho dalších 

dopravní systém, a kdy ÚP navrhuje z jedné strany 

této nové komunikace plochy bydlení v rodinných 

domech, z druhé strany plochy smíšené obytné 

v centrech měst, je zde tedy počítáno s dopravním 

zatížením této lokality. 

Posun oproti řešení dle dnes platného územního 

plánu ve znění změny č. 1a, které bylo zapracováno 

do návrhu pro společné jednání, vyplynul z kladného 

vypořádání připomínky č. 12 k návrhu pro společné 

jednání, kterou uplatnil SÚ Město Bakov nad Jize-

rou.  

Důvody se nezměnily: nově navržená místní komuni-

kace DSm-N9 bude posunuta západním směrem na 

p.p.č. 775/229, 775/234, s tím, že plocha Z.BA.15 

(SC-N) bude vymezena pouze východně od této 

místní komunikace, západní část této plochy bude 

přičleněna k ploše Z.BA.19 (BI-N). Dojde tedy 

k lepšímu urbanistickému rozdělení dané lokality, 

kdy východně od této komunikace bude plocha smí-

šeného centra, na západ pak bude plocha bydlení.  

Odsun směrem západním je dopravně vhodnější, 

protože východně, v místě dle návrhu pro společné 

jednání, již začíná stávající odbočovací pruh pro 

dnešní čerpací stanici PHM, která je umístěna vpra-

vo, jižně, od dnešní silnice II/610.  

Dalším důvodem bylo také shoda mezi Městem Ba-

kov a společnostmi AMULET a DOBA a.s., které pro-

vozují podnikatelský areál Doba, na vykoupení 

těchto pozemků, s výkupem již bylo započato, se-

verní pozemek pro plánovanou komunikaci již byl 

vykoupen, a následném vybudování této komunikace 

formou sdružení investičních prostředků. 

Vyhověním tomuto požadavku by byla zakonzervo-

vána nevyhovující situace pro obyvatele s ul. Sme-

tanova a ul. Na Výsluní, posun zpět východním 

směrem je dopravně i urbanisticky méně vhodné 

řešení. Navržené řešení nelze aplikovat nástroji 

územního plánu, je věcí dohody mezi vlastníky. 

Z hlediska rovnosti práv účastníků řízení dle obec-

ných ustanovení správního řádu nesmí být nikdo 

z účastníků zvýhodněn. Stavební zákon nepředpo-

kládá individuální informování jednotlivých podatelů 

námitek. Podávající tedy bude informován stejně 

jako všichni ostatní prostřednictvím elektronické i 

klasické úřední desky, kde bude odkaz na toto vy-

pořádání, které bude předmětem odůvodnění územ-

ního plánu a v rámci něho bude vystaveno na we-

bových stránkách Města Bakov nad Jizerou, tj. způ-

sobem umožňujícím dálkový přístup.  
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úprav ÚP.  

Žádám o písemné vyjádření, v případě negace jsem 

připraven vyvolat další právní kroky.  

32 / Michal Ferkl / 9.6.2017 

Jsem majitel obytné renesanční hospodářské budovy 

č.p. 1 ve Zvířeticích na pozemku 52/4 a okolního 

pozemku 52/3. Oba tyto pozemky včetně budovy byly 

označeny jako OV-S (občanská vybavenost). Prosím 

o zachování této lokality. V budově jsou stávající 4 

bytové jednotky a do budoucna je hodlám rekonstru-

ovat a zvýšit počet bytových jednotek na 10 garso-

nek = bytový dům pro své zaměstnance. Vy je navr-

hujete jako plochy výroby a skladování, ale já v 

objektu neplánuji nic vyrábět. Je to historická pa-

mátka a prosím o oddělení od ostatního areálu - 

pozemku 52/2, který je také v mém vlastnictví. Pro-

sím pozemky 52/4, 52/3 a budovu čp. 1 označit jako 

OV-S, (občanská vybavenost), jak jsem to doposavad 

měl označené. 

Dále jsem majitelem rodinného ubytovacího zařízení 

Farmozclub ve Zvířeticích čp. 38 a okolního pozemku 

325/8, na tomto pozemku jste navrhli změnu Z.ZV.1-

BV-N. Žádám, aby tato změna nebyla provedena, 

jelikož na pravé části mám nyní sad a na dvou sou-

sedících pozemcích č. 325/9 a 325/10 vede vrchní 

vedení elektrické energie – ochranné pásmo, kde 

není možné stavět a není k nim přístupová cesta, 

pouze pěšina. Z hlediska zdraví není vyhovující v 

blízkosti elektrického  vedení, které zde vede podle 

pěšiny a i příčně přes oba pozemky, není vyhovující 

stavby rodinného bydlení. Toto zjištění mám z 

vlastní zkušenosti, jelikož mé sestry uvažovaly o 

RD na těchto pozemkách, nebylo jim to doporučeno. 

VYHOVĚT 

V podstatě jde o námitku směřovanou k zachování 

stávajícího návrhu územního plánu, nicméně autor 

námitky se mýlí u zařazení tohoto pozemku, je 

v návrhu ÚP vymezen jako plocha výroby a sklado-

vání, drobná a řemeslná výroba, stejně jako v dnes 

platném územním plánu, žadatel zde tedy uvádí 

zavádějící informace. Nicméně není důvod objektivní 

důvod na straně pořizovatele vyhovět požadavku na 

změnu funkčního využití stávající plochy, lze ak-

ceptovat požadavek na změnu z drobné a řemeslné 

výroby na plochy občanského vybavení v rozsahu 

52/4, 52/3 a budovy čp. 1.     

 

 

NEVYHOVĚT 

Nejedná se o pozemky v majetku autora námitky, jde 

o pozemky souseda. Pořizovatel zde oceňuje zájem 

majitele sousedních pozemků o zdraví svého souse-

da, ale s ohledem na to, že tyto pozemky byly 

v návrhu územního plánu od počátku a nebyly roz-

porovány orgány ochrany ŽP ani ZPF, mělo by být 

ponecháno na jejich majiteli, zda využije možnost 

jejich zastavění nebo nikoliv.  

 

33 / Štěpánka Šéflová, Josef Paulů, Stanislav Pau-

lů/ 9.6.2017 / 2719/2017 

Parcelní číslo: 100/54, Obec: Bakov nad Jizerou, 

Katastrální území: Chudoplesy, Číslo LV: 111, Výměra: 

11628 m2, Druh pozemku: orná půda 

 

NEVYHOVĚT 

Návrh ÚP obsahuje již nyní velké množství zastavi-

telných ploch. Jak je uvedeno, pořizovatel v případě 

tohoto územního plánu zde uzavřel v rámci návrhu 

pro společné jednání dohodu s orgánem ochrany 

ZPF, kde významně omezil tehdy vymezené zastavi-

telné plochy. Tato plocha v návrhu pro společné 

jednání byla jako sportovní plocha, její dodatečné 

vložené po veřejném projednání by tedy nebylo ko-

rektní vůči dotčenému orgánu ani vůči majitelům 

pozemků, které byly ze zastavitelných ploch vyjmu-

ty po společném jednání. Nebylo jako zastavitelná 

plocha navrženo ani v rámci doplňujících P+R ze 

strany nezávislého projektanta, již tam byla vyme-

zena jako plocha OS-N, tedy jako návrhová plocha 

občanského vybavení, tělovýchovná a sportovní 
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Dobrý den, chtěli bychom vznést námitku 

k rozhodnutí o budoucím účelu části pozemku 100/ 

54, který je rozdělen na část stavební (Z.CH.2) a 

část pro sportoviště (Z.CH.1). Na části Z.CH.1 bychom 

požadovali stavební parcely stejně jako na Z.CH.2. 

Pro umístění sportoviště/hřiště můžeme nabídnout 

odprodej části pozemku 202/51 - více informací při 

osobním jednání. 

V případě zamítnutí námitky jsme ochotni parcelu na 

části Z.CH.1 odprodat za cenu stavebních přilehlých 

parcel nebo výměnu za obdobnou výměru ve stejně 

atraktivní lokalitě. 

 

zařízení. Je sice až ve 4. TO, ale převládá odborný 

názor, že zastavitelných ploch pro bydlení je 

v Bakově, vč. sídla Chudoplesy, vymezeno dostatek. 

Naopak jiná plocha sportu v rámci sídla Chudoplesy 

vymezena není.   

NEVYHOVĚT 

Pozemek je vymezen v části, kde je návrhem ÚP 

navržena plocha pro bydlení Z.CH.11. Změna na plo-

chu pro tělovýchovné a sportovní zařízení by zde 

sice bylo možné, ale snížilo by budoucí hodnotu 

daného pozemku a to, vzhledem k tomu, že nebylo 

vyhověno žadateli v jeho předchozí žádosti, povařu-

je pořizovatel za nekorektní. Možná výměna nebo 

odprodání není předmětem řešení územního plánu.  

34 / Imrich Láncz / 9. 6. 2017 / 2680/2017 

Nesouhlasím s navrhovanou změnou územního plánu 

týkající se tzv. paralelní komunikace se silnicí 

11/610 (vyznačeno žlutě níže, pozemky např. 775/111, 

775/112, 775, 52, 775/53 a další). Požaduji vymazání 

tohoto záměru z návrhu územního plánu. 

Odůvodnění: nesouhlasím s níže uvedeným, žlutě 

vyznačeným, bodem Územního plánu. Jelikož uvažo-

vanou změnou dochází k neúměrnému zvyšování vý-

dajů na vybudování infrastruktury v lokalitě Z.BA-19 

Na Výsluní. Tento návrh zároveň představuje: umělé 

zvyšování zastavěných ploch, umělé zvyšování vý-

dajů, plochy navíc, které město bude muset spravo-

vat technikou (sníh...), ubírání ploch pro zeleň a 

klidové zóny, dětská hřiště, sportoviště, vyšší rizika 

dopravních nehod a větší ohrožení bezpečnosti ob-

čanů díky zbytným a nadbytečným komunikacím a 

jejich křižovatek a další.  

Zároveň schválení této změny představuje značnou 

finanční újmu, v porovnání se situací, že navrhovaná 

komunikace zde umístěna nebude. 

