
 

Město Bakov nad Jizerou 

 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, podle 
§ 54 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů,  

usnesením č. Z44/4-2019 ze dne 24.6.2019 

v y d á v á  

opatřením obecné povahy č. 1/2019, kterým je  

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU  
BAKO V NAD JIZEROU  

takto: 
  



 

Z m ě n a  č . 1  Ú z e m n í h o  p l á n u  
B A K O V  N A D  J I Z E R O U  

Záznam o účinnosti změny územního plánu dle § 14 odst. 1 vyhlášky 500/2006Sb., v platném 
znění 
Správní orgán, který změnu 
územního plánu vydal: Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou 

Opatření obecné povahy: 1 / 2 0 1 9  

Datum nabytí účinnosti změny 
územního plánu: 

26.07.2019 

Jméno a příjmení, funkce 
a podpis oprávněné úřední 
osoby pořizovatele: 

Irena Šulcová 
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje 
města, oddělení územního plánování 

  



 

Změna č.1 územního plánu Bakov nad Jizerou obsahuje: 

V Ý R O K  

1. textovou a grafickou část výroku, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy.  

O D Ů V O D N Ě N Í   

2. textovou a grafickou část odůvodnění, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy  



 

Seznam příloh Změny č. 1 Územního plánu Bakov nad Jizerou: 

 Seznam zkratek použitých v textu výroku a odůvodnění 

Textová část výroku 6 A4 

Grafická část výroku: 

V1  Výřezy 1-5 z výkresu ÚP Bakov nad Jizerou - N1a Výkres základního členění území - jih 
  1 : 5 000 2 A4 
V2  Výřezy 1-5 z výkresu ÚP Bakov nad Jizerou - N2a Hlavní výkres - jih 1 : 5 000 2 A4 
V3  Výřez z výkresu ÚP Bakov nad Jizerou N3a Výkres koncepce veřejné infrastruktury - jih 
  1 : 5 000 1 A4 

Textová část odůvodnění včetně textové části s vyznačením změn 75 A4 

Grafická část odůvodnění: 

O1  Výřez z výkresu ÚP Bakov nad Jizerou č. O-1a - Koordinační výkres - jih 1 : 5 000 2 A4 

Zkratky použité v textu výroku a odůvodnění: 

KN  katastr nemovitostí 
KÚSK  Krajský úřad Středočeského kraje 
ppč.  pozemková parcela číslo 
pupfl  pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 
SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 
ÚP  územní plán 
ÚPD  Územně plánovací dokumentace 
ÚP BnJ  územní plán Bakov nad Jizerou 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
Z1 ÚP BnJ změna č.1 územního plánu Bakov nad Jizerou 
ZPF  zemědělský půdní fond 
ZÚ  zastavěné území 

Zkratky funk čního využití dle ÚP Bakov nad Jizerou 

BV  PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech - venkovské 
DZ  DZ – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – železniční 
NSp  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - přírodní  
SC  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – v centrech měst 
TI  PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
W  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 



 

 

Objednavatel:  Rezidence U Koupaliště s.r.o. 
  Vazačka 1521, Vrchbělá, 294 21 Bělá pod Bezdězem 
Zastoupený ing. Arch. Vladimír Smejkalem Červený kopec 22/14, 639 00 Brno 
Pořizovatel: Magistrát města Mladá Boleslav 
  odbor stavební a rozvoje města 
  Komenského náměstí 61 
Zpracovatel: Ing. arch. Jan Kosík-PROZIS 

Šafaříkova 277/III, 293 01 Mladá Boleslav 
  ČKA: 01488, IČO: 102 30 068 

Mladá Boleslav  červenec 2019 
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 Územní plán Bakov nad Jizerou se změnou č.1 mění takto: 

1. V části 1. bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 10. 2017 se nahrazuje následujícím 
textem:  
bylo aktualizováno projektantem nad aktuálním mapovým podkladem ke dni 1. 4. 2019. 

2. V části 3.2. se za první odstavec vkládá následující text:  
Z1 ÚP BnJ mění funkční využití zastavitelné plochy Z.BA.5 z BI-N na SC-N. 
Výměra zastavitelné plochy se nemění. 

3. V části 3.2. se řádek tabulky týkající se plochy Z.BA.5 mění takto: 

Z.BA.5 Plochy smíšené 
obytné – 
v centrech měst 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

SC-N 
DSm-N 30 

S část sídla 
Bakov n. J. 

malé a středně velké objemy 
středněpodlažních staveb s výškou, která 
zpravidla nepřesahuje 12,5 metrů ke koruně 
okapové římsy, 
výšková hladina nepřekročí 4 nadzemních 
podlaží 
dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 30 
posazeno na uliční čáru při komunikaci 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

4. V části 4.2.2. se řádek tabulky týkající se plochy Z.BA.5 mění takto: 

Z.BA.5 Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC-N Požaduje se Požaduje se 

5. V části 11 se za „Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence 
územně plánovací dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.“ vkládá: 
(Pozn. Územní studie „ÚS1, město Bakov nad Jizerou“ byla pořízena, 
schválena možnost využití jako územně plánovací podklad dne 6.6.2017 a data o ní 
vložena do evidence územně plánovací činnosti.) 

6. V části 11 se před „Územní studie ÚS6 – Chudoplesy I“ vkládá: 
(Pozn. Územní studie „ÚS5 – Zvířetice“ byla pořízena, schválena možnost využití jako 
územně plánovací podklad dne 1.10.2018 a data o ní vložena do evidence územně 
plánovací činnosti.) 

7. V části 11 se před „Územní studie ÚS9 – Studénka“ vkládá: 
(Pozn. Územní studie „ÚS8, Bakov nad Jizerou“ byla pořízena, schválena možnost 
využití jako územně plánovací podklad dne 31.7.2018 a data o ní vložena do evidence 
územně plánovací činnosti.) 

8. V části 14. se údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části nahrazují tímto textem: 

Textová část územního plánu Bakov nad Jizerou čítá 61 stran A4. 
Grafická část výroku územního plánu Bakov nad Jizerou obsahuje 13 výkresů: 
N1a1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - jih „ část 1“ 1 : 5 000 
N1a2 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - jih „ část 2“ 1 : 5 000 
N1b VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - sever 1 : 5 000 
N2a1  HLAVNÍ VÝKRES - jih „část 1“ 1 : 5 000 
N2a2  HLAVNÍ VÝKRES - jih „část 2“ 1 : 5 000 
N2b  HLAVNÍ VÝKRES - sever 1 : 5 000 
N3a1  VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - jih „část 1“ 1 : 5 000 
N3a2  VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - jih „část 2“ 1 : 5 000 
N3b  VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - sever 1 : 5 000 
N4a1  VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – jih „část 1“ 1 : 5 000 
N4a2  VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – jih „část 2“ 1 : 5 000 
N4b  VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – sever 1 : 5 000 
N5  VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 1 : 10 000 

Grafická část odůvodnění územního plánu Bakov nad Jizerou obsahuje 3 výkresy: 
O1a1 KOORDINAČNÍ VÝKRES - jih „část 1“ 1 : 5 000 
O1a2 KOORDINAČNÍ VÝKRES - jih „část 2“ 1 : 5 000 
O1b KOORDINAČNÍ VÝKRES - sever 1 : 5 000 
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Obsah textové části odůvodnění Z1 ÚP Bakov nad Jizerou: 

1. Postup při pořízení Změny č.1 Územního plánu Bakov nad Jizerou str.2 

2. Výsledek přezkoumání Změny č.1 Územního plánu (dle § 53 odst. 4 SZ). str.3 

2.a Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1. a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem (§ 53 SZ, odst.4a)  

2.b Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území. (§ 53 SZ, odst.4b) 

2.c Soulad s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů. (§ 53 SZ, 
odst.4c) 

2.d Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů. (§ 3 SZ, odst.4d) 

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5a) až f) SZ. str.9 

3.a Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí.(§ 53 SZ, odst.5b) 

3.b Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ.(§ 53 SZ, odst.5c) 
3.c Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením 

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly. (§ 53 SZ, odst.5d) 

3.d Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. (§ 53 SZ, 
odst.5e) 

3.e Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch. (§ 53 SZ, odst.5f) 

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. str.12 

b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků 
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 
pořizované zkráceným postupem (dle přílohy 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů) str.12 

c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení.  str.13 

d) Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení. str.13 

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 
  str.13 
4. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. str.13 

5.  Vyhodnocení připomínek. str.13 

6. Vyhodnocení ostatních podání. str.13 

f) Textová část územního plánu s vyznačením změn.  str.15 
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1. Postup při pořízení Změny č.1 Územního plánu Bakov nad Jizerou (dále i „Z1 ÚP 
Bakov nad Jizerou“). 

 Dne 12.11.2018 pod ev. č. 4929/2018 obdrželo Město Bakov nad Jizerou od 
navrhovatele - Rezidence U Koupaliště s.r.o., Vazačka 1521, 29401 Bělá pod Bezdězem 
IČ 07321929 návrh na pořízení změny územního plánu Bakov nad Jizerou zkráceným postupem 
ve smyslu ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavebního zákona.  

 Následně byl vyzván navrhovatel, aby k předloženému návrhu na obsah změny 
územního plánu zajistil stanovisko krajského úřadu ve smyslu ust. § 55a odst. 2 stavebního 
zákona.   Krajský úřad Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství vydal 
stanovisko ze dne 2.1.2019 pod č.j. 160112/2018/KUSK,  ve kterém jako příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů vyloučil významný vliv předloženého návrhu obsahu změny 
územního plánu samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a ve kterém jako příslušný 
orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve kterém nepožadoval  zpracovat 
vyhodnocení vlivů změny územního plánu Bakov nad Jizerou na životní prostředí (tzv. SEA).  

 Dne 4.2.2019 pod č.j. 10847/2019 obdržel Magistrát města Mladá Boleslav jako orgán 
územního plánování a pořizovatel ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
pořizovatel) od navrhovatele Rezidence U Koupaliště s.r.o. Vazačka 1521 Bělá pod Bezdězem 
návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem s výše citovaným stanoviskem 
krajského úřadu. 

