
. Mesto Bakov nad Jizerou

Obecne závazná vvhláška c.2/2006
mesta Bakov nad Jizerou

ze dne 16. srpna 2006,

kterou se mení Obecne závazná vyhláška c. 1/2000,

o závazných cástech územního plánu mesta Bakov nad Jizerou

Zastupitelstvo mesta Bakov nad Jizerou se usneslo vydat dne 15.8.2006 v souladu s § 35 a § 84
odst. 2, písmo b) a i) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších
predpisu, v návaznosti na § 29 odst.3) zákona c. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
rádu (stavební zákon ), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku:

Cást I

Zmena obecne závazné vyhlášky c. 1/2000

Cl.1

Obecne závazná vyhláška mesta Bakov nad Jizerou c. 1/2000 o závazných cástech územního plánu
mesta Bakov nad Jizerou se mení takto:

1) V CI. 1 odst. 1) se na konci odstavce doplnuje toto znení: " a dále závaznou cást zmeny c. la
územního plánu mesta Bakov nad Jizerou schválenou zastupitelstvem mesta Bakov nad Jizerou
dne 16. srpna 2006 usnesením C.13."

2) V CI. 3 se text odst. 1) ruší a nahrazuje v tomto znení: " Aktualizace územního plánu mesta
Bakov nad Jizerou ve smyslu ustanovení § 30 zákona c. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu v závislosti na zmenách
podmínek, na základe kterých byl územní plám mesta Bakov nad Jizerou schválen v souladu
s potrebami rozvoje mesta minimálne po ctyrech letech."

3) V CI. 5 odst. 2 se první veta na konci pred posledním slovem doplnuje o toto znení: " a
schválenou zmenu c. 1a územního plánu mesta Bakov nad Jizerou"

4) V CI. 5 odst. 3 se v druhé vete uprostred doplnuje toto znení:" a schválenou zmenu C. 1a
územního plánu mesta Bakov nad Jizerou"

5) V CI. 8 se odst. 3 mení a doplnuje na konci odstavce doplnuje toto znení: " a v príloze c.1 této
vyhlášky - vymezení plocha pro verejné prospešné stavby a zájmy."

6) V CI. 8 se odst. 3 mení a doplnuje v tomto znení: " Schválený územní plán mesta Bakov nad
Jizerou a schválená zmena c. 1a územního plánu mesta Bakov nad Jizerou je uložena na techto
místech: Mesto Bakov nad Jizerou

Mestský úrad Bakov nad Jizerou, odbor výstavby a ŽP
Magistrát mesta Mladá Boleslav, odbor rozvoje mesta
Krajský úrad Stredoceského kraje, odbor územního a stavebního rízení, Praha

7) V príloze C. 1 se oddíl - Regulativy pro lokalizaci staveb a využití území - doplnuje o
následující regulativy v tomto znení:



I. URBANIZOV ATELNÉ ÚZEMÍ SÍDLA

I. 02.1 Bydlení individuální -specifické (Chudoplesy -sever) BI.l

Reeulativv funkcního vYužití území:

A. Dominantní cinnost:
Bydlení-plochynízkopodlažníobytnézástavby-na územíochrannéhopásmaUavodních
zdroju.

B. Prijatelné cinnosti:
Ubytovací, sociální, maloobchodní služby obyvatelstvu - domácí výroba, která neruší obytné
prostredí; pensiony (se zajišteným parkováním vozidel hostu na vlastním pozemku);
hygienické služby a relaxacní zarízení; lokální maloobchod;

Místní obslužné a peší komunikace, odstavné plochy na vlastních nebo vyhrazených
pozemcích chránené proti úniku ropných produktu; drobné sportovní plochy a zelen sloužící
potrebám obyvatel zóny, ulicní stromoradí; technické vybavení pro potrebu zóny;

C. Neprípustné cinnosti:
Neprípustná je jakákoli cinnost, která by mohla mít za následek znecištení vody ve zdroji
(pro který je vymezeno ochranné pásmo Ua), poprípade havarijní zhoršení jakosti vody. Dále
všechny druhy výrobních nebo chovatelských cinností, které hlukem, prachem, exhalacemi
nebo organolepticky, prípadne intenzitou dopravy prímo nebo druhotne narušují pozemky
souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Reeulativv prostorového a obiemového usporádání:

Jednotlivé objekty, popr. seskupení obytných objektu jejichž využití odpovídá nárokum na
rodinné bydlení s okrasnými zahradami o velikosti 650 - 1000 m2, koeficient zastavení do 50%.
U bytových objektu je možné využití prízemí pro nebytové funkce. Zastavená plocha rodinných
domu max. do 250 m2, výškove do dvou nadzemních podlaží (prípadne druhé podlaží ve forme
podkroví). Garáž a jedno parkovací stání musí být zajišteno na vlastním pozemku.

I. 02.1 Bydlení individuální venkovského tvpu -specifické (Chudoplesy - sever) BV.l

Reeulativy funkcního vYužití území

A. Dominantní cinnost:
Bydlení- plochy nízkopodlažníobytnézástavbyvenkovskéhotypu - na území ochranného
pásma Ua vodních zdroju.