Žádám zastupitele města Bakov n/J, aby nesouhla-

sili s touto úpravou Územního plánu, jelikož součas-

VYHOVĚT 

Pořizovatel se ztotožňuje s názorem autora námit-

ka (obdobný požadavek byl uplatněn i v připomínce 

Města Bakov nad Jizerou č. 9), kde je v případě 

paralelní komunikace ke stávající silnici II/610 doru-

čeno vypustit ji z návrhu ÚP, možnost vypuštění 

byla kladně konzultována MěÚ Bakov na DI PČR a 

ten není a priori proti tomuto řešení. Konkrétní 

řešení dopravy na úrovni místních komunikací III. a 

IV. třídy bude určeno v rámci navazujících územních 

řízeních.  
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ný ÚP a také investiční záměr města z roku 2012 již 

tuto oblast ideálně a ekonomicky řeší tzv. slepými 

ulicemi. 

35 / Jiří Kaluha / 9. 6. 2017 / 2716 

Na základě vlastnických práv k níže uvedeným ne-

movitostem podatel tímto podává proti připravova-

nému návrhu územního plánu Bakov nad Jizerou v 

souladu s ustanovením §52 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ná-

sledující námitky: 

1. Nesouhlasím se zónou Z.BA.15 jako s plochou smí-

šenou obytnou SC-N. 

2. Nesouhlasím s výstavbou místní komunikace DSm-

N. 

Odůvodnění: 

V této lokalitě bychom chtěli zachovat zónu pouze 

obytnou BI-N jako v lokalitě Na Výsluní, s maximálně 

dvoupodlažními domy s podkrovím a vytvořit 

tak nejkrásnější lokalitu spolu se Z.BA.19 v našem 

městě. Nesouhlasíme ani s malými a středně velkými 

objemy nízkopodlažních staveb, které mají vzniknout 

v této lokalitě. Máme obavy z budoucí průmyslové 

zóny, která by mohla vzniknout spojením několika 

z počátku malých drobných provozoven a zařízení 

pro nerušící výrobu na ploše do 450 m2 zastavěné 

plochy (např. opravny osobních vozidel, řemeslnické 

dílny, apod.). 

Nevěříme, že nedojde k překročení stanovených hy-

gienických limitů ze stávajícího blízkého průmyslové-

ho areálu DOBA a.s a EMERGE a.s. a z budoucího 

navrhovaného areálu v Z.BA.15 (nově SC-N místo BI-

N), jelikož překročení stanovených hygienických limitů 

z toto areálu je na denním pořádku. Viz. město ob-

drželo již několik stížností a petic na tento areál. 

Nesouhlasím s povolením umístění a výstavby míst-

ní komunikace D5m-n9 na par. č. 775/229,775/234 

v blízkosti našich pozemků. Požaduji vymazání toho-

to záměru z návrhu územního plánu. 

Uvažovanou změnou dojde k zátěži na okolních po-

zemcích z důvodu silné frekvence kamionové dopra-

vy. Návrh neobsahuje žádné protihlukové opatření, 

jako např. zelený pás tvořený stromy. Realizace této 

komunikace v podstatě přenese problém ze Smeta-

novy ulice do lokality Na výsluní. 

Tím vším bude snížena kvalita prostředí a pohody 

bydlení zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, 

čistoty ovzduší. To vše je neslučitelné s bydlením v 

rodinných domcích, kde jsou i vytvořeny podmínky 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHOVĚT 

Viz vypořádání a odůvodnění námitky p. Štěpánka č. 

27. 

NEVYHOVĚT 

Návrh této místní komunikace má sloužit k obsluze 

stávajícího výrobního areálu. Dnes je dopravně ob-

sloužen velmi složitě přes ul. Smetanovu a ul. Na 

Výsluní, které jsou obě obestavěny domy pro trvalé 

bydlení, jde o stávající zástavbu z poválečného 

období, kde lze jen obtížně realizovat protihluková 

opatření.  

Nejvhodnějším řešením tohoto problému je narovná-

ní přístupu k výrobnímu provozu nejkratší cestou 

od silnice II/610, které již je napojena na nadřazený 

dopravní systém, a kdy ÚP navrhuje z jedné strany 

této nové komunikace plochy bydlení v rodinných 

domech, z druhé strany plochy smíšené obytné 

v centrech měst, je zde tedy počítáno s dopravním 

zatížením této lokality. 

Posun oproti řešení dle dnes platného územního 

plánu ve znění změny č. 1a, které bylo zapracováno 

do návrhu pro společné jednání, vyplynul z kladného 

vypořádání připomínky č. 12 k návrhu pro společné 

jednání, kterou uplatnil SÚ Město Bakov nad Jize-

rou.  

Důvody se nezměnily: nově navržená místní komuni-

kace DSm-N9 bude posunuta západním směrem na 

p.p.č. 775/229, 775/234, s tím, že plocha Z.BA.15 

(SC-N) bude vymezena pouze východně od této 

místní komunikace, západní část této plochy bude 

přičleněna k ploše Z.BA.19 (BI-N). Dojde tedy 

k lepšímu urbanistickému rozdělení dané lokality, 

kdy východně od této komunikace bude plocha smí-

šeného centra, na západ pak bude plocha bydlení.  

Odsun směrem západním je dopravně vhodnější, 

protože východně, v místě dle návrhu pro společné 

jednání, již začíná stávající odbočovací pruh pro 

dnešní čerpací stanici PHM, která je umístěna vpra-
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pro život mimo dům - zahrada, klidové části pozem-

ku. 

Nesouhlasíme ani s bytovými domy a se stavbami 

určenými jako ubytovna. Moc dobře víme, kdo v 

těchto ubytovnách bydlí - nepřizpůsobiví občané, 

cizinci,… V okolí bude nepořádek, hádky na denním 

pořádku, velké množství krádeží,... 

Ve veřejném zájmu by mělo být chránit a rozvíjet 

přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Tím, že se přeruší zóna BI-N zónou SC-N 

nedojde k zachování rázu jednotné urbanistické 

struktury území. 

Požaduji funkční a urbanistickou celistvosti sídel. 

V rámci veřejného jednání (únor) o Projektové doku-

mentaci lokality Na Výsluní jsme byli seznámeni 

s tím, jak tato lokalita bude vypadat. Již tam jsme 

protestovali proti této komunikaci DSm-N9 a zóně 

SC-N v Z.BA.15. Pokud město požaduje, aby investič-

ní náklady spojené s realizací tohoto záměru hradili 

vlastníci pozemku, nesouhlasíme s tím. 

vo, jižně, od dnešní silnice II/610.  

Dalším důvodem bylo také shoda mezi Městem Ba-

kov a společnostmi AMULET a DOBA a.s., které pro-

vozují podnikatelský areál Doba, na vykoupení 

těchto pozemků, s výkupem již bylo započato, se-

verní pozemek pro plánovanou komunikaci již byl 

vykoupen, a následném vybudování této komunikace 

formou sdružení investičních prostředků. 

Vyhověním tomuto požadavku by byla zakonzervo-

vána nevyhovující situace pro obyvatele s ul. Sme-

tanova a ul. Na Výsluní, posun zpět východním 

směrem je dopravně i urbanisticky méně vhodné 

řešení. Navržené řešení nelze aplikovat nástroji 

územního plánu, je věcí dohody mezi vlastníky. 

36 / Iva Pilařová / 7. 6. 2017 / 2610/2017 

Vlastním pozemek v Bakově nad Jizerou, část obce 

Chudoplesy, p. č. 62/23 o výměře 5015 m2. Žádám o 

vyjmutí z půdního fondu orné půdy na stavební 

parcelu o velikosti cca 1000 m2. 

Vznáším námitku z důvodu, že na veřejném projed-

nání bylo řečeno, že nemůžeme stavět na pozemku 

s bonitou 1 a 2, ale na tomto pozemku je jak bonita 

2, ale i 3 a 4. Myslím, že by jedna parcela určitě na 

pozemku udělat šla.  

Dále vznáším námitku ohledně nejasného zamítnutí 

mé žádosti, kde jsme se v návrhu na nový územní 

plán dozvěděli, že nám žádost zamítáte z tohoto 

důvodu: 

Na základě požadavku pí Ivy Pilařové prověřit mož-

nost umístění stavební parcely o velikosti 1000 m2 

na část p.p.č. 62/23 (o výměře 5015 m2) a stavební 

parcely o velikosti 2000 m2 na část p.p.č. 62/20 (o 

výměře 19951 m2) v obci Chudoplesy. NEVYHOVĚNO – 

umístění v území s překračovanými hlukovými limity 

v noci (nevyhovění na základě provedeného vyhod-

nocení vlivů na životní prostředí).  

 

  

NEVYHOVĚT 

Návrh ÚP obsahuje již nyní velké množství zastavi-

telných ploch. Jak je uvedeno, pořizovatel v případě 

tohoto územního plánu zde uzavřel v rámci návrhu 

pro společné jednání dohodu s orgánem ochrany 

ZPF, kde významně omezil tehdy vymezené zastavi-

telné plochy. Tato plocha byla vymezena v rámci 

návrhu pro společné jednání coby předchozí etapy 

územního plánu jako zastavitelná plocha pro bydlení 

s kódem Z.CH.3 v malé, západní části tohoto pozem-

ku, v souladu se schváleným zadáním. Následně byla 

vypuštěna v rámci vypořádání negativního stanovis-

ka orgánu ochrany ZPF, kde byla požadována re-

dukce velkého množství vymezených zastavitelných 

ploch. 

Její dodatečné vložení, byť v redukované podobě o 

rozsahu 1000 m2, až po veřejném projednání by 

tedy nebylo korektní vůči dotčenému orgánu ani 

vůči majitelům pozemků, které byly ze zastavitel-

ných ploch vyjmuty po společném jednání. 

Konečně se pořizovatel zaobíral i myšlenkou vyme-

zit zastavitelnou plochu mimo 2. TO ZPF. Zde by to 

objektivně vzato šlo, podél komunikace na západním 

okraji pozemku je III. a IV. ochrany, 2. TO je pouze 

ve východní části pozemku.  