 Pořizovatel v souladu s ust. § 46 odst. 2 stavebního zákona posoudil předložený návrh 
na pořízení změny územního plánu s konstatováním, že návrh obsahuje náležitosti ve smyslu 
ustanovení § 55a odst. 2 stavebního zákona, doložil jej stanoviskem pořizovatele a předložil 
dopisem ze dne 4.2.2019 pod č.j. 10927/2019/ÚP/IŠUL v souladu s ust. § 46 odst. 3 stavebního 
zákona zastupitelstvu města Bakov nad Jizerou k rozhodnutí.    

 Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou projednalo a rozhodlo svým usnesením 
č. Z5/1-2019 ze dne 25.2.2019 o pořízení změny č. 1 ÚP Bakov nad Jizerou s tímto obsahem: 

Změna funkčního využití vymezené zastavitelné plochy Z.BA.5, situované v hranicích 
zastavěného území obce, a to z funkčního využití BI-N – Bydlení v rodinných domech městské 
a příměstské, na funkční využití SC-N – Plochy smíšené obytné v centrech měst. V této 
souvislosti vymezená funkční plocha DSm-N30 – Plochy dopravní infrastruktury – místní 
komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z.BA.5 zůstává beze změny. Zastavitelná 
plocha Z.BA.5 je vymezena nad pozemky č. 616/1, 617, 618/2, 618/1 a 619 k.ú. Bakov nad 
Jizerou, které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako druh pozemku ostatní plocha, přičemž 
pozemky č. 617,618/1,a 618/2 jsou ve vlastnictví navrhovatele a pozemky č. 616/1 a 619 jsou 
ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou. Změna č. 1 ÚP Bakov nad Jizerou nevyžaduje 
zpracování variant. 

 Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou stanovilo, že změna č. 1 územního plánu 
Bakov nad Jizerou ( dále jen Změna č. 1 ÚP Bakov n.J.) bude pořízena zkráceným postupem 
podle ust. § 55a a násl. stavebního zákona, a že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 
ÚP Bakov n.J. Mgr. Martina Vlčková a podmínilo pořízení změny č. 1 ÚP Bakov nad Jizerou 
celkovou úhradou nákladů uvedených v odst. 55a odst. 2 písm. f) stavebního 
zákona navrhovatelem, na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je změna č. 1 ÚP Bakov n. J. 
pořizována.  
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Navrhovatel po obdržení rozhodnutí zastupitelstva města Bakov nad Jizerou zajistil 
projektanta změny územního plánu, kterým je Ing. arch. Jan Kosík – PROZIS, autorizovaný 
architekt ČKA-01488, Šafaříkova 277, 29301 Mladá Boleslav. 

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města odd. územního plánování jako 
pořizovatel po obdržení zpracovaného návrhu Změny č.1 ÚP Bakov n. J. oznámil jednotlivě 
veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Bakov n.J. městu Bakov nad Jizerou, dotčeným 
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím opatřením čj. 30771/2019/ÚP/išul ze dne 
8.4.2019. V souvislosti s oznámením veřejného projednání pořizovatel doručil také návrh Změny 
č. 1 ÚP Bakov n. J. krajskému úřadu opatřením ze dne 9.4.2019 č.j. 31634/2019/ÚP/išul. 
Návrh Změny č.1 ÚP Bakov n. J. pro veřejné projednání zkráceným postupem ve smyslu 
ustanovení § 55a a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a oznámení o konání veřejného projednání 
doručil pořizovatel opatřením č.j. 30793/2019/ÚP/išul ze dne 8.4.2019 veřejnosti a jednotlivě 
oprávněným investorům veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce pořizovatele a úřední 
desce města Bakov nad Jizerou, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické 
úřední desce pořizovatele a města Bakov nad Jizerou, a to ve  lhůtě od 12. 4.2019 do 20.5.2019 
včetně, po kterou bylo možné do návrhu změny územního plánu  nahlédnout a uplatnit 
stanoviska dotčených orgánů, připomínky ostatní veřejnosti a námitky dotčených osob. 
Termín veřejného projednání s odborným výkladem projektanta změny územního plánu Ing. 
arch. Jana Kosíka byl stanoven na 13. 5. 2019 od 17.00 hodin s místem konání – zasedací 
místnost zastupitelstva – radnice čp. 10 Mírové náměstí Bakov nad Jizerou. Z veřejného 
projednání byl pořízen písemný záznam. 
Po ukončení lhůty veřejného projednání tj. po 20.5.2019 zaslal pořizovatel uplatněná 
stanoviska a sdělení dotčených orgánů  a ostatní podání krajskému úřadu jako nadřízenému 
správnímu orgánu územního plánování pro obce opatřením č.j. 43076/2019/ÚP/IŠUL ze dne 
22.5.2019 k vydání stanoviska dle ustanovení § 55b odst.4 stavebního zákona. Stanovisko 
nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno dne 31.5.2019 pod č.j. 
070821/2019/KUSK s tím, že krajský úřad konstatuje, že neshledal žádné rozpory a lze 
postupovat v dalším řízení o územním plánu.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledek veřejného projednání 
návrhu Změny č. 1 ÚP Bakov n.J., přezkoumal návrh změny územního plánu ve smyslu ust. § 53 
odst. 4) stavebního zákona s konstatováním, že návrh Změny č. 1 ÚP Bakov n.J. je v souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č,. 1, je v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Středočeského kraje ve znění aktualizace č. 2, je v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území, je v souladu s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů a je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, a s konstatováním, 
že v průběhu pořízení změny územního plánu nebylo třeba řešit rozpory. Pořizovatel zajistil u 
projektanta úpravu návrhu změny územního plánu na základě výsledku veřejného projednání, 
aby jej mohl v souladu s ust. § 54 odst. 1 stavebního zákona předložit Zastupitelstvu 
města Bakov nad Jizerou.  

2. Výsledek přezkoumání Změny č. Územního plánu (dle § 53 odst. 4 SZ). 

2.a Soulad Z1 ÚP BnJ s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace 
č. 1. a územně plánovací dokumentací vydanou krajem (§ 53 SZ, odst.4a)  

Řešené území (část správního území obce Bakov nad Jizerou je součástí rozvojové osy OS3 
(Praha-Liberec-hranice ČR/Německo, Polsko (Gorlitz/Zgorzelec) a rozvojové oblasti krajského 
významu OBk2 Mladá Boleslav-Mnichovo Hradiště. Hlavním důvodem vymezení je ovlivnění 
území silnicemi D10 a D35 (S5) při spolupůsobení center Mladá Boleslav a Turnov.  
Řešené území je dotčeno železničním koridorem ŽD8 železničního spojení Praha–Mladá 
Boleslav–Liberec–hranice ČR/Polsko. 
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Pro řešené území nevyplývají z PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 žádné konkrétní požadavky 
z oblasti dalších úkolů pro územní plánování. Platný územní plán Bakov nad Jizerou byl 
zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR. 

Z republikových priorit se vybrané požadavky promítly do řešení Z1 ÚP BnJ takto:  

- Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území jsou platným územním plánem 
definovány, zajištěna jejich územní ochrana a umožněn přiměřený rozvoj. Z1 ÚP BnJ 
tyto hodnoty respektuje a v případě vybraných civilizačních hodnot (technická 
a dopravní infrastruktura) umožní jejich rozvoj.  

- Změna funkčního využití plochy Z.BA.5 zachová ráz příměstské sídelní struktury a jako 
zastavitelná plocha vymezená v hranicích zastavěného území obce bez záborů 
zemědělského půdního fondu  přispívá k hospodárnému využití území, přičemž se svou 
polohou nedotýká se nezastavěného ani zemědělsky využívaného území a svým řešením 
respektuje vymezenou plochu ochranné zeleně na sousedících pozemcích. Nově 
navrženými podmínkami prostorového uspořádání zastavitelné plochy Z.BA.5 
se významně neovlivní charakter krajiny.  

- Z1 ÚP BnJ vytváří v rámci svých možností podmínky pro rozvoj obytného území 
v severovýchodní části města, což přispěje ke stabilizaci trvale bydlících obyvatel 
a umožní současně v tomto území i přiměřený rozvoj občanské vybavenosti. 
Zastavitelná plocha Z.BA.5 je vymezena zcela mimo hranice záplavového území 
vodního toku Jizera, a řešení Z1 ÚP BnJ se této problematiky nedotýká.  

Z1 ÚP BnJ nemá vliv na rozvojovou osu OS3 (Praha-Liberec-hranice ČR/Německo, Polsko 
(Gorlitz/Zgorzelec), nedotýká se vymezených rozvojových oblastí, specifických oblastí, koridorů 
dopravní a technické infrastruktury ani souvisejících rozvojových záměrů.  
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Z1 BnJ ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 písm. a) 
stavebního zákona s Politikou územního rozvoje ČR, (Usnesení vlády ČR 929/2009 zveřejněné 
sdělením 270/2009 Sb., účinnost od 26. 8. 2009) ve znění Aktualizace č. 1 (Usnesení vlády ČR 
276/2015, zveřejněné sdělením 121/2015 Sb., účinnost od 21. 5. 2015) (dále jen "PÚR ČR") 
a konstatuje, že vybrané požadavky PÚR, byly řešením změny územního plánu prověřeny 
a zohledněny. Ostatní části PÚR se předmětného území nedotýkají. 

Soulad Z1 ÚP BnJ s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.(§ 53 SZ, odst.4a)  
Obec Bakov nad Jizerou leží v území, pro které jsou zpracovány Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje ve znění aktualizace č.1 a č.2.. 
Pro územní plánování, usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území 
stanovují ZÚR priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území označené 
01 - 09. Pro řešené území jsou relevantní priority 01, 04, a 06. Tyto priority jsou při zpracování 
návrhu Z1 ÚP BnJ respektovány. 

Priorita 01 se týká obecných zásad územního plánování týkajících se vytváření podmínek pro 
vyvážený rozvoj řešeného území pomocí nástrojů územního plánování. Z1 ÚP BnJ s tímto 
požadavkem není v rozporu, nenavrhuje žádné nové rozvojové plochy. Mění funkční využití 
jedné rozvojové plochy z BA na SC. Aktualizací ZÚ mění funkční využití 10 nově do něj 
zařazených ploch. 