B. Prijatelné cinnosti:
Ubytovací, sociální,l maloobchodní služby obyvatelstvu - domácí výroba, která neruší
obytné prostredí pensiony (se zajišteným parkováním vozidel hostu na vlastním pozemku);
hygienické služby a relaxacní zarízení; lokální maloobchod;
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Príloha C. 1

VYMEZENÍ PLOCH PRO VEREJNE PROSPEŠNÉ STAVBY A ZÁJMY

v kavitole se dovlnuií odstavce:

Zmeny a úpravy využití území v dusledku zmen c.Ola územního plánu Bakov n. J. vyvolávají
nezbytné korekce a doplnení dopravní a inženýrské infrastruktury. Vzhledem k charakteru
souboru zmen c.Ol jsou všechny vyvolané úpravy verejne prospešných staveb pouze
lokálního charakteru a týkají se rozšírení dopravní síte a systému technické obsluhy území
výhradne uvnitr vymezených lokalit zmen.

Za plochy, resp. koridory verejne prospešných staveb podle znení prílohy c.2 vyhl. C.135/01
Sb. odst. lI/2/B/c se považuje minimálne plocha ochranného pásma príslušné dopravní nebo
inženýrské stavby. Upresnení tras sítí v podrobnejším stupni projektové dokumentace je
nezbytné.

Soucasne se upresnuje výcet verejne prospešných staveb:

Á. Inženýrská infrastruktura
oddíl se dovlnuie o odstavce:

- zásobování pitnou vodou - navrhované rozvody vnitromestského systému zásobování
pitnou vodou v lokalitách souboru zmen c.Ola ÚPO Bakov nad Jizerou (viz. výrezy
k výkresu C.3);

- kanalizace - navrhovaná sít kanalizacních sberacu a stok v lokalitách souboru zmen

c.Ola ÚPO Bakov nad Jizerou (viz. výrezy k výkresu C.3);

- elektrorozvody - trasy navrhovaných vzdušných i kabelových elektrorozvodu VN, NN
vcetne pozemku lokálních trafostanic v lokalitách souboru zmen c.Ola ÚPO Bakov
nad Jizerou (viz. také výrezy k výkresu C.4);

- rozvod plynu - trasy navrhovaných vnitromestských rozvodu plynofikace v lokalitách
souboru zmen c.Ola ÚPO Bakov nad Jizerou (viz. také výrezy k výkresu C. 5);

- telekomunikace - trasy navrhovaných spojových sítí (vzdušných i kabelových) vcetne
sítových rozvadecu v lokalitách souboru zmen c.Ola ÚPO Bakov nad Jizerou (viz.
také výrezy k výkresu C.4);

B. Doprava
oddílse dovlnuieo odstavce:

- silnicní komunikace - navrhované úpravy a doplnení systému dopravní obsluhy
v lokalitách souboru zmen c.Ola ÚPO Bakov nad Jizerou (u nove navrhovaných
komunikacíje soucástístavbyi doprovodnávysokázelen- aleje). Jedná se zejména o
místní obslužné komunikace funkcní trídy C2, C3, Dl soucasne s doprovodnou zelení
Gednostranné, prípadne oboustranné aleje - podle vypracované podrobnejší projektové
dokumentace).



Místní obslužné a peší komunikace, odstavné plochy na vlastních nebo vyhrazených
pozemcích chránené proti úniku ropných produktu; drobné sportovní plochy a zelen sloužící
potrebám obyvatel zóny, ulicní stromoradí; technické vybavení pro potrebu zóny;

C. Neprípustné cinnosti:
Neprípustná je jakákoli cinnost, která by mohla mít za následek znecištení vody ve zdroji
(pro který je vymezeno ochranné pásmo Ha), poprípade havarijní zhoršení jakosti vody. Dále
všechny druhy výrobních nebo chovatelských cinností, které hlukem, prachem, exhalacemi
nebo organolepticky, prípadne intenzitou dopravy prímo nebo druhotne narušují pozemky
souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Re2ulativv prostorového a obiemového usporádání
Jednotlivé objekty, popr. seskupení obytných objektu, jejichž využití odpovídá nárokum na
rodinné bydlení s okrasnýmizahradamio velikosti 900 - 1500 m2, koeficientzastavenído
35%. U bytových objektu je možné využití prízemí pro nebytové funkce. Zastavená plocha
rodinných domu max. do 300 m2, výškove do jednoho nadzemního podlaží s využitelným
podkrovím. Garáž ajedno parkovací stání musí být zajišteno na vlastním pozemku.

Cást II
Úcinnost

CI.2

Tato Obecne závazná vyhláška mesta Bakov nad Jizerou nabývá úcinnosti 15-tým dnem
následujícím po dni jejího vyhlášení na úrední desce.

~
Jirí Hieke

starosta mesta

(J / /~

d 1'1-..
Lubomír Landa

místostarosta

Datum vyvešení vyhlášky 21.8.2006

Datum sejmutí vyhlášky 5.9.2006

Datum úcinnosti vyhlášky 5.9.2006
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