Nicméně převážil názor pořizovatele již nevymezovat 

další zastavitelné plochy pro bydlení nad rámec 

toho, co bylo dohodnuto a potvrzeno kladným sta-
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noviskem dotčeného orgánu ochrany ZPF.  

37 / Lumír Havlík / 5. 6. 2017 

Zdědil jsem pozemek, parc. č. 504 v katastrálním 

území Malá Bělá a chci stavět. 

 

NEVYHOVĚT 

Dotčená parcela se sice nachází v těsné návaznosti 

na zastavěné území, ale nový územní plán Bakova 

nad Jizerou vymezuje již dostatek zastavitelných 

ploch. Vymezení další zastavitelné plochy by mohlo 

být problematické z hlediska hodnocení SEA 

(posouzení vlivů pro vádění územního plánu na 

životní prostředí) a záboru ZPF. Bylo by nad rámec 

dohody s orgánem ochrany ZPF.  

Bylo uplatněno jako připomínka, ale protože je 

v obsahu uvedeno vlastnické právo, bylo 

pořizovatelem překvalifikována jako námitka. 
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16. Vyhodnocení uplatněných připomínek 

16.1. Společné jednání 

Vypořádání PŘIPOMÍNEK uplatněných k návrhu ÚP Bakov nad Jizerou 

Číslo / Autor připomínky / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání 

Konkrétní požadavky na úpravy dokumentace 

Komentář projektanta  

1 / Město Kosmonosy / 6. 1. 2016 

K výše uvedenému návrhu nového územního plánu měs-

ta Bakov nad Jizerou máme jedinou 

připomínku. Ta se týká plochy Z.BA.32, kdy v tabulko-

vé části je v podmínce pro využití ploch uvedeno do-

pravní napojení ze stávající místní komunikace. V této 

lokalitě se však dle našeho názoru žádná místní ko-

munikace nenachází, a mělo by být uvedeno stejně jako 

u sousední plochy Z.BA.31 dopravní napojení ze stáva-

jící krajské komunikace. 

VYHOVĚT 

Opravit, napojení plochy Z.BA.32 ze stávající 

III/2768. 

Opraveno. 

2 / České dráhy, Národní dopravce / 7. 1. 2016 

Připomínka byla uplatněna po termínu. Obsahuje upo-

zornění, že v ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a 

provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem 

Drážního úřadu, případ. MD ČR a se souhlasem vlast-

níka pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků.  

NEPŘIHLÍŽÍ SE  

Bude uvedeno do tzv. výstupních limitů využití 

území jako upozornění pro majitele pozemků a 

potenciální investory. 

Doplněno do kap. 6.3.2. výroku. 

3 / Horákovi / 5. 1. 2016 

Připomínka byla uplatněna po termínu.  

NEPŘIHLÍŽÍ SE  

Je řešeno též připomínkou stavebního úřadu, 

celá plocha bude v souladu se změnou č. 3 

vymezena jako plocha smíšená obytné 

v centrech měst, plocha přestavby. 

Vymezeno jako plocha P.BA.1 s funkcí SC-N. 

4 / Jiří Drahota, Eva 

Drahotová / 9. 12. 2015 

Žádáme, aby část po-

zemku p.č. 324/1 k.ú. 

Zvířetice dle přílohy 

označeno červeně byla 

vymezena jako zastavi-

telná plocha pro bydlení.  

VYHOVĚT 

Navazuje na zastavěné území, je na IV. třídě 

ochrany ZPF.  

Vymezeno jako plocha Z.ZV.8 s funkcí BV-N. 
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Číslo / Autor připomínky / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání 

Konkrétní požadavky na úpravy dokumentace 

Komentář projektanta  

5 / Ing. Jiří Drahota / 9. 12. 2015 

Žádám o zařazení p.p.č. 1326/13 k.ú. Bakov nad Jizerou 

do návrhu nového ÚP, neboť pozemek sousedí 

s návrhem zastavitelné plochy Z.BA.28.  

NEVYHOVĚT 

Navržená plocha Z.BA.28 je plocha výrobní, pro 

lehký průmysl, a není vhodné navrhovat byd-

lení hned v sousedství. Pozemek je navíc ze 

značné části v I. TO ZPF. 

6 / Jiří Ulman / 16. 12. 2015 

S ohledem na shora uvedené se domáhám změny územ-

ního plánu v rozsahu vymezení pozemku p.č. 100/52 

v k.ú. Chudoplesy, jako zastavitelné plochy ve smyslu 

stavebního zákona, za účelem pozdější výstavby RD. 

NEVYHOVĚT 

Plocha je poměrně velká, Chudoplesy mají již 

nyní navrženo dostatek zastavitelných ploch, 

situovaných blíže centrální části sídla, navíc 

zde je navřeno zatravnění TTP jako pasivní 

protipovodňové opatření zabraňující splachům 

z polí, navíc je přes pozemek vymezen dálkový 

migrační koridor. 

7 / Miluše Bíglová, Josef Bígl / 10. 12. 2015 

Požaduji zahrnutí celé parcely č. 118 v k.ú. Buda do 

plochy zastavitelné pro 2 rodinné domy, případně ale-

spoň polovinu plochy. 

VYHOVĚT 

Jižní část pozemku je již součástí návrhové 

plochy Z.BU.5, lze rozšířit ještě o zhruba jižní 

část, cca ½ tohoto pozemku.  

Rozšířeno o 1890 m2, z celé parcely č. 118 je  

do zastavitelné plochy tedy zahrnuto celkem 

3036 m2. 

 

8 / Ing. Tomáš Rakouský / 9. 11. 2015 

Na základě předchozího jednání předkládáme studii 

využití části území pro situování nového závodu firmy 

Emerge, s.r.o., v severovýchodní části města Bakov nad 

Jizerou, jedná se o p.p.č. 554/4, 554/6, 554/7, 554/8, 

554/9, 554/10, 554/12, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou.         

VYHOVĚT 

Vymezit jako plochu SC-N nebo SV-N, tj. plo-

chy smíšené obytné v centrech měst nebo 

venkovské v návrhu, a připustit v souladu 

s regulativy staveb pro nerušící výrobu 

v této konkrétní lokalitě objekty do 1000 m2 

zastavěné plochy.   

Vymezeno jako plocha Z.BA.34 s funkcí SC-N. 

Vzhledem k rozloze nad 2 ha (přesně 4,87 

ha) bylo nutné vymezit cca 2400 m2 pro ve-

řejné prostranství, konkrétně veřejnou zeleň 

ZV-N, která bude vhodně oddělovat stávající 

plochy bydlení. 

Pro plochu byla stanovena podmínka územní 

studie (US6) z důvodu velkého rozsahu. 
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Číslo / Autor připomínky / datum 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání 

Konkrétní požadavky na úpravy dokumentace 

Komentář projektanta  

9 / Václav Tichý / 9. 12. 2015 

Zastavitelná plocha Z.BA.26, p.č. 1006/1, k.ú. Bakov nad 

Jizerou, je dopravně napojena plochou DSm-N 19, což 

není proveditelné. V místě navrženého dopravního 

napojení se nachází příkrý svah. Žádám o změnu do-

pravního napojení plochy Z.BA.26 a to ze silnici II/610 

(souhlas Krajské správy a údržby silnici č.j. 

6391/15/KSUS/MHT/BAR ze dne 2. 12. 2015 přikládám).   

VYHOVĚT 

Opravit. 

Opraveno. 

10 / Dagmar Nosková / 7. 1. 2016 

Připomínka byla uplatněna po termínu. 

Nesouhlasím, aby p.p.č. 111/55 a 519 byly v ÚP vedeny 

jako veřejná zeleň, ale jako soukromá zeleň. Dále ne-

souhlasí, aby p.p.č. 520 byl veden jako zastavitelná 

plocha, neboť jsem tuto změnu nenavrhovala ani o ni 

nežádala.   

NEPŘIHLÍŽÍ SE  

 

11 / H-INTES / 6. 1. 2016 

Připomínka byla uplatněna po termínu. 

V nově navržených zastavitelných plochách VL-S a 

VL-N žádáme o zařazení do přípustného využití sta-

veb též stavby pro ubytování zaměstnanců. 

NEPŘIHLÍŽÍ SE  

 

12 / Stavební úřad Bakov nad Jizerou / 31. 12. 2015 

k.ú. Bakov nad Jizerou 

12.1. Všechny plochy dle původního územního plánu 

města Bakov nad Jizerou označené jako SM (funkce 

smíšená zóna – městská / centrální) změnit na SC-S 

(plochy smíšené obytné v centrech měst), zejména 

podél náměstí a podél hlavních vnitroměstských 

komunikací, vč. stavebnin (p.p.č. -707, 872/13) a u 

Hašlarů (p.p.č. -749/1 a 880/2). 

 

 

 

 

 

 

12.2. Na p.p.č. 618/1 a 619 na SV města vymezit 

plochu DSm-N v šířce 8m pro zpřístupnění okolních 

pozemků, zejména p.p.č. 621/1, vymezit jako VPS. 

 

12.1. VYHOVĚT 

Více odpovídá potřebám rozvoje města i fak-

tickému stavu v území, není žádoucí omezovat 

podnikání a občanskou vybavenost při hlavních 

vnitroměstských komunikacích, není nutné se-

gregovat každý objekt zvlášť, ÚP by poté byl 

předefinovaný. 

Plochy SC-S byly vymezeny v okolí náměstí a 

podél krajských komunikací. I plochy BI-S 

umožňují za splnění určitých podmínek podni-

kání a občanskou vybavenost. 

 

12.2. VYHOVĚT 

Je nutné zajistit požadované šířkové parame-

try pro dopravní napojení lokality, tedy ale-

spoň uvedených 8 m. 
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12.3. Kovodružstvo st. 760/4 a st. 760/5  v SZ 

části města vymezit jako plochu smíšenou výrobní dle 

ust. § 12 vyhl. 501/2006 Sb., zavést tuto kategorii 

funkčního využití do legendy ÚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4. V lokalitě U Stadionu na Z okraji města je na 

p.p.č. 865/2 a 1571 (bývalé sběrné středisko) vymezena 

plocha výroby a skladování (VD-S) přičlenit k sousední 

ploše BI-S. 