Priorita 04 se týká zachování a rozvoje polycentrické struktury osídlení v řešeném území. 
Z1 ÚP BnJ s tímto požadavkem není v rozporu, zachovává a rozvíjí stávající strukturu osídlení. 
Nenavrhuje nové lokality odtržené od zastavěného území a rovněž nespojuje oddělené zastavěné 
části do neadekvátně velkých celků. 

Priorita 06 se týká vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území 
kraje. Z1 ÚP BnJ s tímto požadavkem není v rozporu, nezasahuje do žádných přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje.   



Ing. arch. Jan Kosík – PROZIS, autorizovaný architekt ČKA – 01488 Šafaříkova 277 Ml. Boleslav 293 01  
tel.773 667 584 mail. kosik@telecom.cz, kosik@prozis.cz, kosjan11@gmail.com. 

Změna č.1 územního plánu Bakov nad Jizerou - o d ů v o d n ě n í - červenec 2019  5 

Ostatní části ZÚR Středočeského kraje nejsou relevantní pro Z1 ÚP BnJ vzhledem k jejímu 
charakteru a měněným částem územního plánu Bakov nad Jizerou a nevyplývají z nich žádné 
konkrétní požadavky na řešení Z1 ÚP BnJ. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Z1 BnJ ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 písm. a) 
stavebního zákona s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, kterou jsou v tomto 
případě Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (rozhodnutí o vydání Zastupitelstvem 
kraje usn. č. 4-20/2011/ZK, účinnost od 22. 2. 2012) ve znění aktualizace č. 1 (rozhodnutí 
o vydání Zastupitelstvem kraje usn. č. 007-18/2015/ZK, účinnost od 26. 8. 2015) a aktualizace 
č. 2 (usnesení č. 022-13/2018/ZK, účinnost od 5. 9. 2018), (dále jen "ZÚR SK") a konstatuje, 
že vybrané požadavky ZÚR SK, byly řešením změny územního plánu prověřeny a zohledněny. 
Ostatní části ZÚR SK se předmětného území nedotýkají. 

2.b Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území. (§ 53 SZ, odst.4b) 

Z1 ÚP BnJ svým charakterem a rozsahem nemůže být v rozporu s cíly územního plánování 
(§ 18 odst. 1 - 6 SZ). 
Z úkolů územního plánování ((§ 19 odst. 1 a 2 SZ) se Z1 ÚP BnJ týká pouze odst. 1 část c). 
Z1 ÚP BnJ prověřila a posoudila potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, její 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou 
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 
Z1 ÚP BnJ nemá vliv na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a nemá 
vliv na ochranu nezastavěného území. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Z1 ÚP BnJ ve smyslu ust. §53 (4) písm. b) stavebního 
zákona – s cíli a úkoly územního plánování s konstatováním, že z hlediska naplnění cílů 
územního plánování ( §18 SZ) Z1 ÚP BnJ vytváří předpoklady pro výstavbu vícebytových 
domů, pro uspokojení požadavků na trvalé bydlení tohoto typu, čímž přispívá k udržitelnému 
rozvoji území města. A současně koordinuje soukromé a veřejné zájmy v území. Z1 ÚP BnJ 
v tomto případě rozvíjí civilizační hodnoty území města – konkrétně rozvíjí veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. Je reálný předpoklad, že kvalitně zpracovaný projektový záměr 
nekonfliktně naváže na strukturu zástavby města. Z1 ÚP BnJ se nedotýká nezastavěného území. 
V souvislosti s vymezením zastavitelné plochy Z.BA.5 platným územním plánem byly 
prověřeny relevantní úkoly územní plánování ( § 19 SZ) a změna funkčního využití plochy 
Z BA.5 z funkce BI – Bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské na funkci 
SC – Plocha smíšená obytná v centrech měst, která je předmětem pořizované Z1 ÚP BnJ tyto 
úkoly rovněž v přiměřeným způsobem naplňuje. Z1 ÚP BnJ byla pořízena v souladu 
s relevantními cíli a úkoly územního plánování.  

2.c Soulad s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů.  (§ 53 SZ, odst.4c) 

Pořizování Z1 ÚP BnJ bylo vedeno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění s využitím příslušných ustanovení jeho prováděcích předpisů, 
zejména vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění, o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.  
Z1 ÚP BnJ je v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění, s vyhl. č. 500/2006 Sb. v platném znění, v základních použitých pojmech, 
v použitých mapových podkladech, v zapracovaných ÚAP a obsahových náležitostech Z1 ÚP 
BnJ. 
Z1 ÚP BnJ je v souladu vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění, v základních použitých pojmech, 
v požadavcích na vymezování ploch a v uplatněných plochách s rozdílným způsobem využití. 
Z1 ÚP BnJ je vypracována v souladu s metodickým pokynem MMR ČR Zpracování změny ÚP 
a právního stavu po změně ÚP. 
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Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Z1 ÚP BnJ ve smyslu ustanovení § 53 odst. (4) písm. c) 
stavebního zákona s konstatováním, že návrh Z1 ÚP BnJ  je v souladu s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů. Postup pořízení změny územního plánu zkráceným 
postupem je popsán v kap. 1 Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu Bakov nad Jizerou 
v textové části odůvodnění. 

2.d Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
(§ 3 SZ, odst.4d) 

Z1 ÚP BnJ svým charakterem podstatně nemění ÚP BnJ, který je vypracován v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů. Z1 ÚP BnJ zhledem k svému charakteru není 
v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

Pořizovatel přezkoumal návrh Z1 ÚP BnJ dle ustanovení § 53 SZ, odst.(4) písm.d) stavebního 
zákona z hlediska souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
takto: 

Za zvláštní předpisy jsou považovány zejména tyto zákony:  

-  zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění 

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
orgán posuzování vlivů na ŽP: 
-  ve stanovisku k návrhu na obsah změny územního plánu ze dne 2. 1. 2019 
č.j. 160112/2018/KUSK příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje 
zpracovat vyhodnocení vlivů změny územního plánu Bakov nad Jizerou na životní prostředí 
(tzv. SEA).  
-  v koordinovaném stanovisku ze dne 13. 5. 2019 č.j. 049840/2019/KUSK k veřejnému 
projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem příslušný orgán posuzování vlivů na životní 
prostředí neuplatňuje žádné připomínky. 

-  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění  

Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí jako příslušný orgán 
z hlediska v oblasti odpadového hospodářství neuplatnil ve svých stanoviscích žádné požadavky 
ani připomínky. ÚP Bakov nad Jizerou stávající systém odpadového hospodářství 
města považuje za vyhovující a změnou územního plánu není koncepce odpadového 
hospodářství dotčena.   

-  zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), v platném znění  

Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj jako správní orgán věcně a místně 
příslušný neuplatnil stanovisko. Návrhem Z1 ÚP BnJ nejsou zájmy veterinární správy nijak 
dotčeny. 

-  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění 

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu 
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí. 

-  v koordinovaném stanovisku ze dne 13.5.2019 č.j. 049840/2019/KUSK k veřejnému 
projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem neuplatňuje žádné připomínky. 

Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
vodoprávní úřad: 
–  ve stanovisku ze dne 17.4.2019 č.j. ŽP.336.2-31946/2019 k veřejnému projednání 
návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem s řešením souhlasí. V případě aktualizace hranice 
zastavěného území upozorňuje na neexistující p.p.č. 155 k.ú Malá Bělá. Pořizovatel 
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ve spolupráci s určeným zastupitelem stanovisko vyhodnotil a zajistil úpravu návrhu Z1 ÚP 
B.n.J. Správně je v textu odůvodnění v tabulce kap. 3.d Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
včetně vybrané varianty podkapitoly 3.d.Vymezení zastavěného území, uveden pozemek p.č. 
134 k.ú.Malá Bělá. 

-  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny: 
-  ve stanovisku k návrhu na obsah změny územního plánu ze dne  2.1.2019 
č.j. 160112/2018/KUSK příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil významný 
vliv předloženého návrhu na obsah změny územního plánu Bakov nad Jizerou samostatně i 
ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
-  v koordinovaném stanovisku ze dne 13.5.2019 č.j. 049840/2019/KUSK k veřejnému 
projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem příslušný orgán ochrany přírody a krajiny 
neuplatňuje žádné připomínky. 
Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany 
přírody a krajiny  
-  ve stanovisku ze dne 17.4.2019 č.j. ŽP.336.2-31946/2019 k veřejnému projednání 
návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem neuplatňuje žádné připomínky. 

-  zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění  

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu 
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí   
-  v koordinovaném stanovisku ze dne 13.5.2019 č.j. 049840/2019/KUSK k veřejnému 
projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem neuplatňuje žádné připomínky. 

-  zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu: 
-  v koordinovaném stanovisku ze dne 13.5.2019 č.j. 049840/2019/KUSK k veřejnému 
projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem neuplatňuje orgán ZPF stanovisko dle ust. 
§ 5 odst. 2 citovaného zákona, vzhledem k tomu, že návrh změny územního plánu nepředpokládá 
zábory ZPF. 

-  zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v platném znění 

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
orgán ochrany lesa: 
-  v koordinovaném stanovisku ze dne 13.5.2019 č.j. 049840/2019/KUSK k veřejnému 
projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem neuplatňuje žádné připomínky. 
Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí – jako příslušný orgán ochrany 
lesa neuplatnil stanovisko. Návrhem Z1 ÚP BnJ nebudou dotčeny pozemky plnící funkci 
lesa ani nebude dotčena vzdálenost 50m od kraje lesa. 

-  zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), v platném znění  

Návrhem Z1 ÚP BnJ  nejsou dotčeny zájmy sledované výše citovaným zákonem. 

-  zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění 

-  zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném 
znění 
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Ministerstvo životního prostředí  
- ve sdělení ze dne 7.5.2019 č.j. MZP/2019/500953  upozorňuje, že limity je nutno akceptovat, 
tj. v chráněném ložiskovém území lze plochy umisťovat jen podmíněně, kdy touto podmínkou je 
kladné závazné stanovisko krajského úřadu podle § 18,19 horního zákona. V případě staveb 
v lokalitách se sesuvy je nutno vypracovat odborný inženýrsko-geologický posudek.  
Vyhodnocení sdělení: 
Návrh Z1 ÚP BnJ je situován zcela mimo chráněná ložisková území č.3162700 Bakov nad 
Jizerou I a č.3162701 Bakov nad Jizerou (surovina štěrkopísky). Sesuvy evidované 
v katastrálním území Bakov nad Jizerou, se řešeného území nedotýkají. Ze sdělení dotčeného 
orgánu nevyplynuly pokyny pro úpravu návrhu změny územního plánu.  
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
-  ve stanovisku ze dne 16.4.2019 č.j. MPO30308/2019 s návrhem Z1 ÚP BnJ souhlasí. 