 

12.5. Sběrné stávající středisko na S okraji města 

na p.p.č. 357/1, 357/21, 357/15, -1574 je v ÚP 

vymezeno malé, není zachycena celá plocha dle 

vydaného územního rozhodnutí, skutečný stav je na 

ortofotomapě pod textem. 

  

Vymezena místní komunikace DSm-N 30 v 

šířce 8 m, která je zároveň veřejně prospěš-

nou stavbou VDt30. 

 

12.3. VYHOVĚT 

Považujeme za potřebné neumisťovat plochy 

čistě výrobní do vilové zástavby RD v této 

části intravilánu města. 

Parcely byly vymezeny jako plocha smíšená 

obytná SC-S. Ta umožní jak bydlení, tak i 

nerušící výrobu, servis a služby do 450 m2. 

Je nadbytečné vymezovat nový typ funkční 

plochy, když požadované využití umožní plo-

chy SC-S. Navíc plochy smíšené výrobní není 

vhodné umisťovat do obytné zástavby.  

 

12.4. VYHOVĚT 

Plochy mají kolem 3000m2, vzhledem k tomu, že 

sběrné středisko zde již fakticky nefunguje, je 

vhodnější plochu přičlenit k sousedním. 

Přičleněno k ploše BI-S. 

12.5. VYHOVĚT 

Rozšířit plochu sběrného dvora jako plochy TI-

S dle skutečnosti. 

Opraveno. 
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12.6. Vlastní objekt zámku ve Studénce vymezit jako 

OX-S (plochy občanského vybavení specifické) a okolní 

dvůr a sousední pozemky které jsou dnes využívány 

pro chov koní a  bydlení vymezit jako plochu smíšenou 

obytnou venkovskou SV-S umožňující chov koní a 

využití agroturistiku s možností ubytování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7. Plocha SV-S od Bakova JV přes dálnici 

v lokalitě Nová Studénka severně od plochy s kódem 

Z.BA.28 je dnes převážně autoservisem, bydlení je tam 

pouze minoritní, změnit na plochy smíšené výrobní. 

 

 

 

 

12.8. Upravit lokalitu v jižní části Bakova nad 

Jizerou (Trenčín) na p.p.č. 1042/2, 1042/8, 1040/2, 

1205/38 v k.ú. Bakov nad Jizerou dle pořízené změny 

č. 3, tj. západní část plochy zařadit do funkce SC-N 

(plochy smíšené obytné v centrech měst) jako plochu 

přestavby. 

 

 

 

 

12.9. Nově navržená místní komunikace DSm-N9 bude 

posunuta západním směrem na pozemky p.č. 775/229, 

775/234, s tím, že plocha Z.BA.15 (SC-N) bude 

vymezena pouze východně od této místní komunikace, 

západní část této plochy bude přičleněna k ploše 

Z.BA.19 (BI-N). 

 

 

 

 

 

12.6.VYHOVĚT 

Změnit na plochu smíšenou obytnou venkov-

skou SV-S, s ohledem na chov koní a využití 

pro agroturistiku s možností ubytování lze 

uvažovat i funkci občanské vybavenosti nebo o 

ploše smíšené výrobní s omezením na chov 

koní a agroturistiku. 

Celé původní plochy VZ-S byly změněny na 

plochy smíšené obytné SV-S. Tato funkce 

umožní bydlení, agroturistiku, chov koní. 

Objekt zámku není nutné vyčleňovat do sa-

mostatné plochy. 

 

12.7. VYHOVĚT 

Navazuje na plochy VL-S a přes silnici III/2768 

je také vymezena plocha VL-N. 

Plocha SV-S změněna na plochu výroby VL-S 

(tato plocha umožní bydlení správců a maji-

telů). 

12.8. VYHOVĚT 

Navazuje na plochy BI-S a SC-N, návrh na 

změnu funkčního využití je v souladu 

s navrženým i stávajícím využitím sousedních 

ploch, vytěsnění stávající skladu mimo intravi-

lán města je žádoucí i urbanisticky. 

Vymezeno jako plocha P.BA.1 s funkcí SC-N. 

 

12.9. VYHOVĚT 

Posun komunikace je dohodnut s majitelem 

DOBA a.s., umožní bezproblémové napojení. 

Komunikace posunuta. V souvislosti s tím je 

upravena trasa vyústění protilehlé komuni-

kace DSm-N 14 tak, aby mohla existovat 

jenom jedna společná křižovatka na silnici 

II/610. Úprava komunikací vyvolala drobné 

úpravy okolních návrhových ploch (PV-N, BI-

N, SC-N, DSm-N). 
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12.10. Pro lokalitu „Na Výsluní“ s kódem Z.BA.19 bude 

stanovena podmínka dohody o parcelaci v souladu 

s ust. § 43 odst. 2 stavebního zákona. 

 

 

 

 

k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou 

12.11. Plocha p.č. 240/4, k.ú. Horka u Bakova za 

dálnicí u silnice II/276 je nyní  oplocená, v SZ části 

pozemku je dnes zpevněná asfaltová plocha pro siláž, 

vymezit jako VZ-S, plochy výroby a skladování 

zemědělská výroba, stav. 

 

12.12. Plochu (p.č. -22 a 301/1) s kódem ZS-S vedle 

zemědělského areálu v sídle  Zájezdy změnit na SV-S, 

je o povolený RD, funkce zeleně neodpovídá povolené 

skutečnosti. Vlastní zemědělský areál Horka (stavební 

parcely 21/1, 21/2, 21/3 a okolní) změnit z dnešního 

vymezení VZ-S na VD-S, rozsah vymezení zůstává 

beze změny. 

 

k.ú. Zvířetice 

12.13. Zemědělská usedlost na SZ okraji sídla je dnes 

označeno kódem VZ-S, změnit na VD-S. zemědělské 

využití zde již jej nyní opouštěno. 

 

 

12.14. Objekt na p.p.č. -137 a 214/9 ve vojenském 

prostoru JZ od sídla Zvířetice změnit z RI-S na plochy 

výroby a skladování, jsou zde sklady, sousední 

pozemek je ostatní plochou je se skladem přímo 

spojený. 

 

 

12.15. Lokalita Z.ZV.7, p.p.č. 241/1, 240 a -20 ve 

vlastnictví města vedle infocentra je stávajícím ÚP 

města Bakov vymezen jako SM, tj. pozemek s funkčně 

smíšenou zónou, nyní je vymezen jako nezastavitelný 

pozemek, změnit na BV-S stejně jako navazující plochu 

ZV-S. 

12.10. VYHOVĚT 

Tato lokalita bude předmětem společného zain-

vestování majitelů pozemků a města. 

Podmínka dohody o parcelaci byla na základě 

pokynů k úpravě dokumentace pro vydání 

odstraněna. 

 

12.11. VYHOVĚT 

Vymezit dle skutečnosti, celý pozemek zahr-

nout do ploch výrobních. 

Vymezeno jako plocha VL-S. 

 

12.12. VYHOVĚT 

Vymezit dle skutečnosti, celá plocha výrobního 

areálu (dnes VZ-S) bude nově VD-S, dnešní 

ZS-S bude nově SV-S.  

Upraveno. 

 

 

12.13. VYHOVĚT 

Vymezit dle skutečnosti, změnit na VD-S.  

Upraveno. 

 

12.14. VYHOVĚT 

Vymezit dle skutečnosti, oba uvedené pozemky 

zahrnout do zastavěného území a přiřadit 

funkci VD-S.  

Upraveno. 

 

12.15. VYHOVĚT 

Jde o stavební pozemky, změnit na BV-S stej-

ně jako zbytek ploch v centrální části sídla 

Zvířetice - Podhradí. 

Upraveno. 
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12.16. Informační centrum na p.p.č. -85, 241/2 v sídle 

Podhradí změnit z funkce BI-S na občanskou 

vybavenost. 

 

 

12.17. Přičlenit existující parkoviště u zámku 

Zvířetice severozápadně od tohoto objektu zahrnout 

dle skutečnosti (viz obr.) jako plochu dopravní 

infrastruktury, parkoviště. 

 

 

12.18. Plochu dna p.p.č. 302/3 dnes označenou NZt-S 

v klínu mezi stávající BI-S a RBC 1237 vymezit jako 

stávající plochu občanské vybavenosti, je tam dnes 

turistická atrakce, zmenšenina parního vlaku, vč. 

kolejí.   

 

k.ú. Buda 

12.19. Vymezit jako novou plochu DSm-N jako místní 

komunikaci obslužnou na p.p.č. 91/7, 91/8 (vždy jen 

západní pruh cca 3m) a na celém p.p.č. 91/4 jako 

veřejné dopravní infrastruktury.  

 

 

 

 

12.20. Stávající zemědělský areál na SZ okraji sídla 
Buda je dnes nevyužívaný brownfields, navrhnout 

změnu využití na plochu výroby a skladování (lehký 

průmysl, drobná a řemeslná výroba), přičlenit pruh 

ochranné a izolační zeleně k této ploše výrobní, dát 

do podmínek pro tuto plochu požadavek na pás 

izolační zeleně od stávající zástavby, ale nevymezovat 

jako samostatnou plochu, navíc přes stávající objekty 

12.16. VYHOVĚT 

Změnit na OV-S dle skutečného stavu věcí. 

Upraveno. 

 

12.17. VYHOVĚT 

Změnit na plochu dopravní infrastruktury 

místního významu, tj. kód DSm-S, dle skuteč-

ného stavu věcí. 

Vymezeno. 

 

 

 

 

 

12.18. VYHOVĚT 

Změnit na plochu občanské vybavení OV-S, dle 

skutečného stavu věcí. 

Upraveno. 

 

12.19. VYHOVĚT 

Je nutné vymezit kvůli zpřístupnění soused-

ních pozemků, které jsou vymezeny jako návr-

hové plochy pro bydlení, s kódem Z.BU.4. 

Vymezena místní komunikace DSm-N 29 v 

šířce 8 m, která je zároveň veřejně prospěš-

nou stavbou VDt29. 