-  zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče   
-  v koordinovaném stanovisku ze dne 13.5.2019 č.j. 049840/2019/KUSK k veřejnému 
projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným způsobem sděluje, že není příslušný k uplatnění 
stanoviska. postupem neuplatňuje žádné připomínky. 
Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města odd. památkové péče jako 
příslušný správní orgán neuplatnil stanovisko. Návrhem Z1 ÚP BnJ nejsou dotčeny zájmy 
sledované výše citovaným zákonem. 

-  zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

-  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, v platném znění  

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Územní odbor Mladá Boleslav   
-  ve stanovisku ze dne 11.4.2019 č.j. HSKL-1457-2/2019-MB jako dotčený orgán 
s návrhem Z1 ÚP BnJ  souhlasí. 

-  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad: 
-  ve stanovisku ze dne 14.5.2019S-KHSSC 181192/2019  s návrhem Z1 ÚP BnJ  
souhlasí. 

-  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor dopravy jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci:  
- v koordinovaném stanovisku ze dne 13.5.2019 č.j. 049840/2019/KUSK k veřejnému projednání 
návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem neuplatňuje žádné připomínky, neboť návrh změny 
neobsahuje řešení silnic II. a III.tř.  
Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad 
neuplatnil stanovisko. Dopravní napojení zastavitelné plochy Z.BA5 stanovené územním 
plánem se návrhem Z1 ÚP BnJ  nemění.   

-  zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
v platném znění  

Z1 ÚP BnJ  nenavrhuje změny v území, které by zasahovaly do ploch určených pro civilní 
letectví nebo ovlivňovaly letecký provoz. V řešeném území se nenachází žádné letiště ani jeho 
ochranná pásma. Návrhem Z1 ÚP BnJ nejsou dotčeny zájmy sledované výše citovaným 
zákonem. 
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-  zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění 

Na území města Bakov nad Jizerou se nenacházejí vodní toky a plochy, na nichž je 
provozována vnitrozemská plavba. 

-  zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění 

Z1 ÚP BnJ nejsou navrhovány změny v území, které by vytvářely předpoklady pro umístění 
objektů a zařízení, které by byly rozporu s krajskou energetickou koncepcí. 

-  zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 
v platném znění 

Návrhem Z1 ÚP BnJ nejsou dotčeny zájmy sledované výše citovaným zákonem. Dle mapy 
radonového rizika je převážná část území města Bakov nad Jizerou v oblasti s nízkým 
radonovým rizikem.  

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů 
-  ve stanovisku ze dne 13.5.2019 č.j. 108227/2019-1150-OÚZ-PHA k veřejnému 
projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem – Ministerstvo obrany souhlasí s návrhem 
Z1 ÚP BnJ, neboť není v rozporu se zájmy sledovanými Ministerstvem  obrany. 

-  zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném 
znění  

Státní pozemkový úřad  
- ve  vyjádření ze dne 15.5.2019 č.j. SPU 196650/2019/Dor k veřejnému projednání návrhu 
Z1 ÚP BnJ  zkráceným postupem neuplatňuje žádné připomínky ani námitky. 

-  zákon č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o prevenci závažných havárií) v platném znění   

Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu 
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí. 

-  v koordinovaném stanovisku ze dne 13.5.2019 č.j. 049840/2019/KUSK k veřejnému 
projednání návrhu Z1 ÚP BnJ  zkráceným postupem neuplatňuje žádné připomínky. 

Z1 ÚP BnJ nenavrhuje změny v území, které by vytvářely předpoklady pro umístění provozů 
využívajících nebezpečné látky v limitech stanovených pro jejich posouzení dle výše citovaného 
zákona. 

Z1 ÚP BnJ je zpracována v souladu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje 
k navrhovanému obsahu změny č.1 územního plánu Bakov nad Jizerou č.j. 160112/KUSK 
ze dne 2. 1. 2019. 
Soulad návrhu Z1 ÚP BnJ se stanovisky dotčených orgánů bude přezkoumán až na základě 
stanovisek uplatněných dotčenými orgány ve veřejném projednání. 

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5a) až f) SZ.  

3.a Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí.(§ 53 SZ, odst.5b) 

Krajský úřad Středočeského kraje ve svém stanovisku č.j. 160112/KUSK ze dne 2. 1. 2019 
konstatuje, že v souladu s ust. § 45i zákona lze na území působnosti Krajského úřadu 
Středočeského kraje vyloučit  významný vliv předloženého návrhu obsahu změny územního 
plánu Bakov nad Jizerou a nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny územního plánu 
Bakov nad Jizerou na životní prostředí (tzv. SEA).  
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3.b Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ.(§ 53 SZ, odst.5c) 

Krajský úřad Středočeského kraje ve svém stanovisku č.j. 160112/KUSK ze dne 2. 1. 2019 
nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny územního plánu Bakov nad Jizerou na životní 
prostředí (tzv. SEA). 

3.c Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. (§ 53 SZ, 
odst.5d) 

Vzhledem k tomu, že dotčený orgán neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Z1 
ÚP BnJ na udržitelný rozvoj území, ani zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
nemohlo být stanovisko uplatněné dle§ 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno. 

3.d Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. (§ 53 SZ, odst.5e) 

3.d.1 Vymezení zastavěného území. 

Z1 ÚP BnJ prověřila stav zastavěného území. Jeho rozsah se od 1. 10. 2017 zvětšil o následující 
pozemky:  

ppč. kultura plocha využití katastr změna - odůvodnění 

1609 zastavěná plocha 100 
stavba technického 
vybavení 

Bakov nad Jizerou NSp > TI pl. zastavěná 

1627 zastavěná plocha 382 vodní dílo jez Bakov nad Jizerou W pl. zastavěná 
157/4 ostatní plocha 371 manipulační plocha Bakov nad Jizerou NSp > TI pl. přilehlá 
100/2 ostatní plocha 470 manipulační plocha Chudoplesy NSp > TI pl. přilehlá 
146/3 ostatní plocha 308 manipulační plocha Chudoplesy NSp > TI pl. přilehlá 
134 ostatní plocha 3560 manipulační plocha Malá Bělá NSp > W pl. přilehlá 
383 zastavěná plocha 1177 vodní dílo jez Malá Bělá W pl. zastavěná 
384 zastavěná plocha 292 vodní dílo jez Malá Bělá W pl. zastavěná 

154 zastavěná plocha 11 
stavba technického 
vybavení 

Zvířetice DZ pl. zastavěná 

155 zastavěná plocha 99 jiná stavba Zvířetice DZ pl. zastavěná 
511/3 ostatní plocha 362 ostatní komunikace Zvířetice NZo > BV pl. přilehlá 

celkem m2 7132    

Z1 ÚP BnJ mění datum vymezení ZÚ ke dni nabytí účinnosti úplného znění územního plánu 
Bakov nad Jizerou po změně č. 1. 

3.d.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Z1 ÚP BnJ nemění koncepci rozvoje území dle ÚP BnJ a změnou funkčního využití ploch 
zahrnutých do ZÚ včetně změny funkčního využití plochy Z.BA.5 do ní nezasahuje. 

3.d.2.1 Přírodní hodnoty 

Z1 ÚP BnJ změnou funkčního využití ploch zahrnutých do ZÚ včetně změny funkčního využití 
plochy Z.BA.5 nemění způsob ochrany vyplývající z přírodních a dalších podmínek území. 
Měněné plochy do hodnot uvedených v ÚP BnJ nijak nezasahují. 

3.d.2.1 Kulturní hodnoty 

Z1 ÚP BnJ změnou funkčního využití ploch zahrnutých do ZÚ včetně změny funkčního využití 
plochy Z.BA.5 nemění způsob ochrany a rozvoje hodnot území vyplývající z historického 
a urbanistického vývoje. Měněné plochy do hodnot uvedených v ÚP BnJ nijak nezasahují. 

3.d.2.3 Civilizační hodnoty 

Z1 ÚP BnJ změnou funkčního využití ploch zahrnutých do ZÚ včetně změny funkčního využití 
plochy Z.BA.5 nijak nezasahuje do územním plánem vymezených civilizačních hodnot. 

3.d.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně. 
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3.d.3.1. Urbanistická koncepce 

Z1 ÚP BnJ změnou funkčního využití ploch zahrnutých do ZÚ včetně změny funkčního využití 
plochy Z.BA.5 nemění urbanistickou koncepci jednotlivých sídel dle ÚP BnJ. 

3.d.3.2. Vymezení zastavitelných ploch 

Z1 ÚP BnJ nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy a plochy přestavby. Mění funkční 
využití zastavitelné plochy Z.BA.5 z BI-N na SC-N. 

ppč. kultura plocha katastr změna 
616/1(část) ostatní plocha 162 Bakov nad Jizerou BI-N > SC-N 

617(část) ostatní plocha 1367 Bakov nad Jizerou BI-N > SC-N 
618/1(část) ostatní plocha 1098 Bakov nad Jizerou BI-N > SC-N 
618/2(část) ostatní plocha 1017 Bakov nad Jizerou BI-N > SC-N 

celkem m2 3644  

3.d.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

Z1 ÚP BnJ nemění koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování. 
Měněné plochy nevyžadují úpravu veřejné, dopravní a technické infrastruktury uvedené či 
vymezené v ÚP BnJ.  

3.d.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 

Z1 ÚP BnJ nemění koncepci uspořádání krajiny, nezasahuje do územního systému ekologické 
stability, nemění podmínky pro prostupnost krajiny, nemá vliv na podmínky pro protierozní 
opatření dle ÚP BnJ, měněné lokality leží mimo záplavové území 

Z1 ÚP BnJ respektuje podmínky pro dobývání nerostů dle ÚP Bakov nad Jizerou včetně 
radonového rizika. 
Z1 ÚP BnJ respektuje požadavky obrany a bezpečnosti státu a ochrany obyvatel dle ÚP BnJ. 