 

12.20. VYHOVĚT 

Vymezit dle požadavků SÚ, vymezení brown-

fields s důrazem na revitalizaci tohoto areálu 

je žádoucí i z hlediska priorit územního pláno-

vání PÚR a ZÚR STČ kraje, zcelení plochy do 

jednoho funkčního typu zase odpovídá menší 

podrobnosti územního plánu a možnosti větší 

variability při navazujících rozhodování 
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a zahrady, přičlenit do této plochy i lokalitu s kódem 

Z.BU.1. 

 

 

 

 

k.ú. Malá Bělá 

12.21. Plocha výrobního areálu (umělý pískovec) na 

jižním okraji sídla Malá Bělá je vymezena jako plocha 

VZ-S, ale změnou č.3 ÚP již bylo zařazeno jako plocha 

výrobní, vymezit jako plochu VL-S.  

 

 

12.22. Plochu ZV-S na p.p.č. 100/1 a 101 v sídle Malá 

Bělá přičlenit k sousedním plochám BI-S, již dnes je 

prodaná parcela pro stavbu RD, zbytek hodlá města 

také rozparcelovat a prodat jako stavební pozemky 

pro RD.  

 

12.23. Na SZ sídla jižně od železnice v lokalitě U 
Havlíka změnit p.č. 503/1 a část 502 na bydlení BI-S 

v souladu s vymezením sousedních parcel a s platným 

územním plánem. Již realizovaný RD.  

 

 

 

12.24. Vymezení plochy VT-S v sídle Velký Rečkov 
změnit z dnešního vymezení pro těžký průmysl na 

funkci VD-S, těžký průmysl zde není a nebyl, katr zde 

provozovaný nemá parametry těžkého průmyslu. 

v území. 

Upraveno, vymezeny plchy přestavby P.BU.1 a 

P.BU.2 s funkcí VL-N. U plochy Z.BU.1 byla 

změněna funkce na VL-N. 

 

12.21. VYHOVĚT 

Vymezit VZ-S jako stávající plochu VL-S 

v souladu s navazujícím návrhem plochy Z.MB.5 

se stejným funkčním využitím. 

Upraveno. 

 

12.22. VYHOVĚT 

Vymezit jako BI-S v souladu se sousedními 

pozemky.   

Upraveno. 

 

12.23. VYHOVĚT 

Vymezit jako BI-S v souladu se sousedními 

pozemky.   

Upraveno. 

 

12.24. VYHOVĚT 

Vymezit jako VD-S. 

Upraveno. 

13 / Radka Turková / 16. 5. 2016 

Připomínka byla uplatněna po termínu. 

Žádám o začlenění p.p.č. 271/19 v sídle Chudoplesy do 

ÚP jako pozemku pro výstavbu RD.  

NEPŘIHLÍŽÍ SE  

 

14 / Petr Dlask / 9. 6. 2016 

Připomínka byla uplatněna po termínu. 

Nesouhlasím s umístění TS na p.p.č. 775/147 

v sousedství mého pozemku. 

NEPŘIHLÍŽÍ SE  

 

15 / Libuše a Marián Dudkovi / 25. 1. 2016  NEPŘIHLÍŽÍ SE  
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Připomínka byla uplatněna po termínu. 

Na pozemku p.č. 106 o výměře 5937 m2 v k.ú. Malá Bělá 

plánujeme výstavbu RD a požadujeme, aby nám to ÚP 

umožnil. 

 

16 / LIPRACO, s.r.o. / 29. 2. 2016 

Připomínka byla uplatněna po termínu. 

Na stavebních parcelách 21/1, 21/2, 21/3, 36, 37, 38 a 

na pozemkových parcelách 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 

299/8, 299/9, 299/10, 299/11, 299/12, 299/13, 299/1č, 

299/15, 299/16, 299/17, 300/3, 300/4, 300/5 požaduje-

me změnu využití plochy pro drobnou výrobu a sklado-

vání. 

NEPŘIHLÍŽÍ SE  

Řešeno požadavkem Stavebního úřadu Bakov 

nad Jizerou. 

 

 

16.2. Veřejné projednání 

Vypořádání PŘIPOMÍNEK uplatněných k návrhu ÚP Bakov nad Jizerou – součást vyhodnocení výsledků 

projednání návrhu územního plánu  

Číslo / Autor připomínky / datum podání 

Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání 

Konkrétní požadavky na úpravy dokumentace  

1 / PCT Horka s.r.o. / 7.6.2017 

Vážený pane Peroutko, chtěl bych Vás požádat o 

přijetí této připomínky k návrhu územního plánu 

města Bakova nad Jizerou, který se v současné 

době projednává. Jako zástupce majitele parcel č. 

147/5 a 147/7 v k. ú. Horka u Bakova nad Jizerou 

bych Vás chtěl informovat, že v současné době 

plánujeme napojení těchto parcel na dopravní in-

frastrukturu pomocí parcely č. 147/7. Napojení bu-

de řešeno sjezdem z komunikace 111/27611 přímo na 

parcelu č. 147/7. Napojení parcely č. 147/5 na IS 

plánujeme realizovat ze stávajících zásobovacích 

řadů umístěných v silničním pozemku komunikace 

II/610 resp. 111/27611. 

VYHOVĚT 

Připomínka neobsahuje konkrétní požadavek na 

změnu obsahu dopravního řešení územního plánu 

Bakov nad Jizerou. Způsob napojení předmětných 

parcel je věcí navazujících správních řízení. Komu-

nikace DSm-N15 zůstane v návrhu ÚP zachována, 

může být případně využita jako sekundární doprav-

ní napojení zmíněného areálu. 
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2 / Martin Šlegl, Alena Šleglová, Hynek Šlegl, 

Lenka Šleglová / 8. 6. 2017 /  

Nesouhlasíme se zařazením protilehlého pozemku č. 

652 pro využití na výstavbu rodinných domů 

z následujících důvodů: 

1) Nemožnost rozšíření komunikace 

2) Sloupy a vedení el. vysokého napětí 

3) Ochranné pásmo hřbitova 

 

VYHOVĚT 

Není jasně specifikován dotčený pozemek. Dle popi-

su se s největší pravděpodobností se jedná o 

652/12 a 652/15. Ochranné pásmo vysokého napětí 

sice zástavbu neumožňuje, nicméně i přes toto ome-

zení pozemek poskytuje dostatečnou zastavitelnou 

plochu.  

Dle § 17, odst. 2, zákona č. 256/2001 Sb. o pohřeb-

nictví 

„Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť se zři-

zuje v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad může v 

tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit pro-

vádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by 

byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště 

nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného po-

hřebiště nebo jeho důstojnost.“ Není tedy výstavba 

vyloučena.  

Lokalita přímo navazuje na zastavěné území Bako-

va nad Jizerou a je dobře dopravně obsluhovatelná. 

Pořizovatel zde neshledal důvod lokalitu zcela vy-

pustit, navíc za situace, kdy vlastníci dotčených 

pozemků jsou jiné osoby než navrhovatel, ale zto-

tožňuje se s názorem autora připomínky do té mí-

ry, že plocha bude redukována tak, aby nevytvářila 

„zub do volné krajiny“ a bude od severu oříznuta 

na hranici plochu BI-S. Umístění zastavitelné plochy 

zde nebylo rozporováno žádným z dotčených orgá-

nů, ale i přesto se pořizovatel v dohodě 

s projektantem rozhodl doporučit zastupitelům toto 

řešení jako určitý proporcionální kompromis. 

 

3 / Josef Zdobinský / 8.6.2017 

Dotčené pozemky a plochy: Plocha Z.CH.5, kata-

strální území: Chudoplesy, Pozemky parc.č.: 202/23, 

202/55, 202/56, List vlastnictví: 271 

 

 

 

NEVYHOVĚT 



  

172 

 

1 - Vznáším tímto připomínku týkající se umístění 

plánované komunikace DSm-N26. Její umístění do 

plánované a stávající zástavby se jeví jako ne-

vhodné. Komunikace DSm-N26 v návrhu pouze protí-

ná poz. parc.č. 200/49, který je využíván jako ces-

ta. Navrhuji, aby plánovaná komunikace DSm-N26 

využila této stávající cesty v celé její délce, kdy 

tato plocha je již k formě dopravní obsluhy využí-

vána, a spolu se sousedním pozemkem parc.č. 

200/52 patří jednomu vlastníku, tento pozemek je 

současně na dopravní obslužitelnosti přes plánova-

nou DSm-N26 závislý. Zároveň styčná plocha DSm-

N26 v této variantě s chráněnými zájmy by byla 

marginální, tyto by neprotínala a zasahovala - 

vedla by pouze v délce cca 50 m podél její hranice. 

Navržené řešení by vyřešilo jednak zásah do vlast-

nických práv u plochy Z.CH.5, nedojde k obtěžování 

stávající zástavby dopravní zátěží (plochy BI  S u 

napojení na komunikaci DSm-N27 a nedojde k zabrá-

ní části zahrady v místě napojení Dsm-N26 a DSm-

N27). Jde o variantu, která byla již zmiňována v 

době projednání změn dosud platného územního 

plánu a přípravy plánu nového. Plocha Z.CH.5 by tím 

pádem mohla využít alternativní možnosti dopravní 

obslužitelnosti, kdy i při hypotetickém plném zasta-

vění plochy by množství dopravy bylo marginální a 

nezatěžovalo by stávající zástavbu nadměrným 

hlukem a všemi negativními vlivy souvisejícími s 

vyšší dopravní zátěží. Vše viz obrazové přílohy k 

připomínce. 

2 - Druhá připomínka se týká komunikace DSm-N27. 

Podle situace znázorněné v Koordinačním výkresu - 

jih je tato komunikace zakreslena v ochranném pás-

mu vedení vysokého napěti VN 22 kV. Domnívám se, 

že činnosti, jejichž provádění je v ochranném pásmu 

zakázáno, jsou mimo jiné i zemní práce. A bez pro-

vedení zemních prací nebude možné vybudovat na-

vrženou pozemní komunikaci. Navrhuji tedy umístit 

předmětnou komunikaci mimo ochranné pásmo. 