3.d.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek krajinného rázu. 

Z1 ÚP BnJ nemění podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek krajinného rázu, jak jsou 
uvedeny v kap. 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití…ve výroku územního plánu. 
Z1 ÚP BnJ mění podmínky pro využití ploch stanovené pro zastavitelnou plochu Z.BA.5 takto: 
Malé a středně velké objemy středněpodlažních staveb s výškou, která zpravidla nepřesahuje 
12,5 metrů ke koruně okapové římsy, výšková hladina nepřekročí 4 nadzemních podlaží. 
Důvodem úpravy je terénní konfigurace území (svažitost), jeho prostorové možnosti s ohledem 
na ekonomiku využití této plochy. Tyto podmínky využití plochy se vztahují pouze pro 
vymezenou zastavitelnou plochu Z.BA.5 

3.d.7. 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. 

Z1 ÚP BnJ se nedotýká vymezených ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, veřejně 
prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Vymezená plocha dopravní 
infrastruktury DSm-N 30 pro realizaci veřejně prospěšné stavby VDt30 – Plocha pro 
komunikaci, chodníky a inženýrské sítě, zůstává řešením změny územního plánu v původním 
rozsahu územního vymezení. 
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3.d.8. 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. 

Z1 ÚP BnJ nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo. 

3.d.9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 Stavebního zákona. 

Kompenzační opatření nejsou stanovena, neboť ze stanovisek krajského úřadu k návrhu na obsah 
změny územního plánu  nevyplynul požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů změny 
územního plánu na životní prostředí (tzv. SEA). 

3.d.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití. 

Z1 ÚP BnJ nevymezuje žádné plochy a koridory územních rezerv. 

3.d.11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování. 

Z1 ÚP BnJ nevymezuje žádné plochy a koridory, ve kterých je prověření jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování. 

3.d.12. Stanovení pořadí změn v území - etapizace. 

Z1 ÚP BnJ respektuje stanovenou etapizaci dle ÚP BnJ a nemění ji. 

3.d.13. Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt. 

Z1 ÚP BnJ respektuje požadavek ÚP BnJ týkající se zástavby v plochách H5 a H15. 

3.d.14. Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů v připojené grafické části. 

Viz Seznam příloh Změny č. 1 Územního plánu Bakov nad Jizerou ve výrokové části 
dokumentace Z1 ÚP BnJ. Změna ÚP je vypracována v rozsahu měněných částí (§ 55 odst. 6 SZ).  

3.e Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch. (§ 53 SZ, odst.5f) 

Z1 ÚP BnJ nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy a plochy přestavby. Mění funkční 
využití zastavitelné plochy Z.BA.5 z BI-N na SC-N. čímž bude umožněno umístění 
vícepodlažních bytových domů. 
Z1 ÚP BnJ v rámci aktualizace ZÚ mění funkční využití u těch ploch, které byly zařazeny 
do tohoto území tak aby bylo jejich využití v souladu s metodikou MINIS. 

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. 

Z1 ÚP BnJ spočívající ve změně funkčního využití zastavitelné plochy v rámci zastavěného 
území nezasahuje mimo hranice řešeného území dle ÚP BnJ a nijak neovlivňuje širší vztahy 
v území. 

b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků 
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované 
zkráceným postupem. 

Návrh Z1 ÚP BnJ byl zpracován v souladu s požadavky obsaženými v rozhodnutí 
zastupitelstva města Bakov nad Jizerou o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným 
postupem.  
-  požadavek na změnu funkčního využití vymezené zastavitelné plochy Z.BA.5, a to 
z funkčního využití BI-N – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské, na funkční využití 
SC-N - Plochy smíšené obytné v centrech měst 
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Řešení: Provedena změna funkčního využití zastavitelné plochy Z.BA.5 v požadovaném rozsahu 
v textové části výroku územního plánu, konkrétně v kap. 3.2. Vymezení zastavitelných ploch, 
a to z BI-N – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské, na funkční využití 
SC-N - Plochy smíšené obytné v centrech měst. Dále provedena úprava podmínek prostorové 
regulace nad rámec kapitoly 6 výroku územního plánu, konkrétně podkapitoly 
6.1.11. - SC - Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC-S, SC-N, které jsou pro zastavitelnou 
plochu Z.BA.5 stanoveny jako „Podmínky pro využití ploch“ v tomto znění: - malé a středně 
velké objemy středněpodlažních staveb výškou, která zpravidla nepřesáhne 12,5m ke koruně 
okapové římsy; výšková hladina nepřekročí 4 nadzemní podlaží. Podmínky byly stanoveny 
z důvodu realizace plánovaného záměru – stavby vícepodlažních bytových domů umístěných 
do svažitého terénu, který byl důvodem pro pořízení změny územního plánu. 
-  požadavek na zachování vymezené zastavitelné plochy DSm-N 30  
Požadavek byl splněn. Vymezená zastavitelná plocha DSm-N30 není změnou územního plánu 
dotčena. 
-  požadavek na aktualizace hranice zastavěného území obce 
V souvislosti se zpracováním návrhu Z1 ÚP BnJ byla provedena aktualizace hranice zastavěného 
území obce nad mapovým podkladem k datu 1.4.2019. – viz kap.1 Vymezení zastavěného území 
ve výroku ÚP Bakov nad Jizerou. Graficky je aktualizovaná hranice zastavěné území obce 
vyznačena ve výkresu základního členění, v hlavním výkresu a ve výkresech koncepce veřejné 
infrastruktury.  
-  požadavek, že změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupe podle ust. 

§ 55a a násl. stavebního zákona 
Požadavek byl splněn. 

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

V rámci Z1 ÚP BnJ nejsou řešeny žádné záležitosti nadmístního významu. 

d) Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení. 

V rámci Z1 ÚP BnJ nejsou vymezeny žádné prvky regulačního plánu, protože nebyly 
požadovány. 

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL.  

Z1 ÚP BnJ nemění rozsah navrhovaných zastavitelných ploch, pouze mění funkční využití ploch 
v zastavěném území bez důsledků na ZPF A PUPFL. 

4. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 

V průběhu veřejného projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem nebyly uplatněny 
námitky dotčených osob. 

5.  Vyhodnocení připomínek. 

V průběhu veřejného projednání návrhu Z1 ÚP BnJ zkráceným postupem nebyly uplatněny 
připomínky veřejnosti. 

6.  Vyhodnocení ostatních podání. 

6.1.  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. – oprávněný investor – vyjádření ze dne 
23. 4. 2019 zn. 1210/19/Ge - Podle územního plánu změna funkčního využití plochy nevyžaduje 
úpravu veřejné dopravní a technické infrastruktury. K možnosti napojení lokality na veřejný 
vodovod a splaškovou kanalizaci se z tohoto důvodu nebudeme vyjadřovat.  
V textu jsou dále uvedené údaje, týkající se existence stávající kanalizační stoky K300 
procházející pozemkem p.č. 617 a požadavek na respektování ochranného pásma kanalizace 
ve smyslu ust. § 23 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
spotřebu, ve znění pozdějších předpisů, a údaje v odůvodnění územního plánu 
Bakov nad Jizerou, str. 52, týkající se odběrných míst pro odběr vody k hašení požárů, a dále 
upozornění na nepřesně zakreslené trasy vodovodů a kanalizací při porovnání s aktuálními 
mapovými podklady akciové společnosti. 
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Pozn. pořizovatele: Tyto údaje se však vztahují k územnímu plánu Bakov nad Jizerou jako celku 
a ne k předmětu veřejného projednání, kterým je změna územního plánu spočívající pouze 
ve změně funkčního využití již vymezené zastavitelné plochy Z. BA., platným územním plánem, 
a to z funkční plochy  BI – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské na funkční plochu 
SC – Plochy smíšené obytné v centrech měst.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem proto vyhodnotil uplatněné vyjádření jako 
ostatní podání takto: 
1)   textu podání vyplývá, že oprávněný investor neuplatňuje žádnou konkrétní připomínku 
ani námitku (jako dotčená osoba ve smyslu ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona) 
k projednávanému návrhu změny č. 1 ÚP Bakov nad Jizerou.  
Ostatní údaje se vztahují k územnímu plánu Bakov nad Jizerou jako celku a nelze je tudíž 
vyhodnotit jako připomínku vztahující se pouze k projednávané změně územního plánu.  
Pořízení změny územního plánu je vedeno zkráceným postupem ve smyslu ust. § 55a stavebního 
zákona, ve kterém nelze z důvodu, že předmětem změny územního plánu pořizované zkráceným 
postupem je podle § 55a odst. 1 stavebního zákona pouze obsah schválený zastupitelstvem obce, 
na základě uplatněných připomínek nebo námitek rozšířit řešení změny územní plánu pořizované 
zkráceným postupem i na další, zastupitelstvem obce neschválený obsah změny územního plánu. 
O pořízení změny územního plánu a jejím obsahu rozhodlo Zastupitelstvo města Bakov nad 
Jizerou  svým usnesením č. ZS/1-2019 dne 25.2.2019 a obsah změny územního plánu 
pořizované na základě tohoto usnesení nelze měnit.  
2)  Pořizovatel při vyhodnocení tohoto podání ověřil (podle podkladů jemu předaných 
a.s. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav pro účely aktualizaci územně analytických podkladů 
s datem říjen 2018), že oproti zákresu v územním plánu Bakov nad Jizerou, je stávající 
trasa kanalizační stoky K300 zpřesněna, ale její trasou i nadále zůstává částečně dotčen p.p.č. 
617 k.ú. Bakov nad Jizerou, který je součástí vymezené zastavitelné plochy Z.BA.5.  
3)  Požadavek na aktualizaci koncepce technické infrastruktury stanovené územním plánem 
Bakov nad Jizerou lze uplatnit oprávněným investorem u obce (město Bakov nad Jizerou) 
a zohlednit jej buď v případě projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu 
Bakov nad Jizerou, nebo jej prověřit jako požadavek v následné změně územního plánu 
na základě rozhodnutí o pořízení změny územního plánu nebo na základě jejího zadání anebo 
pořídit změnu územního plánu na návrh, v tomto případě na návrh oprávněného investora.  
4)  Měřítko a podrobnost zpracování územního plánu (1:5000) neumožňuje zákresy 
ochranných pásem technické infrastruktury, pokud jsou v řádech několika metrů, jak je tomu 
např. v případě vodovodů a kanalizací. Textově a graficky zohledněné respektování existujících 
ochranných pásem stávajících rozvodů a zařízení technické infrastruktury přísluší až 
projektovému řešení konkrétního záměru v dané ploše. Územní plán, pokud nerozhodne 
zastupitelstvo jinak, nesmí podle § 43 odst. 3 stavebního zákona obsahovat podrobnosti, které 
svým obsahem přísluší regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. Umístění konkrétního 
záměru přísluší svým obsahem územnímu rozhodnutí, kde v územním řízení musí být prověřeno 
i jeho umístění ve vztahu k limitům využití území, mezi které patří i ochranné pásmo vodovodu 
a kanalizace, v nichž podle § 23 odst. 5 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích, 
v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, 
umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup 
k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický 
stav nebo plynulé provozování  jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, 
popřípadě provozovatele, takže v územním plánu nelze předjímat, zda vlastník popř. 
provozovatel udělí či neudělí písemní souhlas s umístěním záměru v ochranném pásmu 
vodovodu nebo kanalizace.   
Navrhovatel změny územního plánu (Rezidence U Koupaliště s.r.o.) proto poskytl na žádost 
pořizovatele kopii vyjádření a.s. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav  ze dne 25.4.2019 zn. 
P1777/18/Ko k záměru „Bakov nad Jizerou, poz. 617,618/1, 618/2, novostavba souboru 
bytových domů vč. technické infrastruktury (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, zpevněné 
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plochy vč. odvodnění)“, ve kterém byly kladně dohodnuty podmínky pro připojení záměru 
v zastavitelné ploše Z.BA.5 na technickou infrastrukturu ve vlastnictví citované akciové 
společnosti. Tímto způsobem pořizovatel ověřil, že je možné při splnění dohodnutých podmínek 
budoucí záměr na zastavitelné ploše Z.BA.5 na veřejnou technickou infrastrukturu připojit.  
Změna ve funkčním využití plochy nemá vliv na řešení koncepce zásobování území požární 
vodou. Jak pořizovatel dále ověřil, je třeba způsob zajištění požární vody pro konkrétní záměr 
dohodnout s příslušnou obcí a v tomto případě konkrétně vycházet z platného Požárního řádu 
města Bakov nad Jizerou vyhlášeného obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, dle něhož, lze 
využít nejbližší zdroj požární vody - sousedící přírodní vodní plochu – volnočasový areál 
koupaliště.  
Podáním není uplatněna námitka nebo připomínka k projednávané změna územního plánu 
a z jeho vyhodnocení nevyplynuly žádné pokyny pro úpravu návrhu změny územního plánu. 

6.2.  GasNet s.r.o. – oprávněný investor – vyjádření ze dne 7.5.2019 zn. 5001924097 – 
k návrhu změny č. 1 ÚP Bakov n. J. neuplatňuje žádné námitky, pouze sděluje že se v řešeném 
území (tj. na správním území města Bakov nad Jizerou nachází plynárenská zařízení ve správě 
GasNet s.r.o. – vysokotlaké plynovody, zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, středotlaké 
a nízkotlaké plynovody a přípojky.  
Vyhodnocení vyjádření: 
Pořizovatel vyhodnotil vyjádření jako ostatní podání, ze kterého nevyplynuly žádné pokyny 
pro úpravu návrhu změny územního plánu.  

P O U Č E N Í  

Proti Změně č.1 územního plánu Bakov nad Jizerou vydané formou opatření obecné povahy 
nelze, v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, podat opravný prostředek. 

 .................................. .............................. 
  Radim Šimáně Václav Grünwald  
 starosta města místostarosta města 
 Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou  

f) Textová část ÚP Bakov nad Jizerou s vyznačením změn.  
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TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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 3.3. Vymezení ploch přestavby 21 
 3.4. Vymezení systému sídelní zeleně 22 
4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 22 
 4.1. Dopravní infrastruktura 22 
 4.1.1. Koncepce silniční infrastruktury 22 
 4.1.2. Koncepce železniční dopravy 22 
 4.1.3. Místní komunikace 22 
 4.1.4. Účelové komunikace 23 
 4.2. Technická infrastruktura 24 
 4.2.1. Koncepce zásobování vodou 24 
 4.2.2. Koncepce odkanalizování 25 
 4.2.3. Odvádění srážkových vod 28 
 4.2.4. Koncepce elektrické energie 28 
 4.2.5. Koncepce zásobování plynem a teplem 28 
 4.2.6. Odpadové hospodářství 28 
 4.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury 28 
 4.4. Veřejná prostranství 29 
 4.5. Návrh řešení požadavků civilní ochrany 29 
5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 

  30 
 5.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny jejich využití 30 
 5.2. Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES), vymezení ploch pro ÚSES 31 
 5.3. Prostupnost krajiny 33 
 5.4. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi 33 
 5.5. Rekreace 33 
 5.6. Dobývání ložisek nerostných surovin 33 
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch 
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity 
jejich využití) 33 
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 6.1. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY 33 
 6.1.1. BI – PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské 33 
 6.1.2. BV – PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech - venkovské 34 
 6.1.3. BVo - PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech - venkovské s ochranným režimem 35 
 6.1.4. BH – PLOCHY BYDLENÍ v bytových domech 36 
 6.1.5. RI – PLOCHY REKREACE – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 37 
 6.1.6. OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 37 
 6.1.7. OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení 38 
 6.1.8. OH – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – hřbitovy 38 
 6.1.9. OX – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – specifické 39 
 6.1.10. SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské 39 
 6.1.11. SC – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – v centrech měst 40 
 6.1.12. DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční 40 
 6.1.13. DSm - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - místní komunikace 41 
 6.1.14. DSú - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – účelové komunikace 41 
 6.1.15. DZ – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – železniční 41 
 6.1.16. DL – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - letecká 42 
 6.1.17. TI – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 42 
 6.1.18. VE – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - výroba elektrické energie 42 
 6.1.19. VD – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – drobná a řemeslná výroba 43 
 6.1.20. VL – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl 44 
 6.1.21. PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 45 
 6.1.22. ZV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – veřejná zeleň 45 
 6.1.23. ZO - PLOCHY ZELENĚ – ochranná a izolační 46 
 6.1.24. ZS - PLOCHY ZELENĚ – soukromá a vyhrazená 46 
 6.2. Plochy přírody a krajiny 46 
 6.2.1. W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 46 
 6.2.2. NZo - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – orná půda 47 
 6.2.3. NZt - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – trvalé travní porosty 48 
 6.2.4. NL - PLOCHY LESNÍ - pozemky určené k plnění funkcí lesa 48 
 6.2.5. NSp - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - přírodní 49 
 6.2.6. NSm - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – mokřady 49 
 6.3. Výstupní limity - obecné podmínky pro využití území 50 
 6.3.1. Ochrana lesa 50 
 6.3.2. Hluková zátěž 50 
 6.3.3. Hranice negativních vlivů 50 
 6.3.4. Ostatní podmínky 50 
7. 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 51 

 7.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS) 51 
 7.2. Vymezení veřejně prospěšných opatření (VPO) 53 
 7.3. Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch 

pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 54 
8. 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 54 

9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 55 
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10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
vč. podmínek pro jeho prověření 55 

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
její pořízení a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 56 

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 58 
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
  58 
14. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 59 

1. Vymezení zastavěného území 

 Zastavěné území bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 10. 2017. bylo aktualizováno 
projektantem nad aktuálním mapovým podkladem ke dni 1. 4. 2019. 
Vymezené zastavěné území je vyznačeno v grafické části dokumentace. Ve výkresové části 
územního plánu (dále jen „ÚP“) je zobrazeno ve výkresu základního členění území, v hlavním 
výkresu a ve výkresu koncepce veřejné infrastruktury (výkresy N1, N2, N3). Zastavěné území je 
vymezeno podle § 58 Stavebního zákona.  

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Rozvoj území je koncentrován především do sídel Bakov a Chudoplesy, u ostatních sídel dochází 
spíše k dílčím doplněním již existující struktury. 

Sídlo Bakov nad Jizerou 

Sídlo je rozvíjeno především východním směrem. Západní okraj sídla je limitován vymezeným 
záplavovým územím. Rozvojové plochy pro výrobu a skladování jsou vymezeny 
na severovýchodním okraji sídla, v blízkosti rychlostní silnice R10 a silnice II/610. V dostatečném 
množství jsou vymezeny plochy pro bydlení a plochy smíšené obytné, jsou umístěny ve východní 
části a na východním a jižním okraji sídla. V návaznosti na vymezení těchto rozvojových ploch 
jsou vymezeny i plochy související veřejné infrastruktury – veřejná prostranství, hřbitov.  

Sídlo Buda 

V sídle dochází k dílčímu doplnění rozvojových ploch pro bydlení převážně ve východní části. 
V severní části je doplněna plocha chybějící veř. infrastruktury – sportoviště. Na severním 
okraji sídla je nepatrně rozšířen stávající výrobní areál. 

Sídlo Horka 

Sídlo je rozvíjeno především severním směrem, rozvojová plocha bydlení je také 
vymezena na jihozápadním okraji sídla. V severní části je doplněna plocha chybějící veř. 
infrastruktury – sportoviště.  
Jsou rozšířeny stávající výrobní plochy v jihozápadní části sídla. 
Sídlo Chudoplesy 
Rozvoj sídla je nasměrován západním směrem, vzdáleněji od rychlostní komunikace R10. Je 
vymezeno větší množství rozvojových ploch pro bydlení s přihlédnutím především na blízkost 
města Mladá Boleslav. V severní části je doplněna plocha chybějící veř. infrastruktury – 
sportoviště. 

Sídlo Malá Bělá 

Pouze na západním okraji sídla je doplněna rozvojová plocha pro bydlení. Stávající výrobní areál 
umístěný mimo sídlo je rozšířen o jednu rozvojovou výrobní plochu. 
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Sídlo Studénka 

Sídlo je rozvíjeno západním směrem, směrem k sousednímu sídlu Horní Stakory. Vymezeny jsou 
plochy pro bydlení vč. související veřejné infrastruktury – plocha sportoviště a veřejné 
prostranství. 