Na danou je uložena podmínka územní studie, 

v rámci této územní studie může být podrobně celá 

lokalita řešena vč. umístění této navržené páteřní 

místní komunikace. Pokud bychom požadavku vyho-

věli, rezignujeme též na její závazné vymezení a na 

možnost uplatnění instrumentu vyvlastnění korido-

ru stavby veřejně prospěšné dopravní infrastruk-

tury. Vedení páteřní komunikace v dostatečné šíři 

zároveň vytváří předpoklad pro vymezení veřejného 

prostoru v dostatečném profilu.   

 

 
 

 

 

NEVYHOVĚT 

Návrh ÚP ve své podrobnosti vymezuje veřejný 

prostor pro vlastní vedení místní komunikace i pro 

související veřejné ozeleněné prostory, kde by mělo 

být fixováno vedení VN. Proto se zde povinně bude 

pořizovatel územní studie, aby tyto technické 

detaily v území, jdoucí nad úroveň podrobnosti 

územního plánu, mohly být dostatečně kvalitně 

řešeny.  

Pokud jde o ochranné pásmo obecně, zde platí, že 

v ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 

odst. (8) a (9) zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení 

stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné 

látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit 

spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo 
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ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo 

podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením, 

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty 

nad výšku 3 metry. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do 

ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba 

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo 

provozovatele tohoto zařízení na základě §46, 

odst. (8) 

a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 

Neplatí zde tedy a priori nemožnost realizovat 

stavbu místní komunikace v souběhu se stávajícím 

vedením VN v jeho ochranném pásmu. Půjde o 

dohodu s provozovatelem. Platformou pro tuto 

dohodu by měla být právě určená územní studie, 

která bude veřejně projednána s dotčenými orgány, 

správci sítí i s veřejností.  

 

4 / Borek Zdobinský / 8. 6. 2017 

Dotčené pozemky a plochy: Plocha Z.CH.S 

Katastrální území: Chudoplesy 

Pozemky parc.č.: 202/23, 202/55, 202/56 

List vlastnictví: 271 

1 - Vznáším tímto připomínku týkající se umístění 

plánované komunikace DSm-N26. Její umístění do 

plánované a stávající zástavby se jeví jako ne-

vhodné. Komunikace DSm-N26 v návrhu pouze protí-

ná poz. par. č. 200/49, který je využíván jako ces-

ta. Navrhuji, aby plánovaná komunikace DSm-N26 

využila této stávající cesty v celé její délce, kdy 

tato plocha je již k formě dopravní obsluhy využí-

vána, a spolu se sousedním pozemkem par .č. 

200/52 patří jednomu vlastníku, tento pozemek je 

současně na dopravní obslužitelnosti přes plánova-

nou DSm-N26 závislý. Zároveň styčná plocha DSm-

 

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Na danou je uložena podmínka územní studie, 

v rámci této územní studie může být podrobně celá 

lokalita řešena vč. umístění této navržené páteřní 

místní komunikace. Pokud bychom požadavku vyho-

věli, rezignujeme též na její závazné vymezení a na 

možnost uplatnění instrumentu vyvlastnění korido-

ru stavby veřejně prospěšné dopravní infrastruk-

tury. Vedení páteřní komunikace v dostatečné šíři 

zároveň vytváří předpoklad pro vymezení veřejného 

prostoru v dostatečném profilu.   
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N26 v této variantě s chráněnými zájmy by byla 

marginální, tyto by neprotínala a zasahovala - 

vedla by pouze v délce cca 50 m podél její hranice. 

Navržené řešení by vyřešilo jednak zásah do vlast-

nických práv u plochy Z.CH.S, nedojde k obtěžování 

stávající zástavby dopravní zátěží (plochy BI S u 

napojení na komunikaci DSm-N27 a nedojde k zabrá-

ní části zahrady v místě napojení Dsm-N26 a DSm-

N27). Jde o variantu, která byla již zmiňována v 

době projednání změn dosud platného územního 

plánu a přípravy plánu nového. Plocha Z.CH.S by 

tím pádem mohla využít alternativní možnosti do-

pravní obslužitelnosti, kdy i při hypotetickém plném 

zastavění plochy by množství dopravy bylo margi-

nální a nezatěžovalo by stávající zástavbu nadměr-

ným hlukem a všemi negativními vlivy souvisejícími s 

vyšší dopravní zátěží. Vše viz obrazové přílohy k 

připomínce. 

2 - Druhá připomínka se týká komunikace DSm-N27. 

Podle situace znázorněné v Koordinačním výkresu - 

jih je tato komunikace zakreslena v ochranném pás-

mu vedení vysokého napěti VN 22 kV. Domnívám se, 

že činnosti, jejichž provádění je v ochranném pásmu 

zakázáno, jsou mimo jiné i zemní práce. A bez pro-

vedení zemních prací nebude možné vybudovat na-

vrženou pozemní komunikaci. Navrhuji tedy umístit 

předmětnou komunikaci mimo ochranné pásmo. 

Souhlasím s tím, aby pan Matouš a Josef Zdobinští 

vedli přes můj pozemek cestu (a tuto jim v případě 

vyhovění připomínkám umožním vybudovat, resp. 

poskytnu jim k tomuto odpovídající část svého po-

zemku - 202/32, částečně v případě potřeby i po-

zemku 199) a dopravně tak umožnili obslužnost 

svých bloků pozemků spadajících do plochy Z.CH.5 v 

novém projednávaném ÚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Návrh ÚP ve své podrobnosti vymezuje veřejný 

prostor pro vlastní vedení místní komunikace i pro 

související veřejné ozeleněné prostory, kde by mělo 

být fixováno vedení VN. Proto se zde povinně bude 

pořizovatel územní studie, aby tyto technické 

detaily v území, jdoucí nad úroveň podrobnosti 

územního plánu, mohli být dostatečně kvalitně 

řešeny.  

Shodné s předchozí připomínkou č. 4. Pan Borek 

Zdobinský navíc povoluje umístění cesty na svém 

pozemku 202/32 a 199. 

  

5 / Matouš Zdobinský / 8. 6. 2017 

Dotčené pozemky a plochy: Plocha Z.CH.S 

Katastrální území: Chudoplesy, pozemky parc. č.: 

202/22, 202/53, 202/54; číslování dle Geometrické-

ho plánu č.: 285-5-2017 (v administraci na Katastru 

nemovitostí MB): 202/58, 202/ 54 202/ 22, 202/53 

List vlastnictví: 269 

1 - Vznáším tímto připomínku týkající se umístění 

plánované komunikace DSm-N26. Její umístění do 

plánované a stávající zástavby se jeví jako ne-

vhodné. Komunikace DSm-N26 v návrhu pouze protí-

ná poz. par. č. 200/49, který je využíván jako ces-

ta. Navrhuji, aby plánovaná komunikace DSm-N26 

 

 

 

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Na danou je uložena podmínka územní studie, 

v rámci této územní studie může být podrobně celá 

lokalita řešena vč. umístění této navržené páteřní 

místní komunikace. Pokud bychom požadavku vyho-

věli, rezignujeme též na její závazné vymezení a na 



  

175 

 

využila této stávající cesty v celé její délce, kdy 

tato plocha je již k formě dopravní obsluhy využí-

vána, a spolu se sousedním pozemkem par. č. 

200/52 patří jednomu vlastníku, tento pozemek je 

současně na dopravní obslužitelnosti přes plánova-

nou DSm-N 6 závislý. Zároveň styčná plocha DSm-

N26 v této variantě s chráněnými zájmy by byla 

marginální, tyto by neprotínala a zasahovala - 

vedla by pouze v délce cca 50 m podél její hranice. 

Navržené řešení by vyřešil o jednak zásah do 

vlastnických práv u plochy Z.CH.S, nedojde k obtě-

žování stávající zástavby dopravní zátěží (plochy 

BI S u napojení na komunikaci DSm-N27 a nedojde 

k zabrání části zahrady v místě napojení Dsm-N26 

a DSm-N27). Jde o variantu, která byla již zmiňová-

na v době projednání změn dosud platného územní-

ho plánu a přípravy plánu nového. Plocha Z.CH.S by 

tím pádem mohla využít alternativní možnosti do-

pravní obslužitelnosti, kdy i při hypotetickém plném 

zastavění plochy by množství dopravy bylo margi-

nální a nezatěžovalo by stávající zástavbu nadměr-

ným hlukem a všemi negativními vlivy souvisejícími s 

vyšší dopravní zátěží. Vše viz obrazové přílohy k 

připomínce. 

2 - Druhá připomínka se týká komunikace DSm-N 

27. Podle situace znázorněné v Koordinačním výkre-

su - jih je tato komunikace zakreslena v ochranném 

pásmu vedení vysokého napěti VN 22 kV. Domnívám 

se, že činnosti, jejichž provádění je v ochranném 

pásmu zakázáno, jsou mimo jiné i zemní práce. A 

bez provedení zemních prací nebude možné vybudo-

vat navrženou pozemní komunikaci. Navrhuji tedy 

umístit předmětnou komunikaci mimo ochranné 

pásmo. 

Souhlasím s tím, aby pan Matouš a Josef Zdobinští 

vedli přes můj pozemek cestu (a tuto jim v případě 

vyhovění připomínkám umožním vybudovat, resp. 

poskytnu jim k tomuto odpovídající část svého po-

zemku - 202/32, částečně v případě potřeby i po-

zemku 199) a dopravně tak umožnili obslužnost 

svých bloků pozemků spadajících do plochy Z.CH.S v 

novém projednávaném ÚP. 

3 - V průběhu veřejného projednání návrhu územní-

ho plánu byla diskutována možnost zrušení podmín-

ky zpracování územní studie pro část pozemků 

zahrnutých do plochy Z.CH.5. Jedná se o pozemky 

pro které byl vydáván již zmiňovaný souhlas s dě-

lením a scelováním pozemků č.j.1834/2016. Návrh byl 

předán místně příslušnému katastrálnímu úřadu, 

možnost uplatnění instrumentu vyvlastnění korido-

ru stavby veřejně prospěšné dopravní infrastruk-

tury. Vedení páteřní komunikace v dostatečné šíři 

zároveň vytváří předpoklad pro vymezení veřejného 

prostoru v dostatečném profilu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Návrh ÚP ve své podrobnosti vymezuje veřejný 

prostor pro vlastní vedení místní komunikace i pro 

související veřejné ozeleněné prostory, kde by mělo 

být fixováno vedení VN. Proto se zde povinně bude 

pořizovatel územní studie, aby tyto technické 

detaily v území, jdoucí nad úroveň podrobnosti 

územního plánu, mohli být dostatečně kvalitně 

řešeny.  