Sídlo Podhradí 

V sídle nejsou vymezeny rozvojové lokality. Pro případnou novou zástavbu budou využity 
proluky v zastavěném území. 

Sídlo Zvířetice 

V sídle dochází k dílčímu doplnění rozvojových ploch pro bydlení převážně v jižní a severní 
části. 
Následující vymezené hodnoty jsou zobrazené v hlavním výkresu (N2). 

2.1. Přírodní hodnoty  

Územní plán konkrétně vymezuje tyto přírodní hodnoty a zajišťuje jejich ochranu následovně:  

• Hodnota H1 Regionální biocentrum Rečkov - Klokočka 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána a také navržena ve statutu převážně ploch 
lesních. 

• Hodnota H2 Regionální biocentrum Rečkov - Klokočka 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu přírodních ploch trvalých travních 
porostů stávajících, lesních ploch a ploch smíšeného nezastavěného území. 

• Hodnota H3 Les Za humny 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu přírodních ploch a ploch lesních. 

• Hodnota H4 Nadregionální biokoridor Příhrazské skály 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu ploch lesních. 

• Hodnota H5 Hrad Zvířetice 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu přírodních ploch travních porostů 
a ploch lesních. Ve vymezené ploše této hodnoty nejsou přípustné žádné stavby, které by 
narušily prostorovou dominantu hradu. 

• Hodnota H6 Nadregionální biokoridor Příhrazské skály 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu přírodních ploch trvalých travních 
porostů, ploch lesních. 

• Hodnota H7 Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu přírodních ploch.  

• Hodnota H8 Vrch Těšnov 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu přírodních. Ve vymezené ploše této 
hodnoty nejsou přípustné žádné stavby, které by narušily její prostorovou dominanci. 

• Hodnota H9 Jezírek 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu přírodních ploch lesních a ploch 
přiléhajících travních porostů. Ve vymezené ploše této hodnoty nejsou přípustné žádné stavby, 
které by narušily její prostorovou dominanci. 
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• Hodnota H10 Alej 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že jsou vyloučeny takové stavební záměry, které by znamenaly 
ohrožení kořenového systému stromů (podélné výkopy, např.), případně narušily dominantní 
ráz aleje. 

• Hodnota H11 Rybník Pátek 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu ploch vodních a ploch přírodních 
smíšeného nezastavěného území, ploch trvalých travních porostů.  

• Hodnota H12 Kalvárka 

Ochrana hodnoty spočívá v tom, že je ponechána ve statutu přírodních. Ve vymezené ploše této 
hodnoty nejsou přípustné žádné stavby, které by narušily její prostorovou dominanci. 

Dalšími přírodními hodnotami jsou: 

• Přírodní památka Podhradská tůň 

• Evropsky významná lokalita Niva Bělé u Klokočky 

• Evropsky významná lokalita Rečkov 

Tyto hodnoty jsou zobrazeny jako limity v koordinačním výkrese. 

2.2. Kulturní hodnoty 

Územní plán konkrétně vymezuje tyto kulturní hodnoty a zajišťuje jejich ochranu následovně: 

• Hodnota H13 Park Bakov 

Cílem je ochrana přírodního charakteru lokality uprostřed souvislé zástavby. 
stavby v těsném sousedství nebudou ohrožovat vitalitu zeleně, pobytovou funkci parku. 

• Hodnota H14 Park Bakov 

Cílem je ochrana přírodního charakteru lokality uprostřed souvislé zástavby. 
stavby v těsném sousedství nebudou ohrožovat vitalitu zeleně, pobytovou funkci parku. 

• Hodnota H15 Náměstí Bakov 

Cílem je ochrana architektonického a historického dědictví centrální části sídla. 
stavby umístěné po obvodu náměstí budou posazeny na uliční čáru a budou respektovat 
převládající okapovou orientaci, s rozdílem jednotlivých výšek max. 1 podlaží. 

• Hodnota Jádrové území sídla Buda a Zvířetice vymezená plochami bydlení v rod. 
domech-venkovské s ochranným režimem (BVo-S).  

Cílem je ochrana jedinečného architektonického a urbanistického rázu sídla - hodnotné 
venkovské zástavby. Jedná se o plochy ochranných režimů, pojednaných v kapitole 6. 

• Buda 

Požadována je ulicová forma jednopodlažní zástavby obdélných půdorysů s převažující štítovou 
orientací a jasně definovanou uliční čárou.  

• Zvířetice 

Požadována je rozvolněná ulicová struktura jednopodlažní zástavby obdélných půdorysů. Plochy 
stavebních parcel nad 1000 m2.  

2.3. Civilizační hodnoty 

Územní plán vymezuje civilizační hodnoty a zajišťuje jejich ochranu následovně: 

• Hodnota H16 Vodojem 

Hodnota je ochráněna tím, že je ve svém statutu ponechána. 
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3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

Vysvětlení pojmů:  
Jednopodlažní zástavba = zástavba jednoho nadzemního podlaží a podkroví, zástavba, která 
zpravidla nepřesahuje výšku 3,5 metrů ke koruně okapové římsy. 
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), 
zástavba, 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. Pro požadovanou urbanistickou koncepci je dána již existujícími vazbami staveb 
v sousedství, pokud není stanoveno jinak. 
Zastavitelnost plochy (v %) = maximální podíl zastavěných ploch vůči řešené ploše v územním 
plánu. 
Nepravidelné posazení = stavby, které zpravidla nesledují uliční čáru, nejsou vůči sobě 
ve vzájemném pravidelném uspořádání (například rovnoběžností) a stavby které jsou často 
usazeny na pozemek zcela asymetricky (nerovnoběžnost obvodových stěn s hranami pozemku). 
Nepravidelná parcelace = taková parcelace, kde stavební pozemek není ani obdélníkem ani 
čtvercem. Svým polygonálním uspořádáním pak koresponduje s nepravidelnou parcelací okolní 
zástavby. 

3.1. Urbanistická koncepce 

Stavební objekty architektonicky přizpůsobit prostředí a nepřesahovat místní měřítko staveb. 

Sídlo Bakov nad Jizerou 

Požadovaný charakter: Jednopodlažní zástavba v severozápadní a jižní (u potoka) části území s 
objekty malých obdélných objemů, posazenými převážně na uliční čáru. 
Ostatní zástavba v centrální části sídla s možností preferovaného dvoupodlažního uspořádání, 
prakticky vždy posazeném na uliční čáru a s převažující okapovou orientací.  
Tam, kde je vymezená zástavba již jako solitérní (zejména v jižní části sídla) zástavbu 
vymezovat převážně s izolovanými dvoupodlažními rodinnými domy a respektovat již založenou 
a definovanou uliční čáru. 
Pro plochy vymezené jako plochy BH, případně VL, OV, SC, VD, OS jsou přípustné středně velké 
a velké objemy staveb, které budou dotvářet uliční řadu, nebo budou zapojeny v kompozičním 
působení obklopujících zelených ploch.  

Sídlo Brejlov 

Požadovaný charakter: Nízkopodlažní novostavby, nástavby a přístavby převažujících malých 
a středně velkých objemů staveb - nepravidelně posazené. 
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Sídlo Buda 

Požadovaný charakter: Nízkopodlažní novostavby, nástavby a přístavby převažujících malých 
a středně velkých objemů staveb s převažující štítovou orientací a jasně definovanou uliční 
čárou, těsně posazené k sobě. V severní části přípustné velké objemy obdélných staveb. 
Ve východní části sídla přípustné solitérně stojící objekty malých a středně velkých objemů.  

Sídlo Horka 

Požadovaný charakter: Nízkopodlažní novostavby, nástavby a přístavby převažujících malých 
a středně velkých objemů staveb s rozvolněnou urbanistickou ulicovou strukturou, bez jasně 
definované uliční čáry či štítové a okapové orientace. Zachovat dominanci velkých ploch 
veřejných prostranství, zeleně. Přípustné jsou velké hmoty nízkopodlažních obdélných staveb 
v ploše VL, umístěné v jižní části. 

Sídlo Chudoplesy 

Požadovaný charakter: Nízkopodlažní novostavby, nástavby a přístavby převažujících malých 
a středně velkých objemů staveb s převažující okapovou orientací podél krajské silnice. 
V ostatních uličních profilech respektovat charakter izolovaných nízkopodlažních staveb malých 
a středně velkých objemů. 

Sídlo Klokočka 

Požadovaný charakter: Nízkopodlažní novostavby, nástavby a přístavby převažujících malých 
a středně velkých objemů staveb, obdélných půdorysů a nepravidelně posazené.  

Sídlo Malá Bělá 

Požadovaný charakter: Nízkopodlažní novostavby, nástavby a přístavby převažujících malých 
a středně velkých objemů staveb podél komunikace II. třídy respektovat jako uliční zástavbou 
domů převážně obdélných půdorysů. Pro plochy ostatní respektovat převážně izolované stavby 
malých a středně velkých hmot, posazených na uliční čáru.  

Sídlo Podhradí 

Požadovaný charakter: Nízkopodlažní novostavby, nástavby a přístavby převažujících malých 
a středně velkých objemů staveb s převažující okapovou orientací posazené na uliční čáru, 
podél krajské komunikace. 

Sídlo Studénka 

Požadovaný charakter: Respektovat charakter jednoho stavebního souboru, nízkopodlažní 
novostavby, nástavby a přístavby převažujících středně velkých a velkých objemů staveb.  

Sídlo Zvířetice 

Požadovaný charakter: Nízkopodlažní novostavby, nástavby a přístavby převažujících malých 
a středně velkých objemů staveb obdélných půdorysů, rozvolněné ulicové struktury, bez jasné 
definice okapové či štítové orientace. Velké plochy stavebních parcel, nad 1000 m2. Přípustný je 
soubor velkých hmot v severní části.  
Ostatní podmínky, včetně regulace dalších ploch, jsou dány především kapitolou 6. 