Shodné s předchozí připomínkou č. 4. Pan Borek 

Zdobinský navíc povoluje umístění cesty na svém 

pozemku 202/32 a 199. 

 

 

 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Pořizovatel se zde v rámci připomínky č. 10 ztotož-

nil s názorem města, jde skutečně o dva polygony 

uprostřed spojené jen jedním bodem, rozdělení na 

severní a jižní část územní studie je zde plně na 

místě, nejen z důvodů uváděných v připomínce, ale i 

z hlediska funkčního řešení obsahu těchto územ-

ních studií. Nicméně úplné vypuštění podmínky po-
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probíhá administrace návrhu vkladu do katastru. 

Podle přiloženého geometrického plánu se jedná o 

pozemky parc. č. 202/58 a 202/54. Podávám tímto 

připomínku, kterou navrhuji zrušit podmínku zpraco-

vání územní studie pro pozemky parc. č. 202/58 a 

202/54, vše v k. ú. Chudoplesy. 

 
 

řízení územní studie nepovažuje pořizovatel za 

vhodné, je zde mnoho problémů k řešení, ať již 

přesné umístění páteřní místní komunikace 

v souběhu se stávajícím vedení VN, optimální par-

celace nebo návrh připojení jednotlivých stavebních 

pozemků na sítě technické infrastruktury.  

6 / Lenka Sojková, Michal Ferkl, Jan Duda, Mar-

tin Sajdl / 9.6.2017 

Připomínka k novému územnímu plánu města Bakov 

nad Jizerou, konkrétně k plánovanému území 

Z.ZV.8 - obec Zvířetice. Území Z.ZV.8 určené v 

novém územním plánu města Bakov n/J ke změně z 

původní zemědělské půdy na lokalitu určenou k 

výstavbě rodinných domů. Majitelé sousedních nemo-

vitostí nesouhlasí se zahrnutím této lokality do 

nového územního plánu. Novou výstavbou rodinných 

domů dojde k narušení klidné a zelené lokality obce 

(pole, les, rybník) a také ke znehodnocení dosavad-

ního bydlení (průběh výstavby přístupových cest, 

průběh výstavby rodinných domů, vybudování a na-

pojení na inženýrské sítě, navýšení dopravy a hlu-

ku). Domníváme se, že by tato lokalita měla i nadá-

le zůstat zelenou plochou nejen na mapě, ale hlav-

ně pro majitele sousedních nemovitostí, pro které 

je toto místo spokojeným a klidným domovem. 

Vzhledem k demografickému vývoji města Bakov nad 

Jizerou je uvažovaných lokalit k výstavbě rodinných 

domů dostatek, proto je tato lokalita, která vznikla 

dodatečně, oproti návrhu územního plánu z října 

2015 zbytečná. Žádáme, tímto ji do územního plánu 

nezahrnout. 

NEVYHOVĚT 

 

Plocha byla vymezena na základě kladného vypořá-

dání připomínky uplatněné během společného pro-

jednání návrhu ÚP Bakov nad Jizerou.  

Pořizovatel konstatoval ve vypořádání připomínek, 

že plocha  navazuje na zastavěné území a je na IV. 

třídě ochrany ZPF, navíc je obemknuta již zastavě-

ným územím, proto je její vymezení jako zastavitel-

né plochy urbanisticky velmi vhodné. 

Pořizovatel setrval na svém názoru, a pokud plocha 

nebude rozporována orgány ochrany ZPF nebo 

obecné ochrany přírody zůstane v návrhu zachová-

na. 

Plocha ale bude doplněna regulativy požadující  

minimální velikost stavební parcely 2.000 m2, roz-

volněnou strukturu zástavby a takové hmotové 

řešení objektů, které bude respektovat okolní 

stavby (tj. nebude je převyšovat ani výškou budov, 

ani jejich objemem) tak, aby byl zachován charakter 

sídla a nedošlo k nadměrně rušivým zásahům do 

stávající urbanistické struktury sídla. 
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7 / Miluška Tyllnerová / 9.6.2017 

Jedná se o parcelu 51/4 v k.ú. Chudoplesy, nyní 

trvalý travní porost, výměra 2358 m2, prosím o 

zařazení do plochy pro bydlení BV-N. Tato plocha 

je málo vhodná pro pěstování plodin. Možnost vyu-

žití pouze jako pastvina. 

NEVYHOVĚT 

Ačkoliv z urbanistického hlediska by bylo zařazení 

možné, přidávali bychom další plochy zastavitelného 

území na úkor ploch ZPF, zde TTP, a zvyšovali 

bychom zábor půdního fondu nad úroveň dohody 

uzavřené v rámci vypořádání negativního stanovis-

ka orgánu ochrany ZPF uplatněného k návrhu 

územního plánu pro společné jednání.  

 
8 / Radim Šimáně / 9. 6. 2017 / 2721/2017 

Jako spoluvlastník p.p.č. 439 v k. ú. Zvířetice zmi-

ňuji, že zastavitelnost sousední plochy Z.ZV.4 je 

pro mě akceptovatelná pouze v rozsahu návrhu 

nového územního plánu prezentovaném na veřejném 

projednání. V širším rozsahu je to pro mě nepří-

pustné a v tomto případě bych nesouhlasil po zvá-

žení všech okolností se zahrnutím zmíněné plochy 

do nového územního plánu. Zvířetice jsou obce čistě 

venkovského typu, se svým jedinečným rázem, fun-

gujícím biotopem, občanským soužitím a také 

s omezenou infrastrukturou. Hromadnou výstavbou 

bude tento ráz narušen, vč. bezpečnosti pohybu a 

provozu.       

VYHOVĚT 

Pořizovatel, při vyhodnocení námitky č. 13 použil 

následující argumentaci pro její odmítnutí, která 

zde má oporu i pro vyhovění tohoto kontra-

požadavku: 

Pokud to vezmeme po jednotlivých prostorových 

omezeních tak: 

Minimální velikost stavební parcely 2.000 m2 je 

odůvodněna stanovenou urbanistickou koncepcí pro-

jektanta územního plánu, který zde stavby, které 

svým proporcemi budou odpovídat poměrně velkým 

selským statkům typickým pro zástavbu v sídle 

Zvířetice (např. č. p. 1, č. p. 5, č. p. 8, č. p. 9 a 
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další), není zde urbanisticky žádoucí připustit ko-

bercovou zástavbu na malých stavebních parcelách 

o 800-1000 m2 s předpokládanou velikostí staveb-

ních objektů do 150 m2, o počtu 10 a více staveb-

ních parcel, ale naopak zmíněnou velmi rozvolněnou 

zástavbou větších objektů navazující na stávající 

typologii staveb ve Zvířeticích. 

Podmínka zpracování ÚS – pokud má projektant 

snahu ochránit charakter sousedního sídla Zvířeti-

ce, je požadavek územní studie rozumným kompro-

misem mezi úplným vypuštěním této lokality ze 

zastavitelných ploch a ponecháním bez další pro-

storové regulace. Pořizovatel zvažoval, ve vazbě 

na stanovisko orgánu ochrany ZPF, i úplné vypuš-

tění této lokality ze zastavitelných ploch. Bakov 

nad Jizerou jich má vymezeno dostatek a to ve 

vhodněji situovaných lokalitách zejména na jižním 

okraji města.  

Není zde vhodné vymezovat plochy pro příměstské 

bydlení, ty jsou vhodněji vymezeny na jižním okraji 

města, to, co v segmentu ploch pro bydlení v okolí 

města chybí, jsou právě plochy pro velmi rozvolně-

nou zástavbu ryze rurálního charakteru.  

Požadavek na rozvolněnou strukturu zástavby je 

opět dán snahou o zachování typické urbanistické 

struktury pro sídlo Zvířetice, tj. velké selské 

statky nepravidelného půdorysu v mírně svažitém 

terénu, kde nelze předpokládat pravidelné „U“ pů-

dorysy selských staveb. Proto je zde tento poža-

davek, který svojí podrobností nijak nepřekračuje 

ust. § 43 stavebního zákona, není to podrobnost 

odpovídající RP nebo DÚR. 

Od nepravidelného půdorysu staveb se poté odvíjí 

požadavek na nepravidelnou parcelaci, pokud bude-

me vyžadovat nepravidelné půdorysy staveb, těžko 

je můžeme umísťovat na jednotně obdélníkové par-

cely, navíc ve svažitém terénu, proto je zde uve-

dena tato podmínka.    

9 / Město Bakov nad Jizerou / 9. 6. 2017 

Připomínky Města Bakov nad Jizerou k návrhu 

Územního plánu Bakov nad Jizerou při veřejném 

projednání: 

k. ú. Bakov nad Jizerou 

Studénka st. 1080/6 – zámek – zdali by tato plocha 

neměla patřit do OX-S jako Zvířetice zámek. 

V návrhu je nyní uvedeno SV-S. 

 

 

 

 

 

 

VYHOVĚT 

Zámek Studénka má stejný charakter jako zámek 

Zvířetice, jeho zařazení do plochy OX-S je tedy 

zcela namístě. 
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Stakorská kůlna bývalá, parcela č. 1349 nyní uve-

dena jako ZS-S – nemělo by být uvedeno jako 

v okolí NZo-S.  

 

 

Komunikace (veřejná infrastruktura) DSm-N15 nebu-

de asi nikdy potřeba, neboť na základě vyjádření 

KSÚS Středočeského kraje a Policie ČR bude vjezd 

z Horecké silnice za benzinovou stanicí; tj. blíže 

k městu než DSm-N15. 

 

 

 

 

 

 

Komunikace DSm-N16 se nejeví jako nezbytná, návrh 

pana Havelky na zástavbu v této části nepočítá 

s touto komunikací. 

 

Komunikace „Na Výsluní“ DSm-N13 a DSm-N12 pone-

chat pouze páteřní, průmyslovou do Doby a obytnou 

mezi budoucí zástavbou, Policie ČR nemá s takovým 

řešením po předběžném dotazu problém a vzhledem 

k problémům se souhlasy vlastníků pozemků nechat 

jejich umístění na územním řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní studie US-2, Bakov nad Jizerou, možné vy-

pustit, protože se jedná o ZHO 12,13, kde dnes již 

existuje návrh dokumentace pro územní řízení sou-

kromým investorem a nový územní plán předepisuje 

studii, což by byl náklad města, pokud by nedošlo 

k dohodě s investorem (p. Bednář). 

 

 

Územní studie US-3, Bakov nad Jizerou výstavba na 

výhradním ložisku, otázkou je, zda bude možné rea-

lizovat, finanční zátěž města, je možné vyřešit v 

územním řízení. 

 

 

 

NEVYHOVĚT 

Plocha zůstane zachována jako ZS-S, plocha zeleně 

soukromé s vyhrazené, s možností oploceného sadu 

nebo zahrady, v KN vedeno jako ostatní plocha.  

 

NEVYHOVĚT 

Komunikace dává dopravní logiku, uzavírá od jihu 

lokalitu pro výstavbu a dělí plochy urbanizované od 

ploch volné krajiny, pořizovatel doporučuje ji zacho-

vat v návrhu ÚP i s možností vyvlastnění jako 

VPS, má svůj smysl v rámci navržené dopravní 

koncepce, Město Bakov nad Jizerou není vázáno 

návrhem ÚP, že musí komunikaci vybudovat, pokud 

se v budoucnu ukáže, že skutečně není potřeba, 

bude možné ji vypustit z řešení ÚP na základě 

pravidelných aktualizací územního plánu. 

NEVYHOVĚT 

Komunikace dává dopravní logiku, je pokračováním 

komunikace  DSm-N15, vypořádání je zde tedy 

shodné stejně jako jeho odůvodnění.   

VYHOVĚT 

Pořizovatel se zde ztotožňuje s návrhem města. 

Pokud  Policie ČR nemá s takovým řešením po 

předběžném dotazu problém, bylo by nadbytečné 

v rámci závazného ÚP vymezovat paralelní komuni-

kaci k silnici II/610. Nepáteřní místní komunikace 

nemusí být závazně vymezeny v rámci návrhu zá-

vazného ÚP, ust. § 9 vyhl. 501/2006 Sb. to nepřed-

pokládá, naopak je tedy vhodnější ponechat kon-

krétní vymezení nepáteřních místních komunikací 

(obvykle místní komunikace III. a  IV. třídy dle ust. 

§ 6 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění) až na navazujících 

správní řízení, zejména na územních řízeních.     

VYHOVĚT 

V případě této územní studie se jedná o dvě velké 

lokality pro plochu výroby (VD) a pro plochy smí-

šené obytné v centrech měst, zatím je zde jeden 

investor, který má jasnou představu o využití této 

lokality, konkrétní řešení je tedy vhodné řešit až 

v rámci územního řízení, není nutné vkládat mezi-

stupeň územní studie.  

NEVYHOVĚT 

Rozhodující zde bude názor Ministerstva průmyslu 

a obchodu, MŽP a OBÚ, jde o prostor výhradního 

ložiska, územní studie zde má své plné opodstat-

nění, v rámci tohoto územně plánovací podkladu lze 

řešit tyto otázky spojené s ochranou nerostného 

bohatství.   
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Územní studie US-4, Malá Bělá možné vypustit, již 

Dudovi prodali pozemek a nový majitel nad stávající 

cestou (budoucí komunikací) chce stavět jeden ro-

dinný dům, stačilo by řešit v územním řízení. 

 

 

Územní studie US-7 Chudoplesy rozdělit studii na 

dvě studie severní a jižní, studie na celé území by 

byla velkou zátěží pro případného investora. 

 

 

 

 

Územní studie US-8 Buda – je možné řešit 

v územním řízení, územní studií asi není možné 

změnit stávající veřejný profil.  

 

Územní studie US-9 Bakov nad Jizerou – vypustit 

lokalitu Z.BA.29, je možné řešit při územním řízení, 

podmínky vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů. 

NEVYHOVĚT 

V případě této územní studie se jedná převážně o 

městské pozemky, jde sice o poměrně malou plochu, 

ale je nutné vyřešit její dopravní napojení a napo-

jení na technickou infrastrukturu.  

VYHOVĚT 

Pořizovatel se ztotožňuje s názorem města, jde 

skutečně o dva polygony uprostřed spojené jen 

jedním bodem, rozdělení na severní a jižní část 

územní studie je zde plně na místě, nejen z důvodů 

uváděných v připomínce, ale i z hlediska funkčního 

řešení obsahu těchto územních studií.  

VYHOVĚT 

Jedná se jen o dvě funkční plochy pro 4-5 staveb-

ních parcel, lze řešit v rámci navazujících územních 

řízení.  

 

VYHOVĚT 

Pořizovatel  se ztotožňuje s názorem města, jde o 

plochu sportu, která je nesourodá se sousedními 

plochami pro bydlení venkovské, kde na lokalitách 

Z.BA.30,  Z.BA.31, Z.BA.32,  Z.BA.33 zůstane povin-

nost pořízení a zpracování územní studie US9 za-

chována, zde lze redukovat její rozsah o výše zmí-

něnou plochu sportu, která bude řešena samostat-

ně v rámci navazujících správních řízení.  

10 / Vlastníci pozemků a staveb – sídlo Buda, Hor-

ka / 9. 6. 2017, uplatněno jako námitka č. 24, písm. 

d) 

Pozemek parc. č. 240/4, k. ú. Horka u Bakova nad 

Jizerou, plocha VL-S, ponechat nejlépe jako zeleň 

(bývalý sad). 

Důvod:  

- přestože tato plocha je vyčleněna mimo zástavbu 

bytovou/RD a vzhledem k navrhovanému funkčnímu 

využití může být výhodou bezprostřední dopravní 

napojení na komunikaci II/276 a dálnici D10, nemělo 

by toto hledisko převážit nad dalšími, 

- poměrně dynamický nárůst ploch výroby a sklado-

vání v daném území na úkor klidových lokalit 

s převažující funkcí bydlení, 

- rizikovým a nepřehlédnutelným faktorem je bu-

doucí nárůst zejména nákladní dopravy s využitím 

komunikace II/276 s průjezdem přes sídlo Buda jako 

tranzitní obec ve směru Jičín, Hradec Králové a 

dalších- (zkracování trasy nákladní dopravou 

přes obec se děje již nyní, bylo nezbytné přistoupit 

k některým dopravním bezpečnostním opatřením), 

- může narušit celkový ráz okolní krajiny. 

 

 

NEVYHOVĚT 

Jak sami ve své argumentaci uvádějí autoři této 

překvalifikované připomínky, jde o plochu vymeze-

nou  a vyčleněnou mimo jakoukoliv zástavbu byto-

vou nebo zástavbu s existujícími RD a vzhledem 

k navrhovanému funkčnímu využití může být výho-

dou bezprostřední dopravní napojení na komunikaci 

II/276 a především na dálnici D10. To jsou přesně 

ty důvody, proč se pořizovatel při vypořádání při-

pomínek k návrhu pro společné jednání rozhodl 

kladně vypořádat připomínku stavebního úřadu Ba-

kov, který navrhl možnost tohoto využití. Pořizo-

vatel i projektant si plně stojí za návrhem využít 

tuto plochu, jako maximálně k tomu vhodnou, pro 

lehký průmysl. Speciálně pro tuto plochu je poté 

připuštěno i  využití pro stavby a zařízení pro 

strojírenský průmysl. Dnes je zde stávající asfal-

tová plocha, která sloužila pro účely zemědělské 

velkovýroby, skladování. Její zařazení do ploch 

výroby a skladování – stav je tedy plně na místě, 

zejména v okamžiku, kdy legenda ÚP již v souladu 
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s ustanovením § 4-19 vyhl. 501/2006 Sb. neobsahu-

je samostatné zastavěné a zastavitelné plochy pro 

zemědělskou výrobu.    

Město Bakov nemá v dnešní době vhodnější plochu, 

z hlediska ochrany stávajících i navržených ploch 

pro bydlení a smíšené bydlení, i z hledisek doprav-

ní obsluhy, kde by mohla být nová lehká výroba vč. 

strojírenství v budoucnu provozována. Proto zde 

v souladu se zásadami stanovenými jak v PÚR ČR 

tak i v ZÚR STČ kraje nový ÚP vymezuje tento 

brownfields jako znovu obnovenou a k revitalizaci a 

opětovnému využití pro výrobu určenou plochu.   
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17. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů 

k němu připojené grafické části 

 

Textová část odůvodnění územního plánu Bakov nad Jizerou čítá 182 stran A4. 

Grafická část odůvodnění územního plánu Bakov nad Jizerou obsahuje 4 výkresy: 

 

O1a KOORDINAČNÍ VÝKRES - jih       1 : 5 000 

O1b KOORDINAČNÍ VÝKRES - sever      1 : 5 000 

O2  VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ       1 : 25 000 

O3  VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU   1 : 5 000 

Grafická část odůvodnění, skládající se z výše uvedených výkresů, je nedílnou součástí odůvodnění 

tohoto opatření obecné povahy. 

Příloha: 

Vyhodnocení vlivů územního plánu Bakov nad Jizerou na udržitelný rozvoj území: 

Kapitola A Vyhodnocení vlivů ÚP Bakov nad Jizerou na životní prostředí   100 stran A4 

Vyjádření k návrhu ÚP Bakov nad Jizerou po společném jednání ze dne 24. 11. 2017 4 strany A4  

Kapitoly C – F dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.     21 stran A4 

 

 

 

Poučení: 

Proti územnímu plánu Bakov nad Jizerou vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat oprav-

ný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  

 

Účinnost: 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne 

…………………………………..…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………….....................   ……………………………..................... 

 starosta města    místostarosta města 

 Radim Šimáně    Václav Grünwald 