3.2. Vymezení zastavitelných ploch 

Pro níže uvedené zastavitelné plochy jsou případně upraveny podmínky prostorové regulace nad 
rámec kapitol 2.2., 6.  
Z1 ÚP BnJ mění funkční využití zastavitelné plochy Z.BA.5 z BI-N na SC-N. Výměra zastavitelné 
plochy se nemění. 



f) Textová část ÚP Bakov nad Jizerou s vyznačením změn  

Změna č.1 územního plánu Bakov nad Jizerou - o d ů v o d n ě n í - červenec 2019  8 

Katastrální území: Bakov nad Jizerou (BA) 

Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.BA.1 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BI-N 
DSm-N 4 

S okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 4 
malé a středně velké objemy nízkopodlažních 
staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.2 Plochy veřejných 
prostranství – 
veřejná zeleň 

ZV-N S okraj sídla 
Bakov n. J. 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.3 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské, 
Plochy zeleně – 
soukromá 
a vyhrazená 

BI-N 
ZS-N 

S okraj 
sídla Bakov 

dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace  
malé a středně velké objemy nízkopodlažních 
staveb 
max. 1 RD 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.4 Plochy zeleně – 
ochranná 
a izolační 

ZO-N S část sídla 
Bakov n. J. 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.5 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech městské 
a příměstské,  
Plochy smíšené 
obytné – 
v centrech měst 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BI-N 
SC-N 
DSm-N 30 

S část sídla 
Bakov n. J. 

malé objemy staveb - nízkopodlažní 
malé a středně velké objemy 
středněpodlažních staveb s výškou, která 
zpravidla nepřesahuje 12,5 metrů ke koruně 
okapové římsy, 
výšková hladina nepřekročí 4 nadzemních 
podlaží 
dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 30 
posazeno na uliční čáru při komunikaci 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.6 Plochy bydlení 
v bytových 
domech 

BH-N Z okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení ze stávajících místních 
komunikací 
středně velké objemy staveb - 
středněpodlažní stavby 
nadzemní stavby posazené na uliční čáru  
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.7 Plochy 
občanského 
vybavení - 
hřbitovy, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

OH-N 
DSm-N 5 

V okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 5 
kompoziční odclonění pásem 10 metrů široké 
zeleně 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS4 

Z.BA.8 Plochy veřejných 
prostranství – 
veřejná zeleň 

ZV-N V okraj sídla 
Bakov n. J. 

 ANO 
ÚS3 



f) Textová část ÚP Bakov nad Jizerou s vyznačením změn  

Změna č.1 územního plánu Bakov nad Jizerou - o d ů v o d n ě n í - červenec 2019  9 

Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.BA.10 Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

DSm-N 6 V okraj sídla 
Bakov n. J. 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.11 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BI-N 
DSm-N 5 

V okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace 
malé a středně velké objemy staveb 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů, požadováno dokladování 
zátěže hlukem ze stávajícího průmyslového 
areálu a železniční trati na budoucí okolní 
obytnou zástavbu – viz kap. 6.3.2. 
budoucí výstavba je podmíněna souhlasem 
OBÚ a MPO 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS3 

Z.BA.12 Plochy smíšené 
obytné – 
v centrech měst 

SC-N V okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace  
malé a středně velké objemy nízkopodlažních 
staveb tvořící kompoziční odclonění od 
krajské komunikace, posazené pokud možno 
souvisle na uliční čáře 
dopravní obsluha bude přiléhat ke krajské 
komunikaci 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů – viz kap. 6.3.2. 
budoucí výstavba je podmíněna souhlasem 
OBÚ 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS3 

Z.BA.13 Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

DSm-N 7 V okraj sídla 
Bakov n. J. 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.14 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské 

BI-N V okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace 
malé a středně velké objemy staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.15 Plochy smíšené 
obytné – 
v centrech měst, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

SC-N 
DSm-N 9 

V okraj 
sídla Bakov n. 
J. 

malé a středně velké objemy nízkopodlažních 
staveb tvořící kompoziční odclonění od 
místních komunikací, posazené pokud možno 
souvisle na uliční čáře 
dopravní obsluha bude přiléhat k navržené 
místní komunikaci DSm-N 9 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů a bude doloženo hlukové 
zatížení ze stávajícího blízkého 
průmyslového areálu – viz kap. 6.3.2. 

NE 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.BA.16 Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

DSm-N 8 V okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace  
malé a středně velké objemy staveb tvořící 
kompoziční odclonění od krajské komunikace, 
posazené pokud možno souvisle na uliční 
čáře 
 dopravní obsluha bude přiléhat ke krajské 
komunikaci 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.18 Plochy veřejných 
prostranství 

PV-N V okraj sídla 
Bakov n. J. 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.19 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BI-N 
DSm-N 12 
DSm-N 13 
 

V okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z navržených místních 
komunikací 
stavby malých a středně velkých hmot 
definována uliční čára prvním založeným 
objektem v řadě 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů a bude doloženo hlukové 
zatížení ze stávajícího blízkého 
průmyslového areálu – viz kap. 6.3.2. 

NE 
 

Z.BA.20 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BI-N 
DSm-N 16 
DSm-N 17 
DSm-N 18 
 

JV okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z navržených místních 
komunikací 
stavby malých a středně velkých hmot 
definována uliční čára prvním založeným 
objektem v řadě 

NE 

Z.BA.21 Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

DSm-N 16 JV okraj sídla 
Bakov n. J. 

 NE 

Z.BA.23 Plochy smíšené 
obytné – 
v centrech měst 

SC-N J okraj 
sídla Bakov n. 
J. 

dopravní napojení z navržené jižní místní 
komunikace 
malé a středně velké objemy staveb 

NE 

Z.BA.24 Plochy veřejných 
prostranství 

PV-N J okraj sídla 
Bakov n. J. 

 NE 

Z.BA.25 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
účelové 
komunikace 

BV-N 
DSú-N 8 

J okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z plochy PV-N 
minimální velikost stavební parcely 800 m2 
nepravidelná struktura parcelace 
obdélné půdorysy jednopodlažních staveb 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů – viz kap. 6.3.2. 

NE 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.BA.26 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N J okraj sídla 
Bakov n. J. 

jedno dopravní napojení ze stávající krajské 
silnice II/610 
minimální velikost stavební parcely 800 m2 
nepravidelná struktura parcelace 
obdélné půdorysy jednopodlažních staveb 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů – viz kap. 6.3.2. 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.27 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N 
DSm-N 20 

JZ okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z plochy DSm-N 20 
minimální velikost stavební parcely 800 m2 
nepravidelná struktura parcelace 
obdélné půdorysy jednopodlažních staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.BA.28 Plochy výroby 
a skladování – 
lehký průmysl 

VL-N JV od sídla 
Bakov n. J., 
výrobní areál 

dopravní napojení ze stávající krajské 
komunikace, z areálu  
stavební objekty umístit mimo záplavové 
území 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost meliorací 

NE 

Z.BA.29 Plochy 
občanského 
vybavení – 
tělovýchovná 
a sportovní 
zařízení 

OS-N S okraj sídla 
Studénka 

dopravní napojení ze stávající účelové 
komunikace 
malé a středně velké objemy staveb – 
nízkopodlažní 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude zpracován báňsko-historický posudek 

NE 

Z.BA.30 Plochy zeleně – 
ochranná 
a izolační 

ZO-N SZ okraj sídla 
Studénka 

 ANO 
ÚS9 

Z.BA.31 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N Z okraj sídla 
Studénka 

dopravní napojení ze stávající krajské 
komunikace III/2768 
malé a středně velké objemy staveb – 
nízkopodlažní 
zastavitelnost 20% 
nepravidelná parcelace 
minimální velikost parcely 1500 m2 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost meliorací 

ANO 
ÚS9 

Z.BA.32 Plochy smíšené 
obytné - 
venkovské 

SV-N Z okraj sídla 
Studénka 

dopravní napojení ze stávající krajské 
silnice III/2768 
malé a středně velké objemy staveb – 
nízkopodlažní, tvořící jeden soubor 

ANO 
ÚS9 

Z.BA.33 Plochy veřejných 
prostranství 

PV-N JZ okraj sídla 
Studénka 

vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost meliorací 

ANO 
ÚS9 



f) Textová část ÚP Bakov nad Jizerou s vyznačením změn  

Změna č.1 územního plánu Bakov nad Jizerou - o d ů v o d n ě n í - červenec 2019  12 

Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.BA.34 Plochy smíšené 
obytné – 
v centrech měst, 
Plochy veřejných 
prostranství – 
veřejná zeleň 

SC-N 
ZV-N 

S část sídla 
Bakov n. J. 

středně velké a velké objemy 
středněpodlažních staveb 
jedno dopravní napojení ze silnice II/276 pro 
celou lokalitu 
pruh zeleně v šířce 10 m (plocha ZV-N) 
oddělující stávající bydlení BI-S na jižním 
okraji lokality 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů – viz kap. 6.3.2. 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS2 

Z.BA.35 Plochy smíšené 
obytné – 
v centrech měst 

SC-N V okraj sídla 
Bakov n. J. 

malé a středně velké objemy nízkopodlažních 
staveb tvořící kompoziční odclonění od 
krajské silnice, posazené pokud možno 
souvisle na uliční čáře 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů a bude doloženo hlukové 
zatížení ze stávajícího blízkého 
průmyslového areálu – viz kap. 6.3.2. 

NE 

Katastrální území: Buda (BU) 

Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.BU.1 Plochy pro výrobu 
a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba (VD-N) 

VD-N S okraj sídla 
Buda 

dopravní napojení ze stávajícího areálu  
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací 

NE 

Z.BU.2 Plochy občanského 
vybavení – 
tělovýchovná 
a sportovní 
zařízení, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

OS-N 
DSm-N 28 

S okraj sídla 
Buda 

dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace 
malé a středně velké objemy jednopodlažních 
staveb, obdélné půdorysy staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací 

NE 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.BU.3 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N 
DSm-N 28 

S okraj 
sídla Buda 

dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace 
minimální velikost stavební parcely 1000 m2 
malé a středně velké objemy jednopodlažních 
staveb, obdélné půdorysy staveb  
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací 

NE 

Z.BU.4 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N 
DSm-N 28 

SV okraj 
sídla Buda 

malé a středně velké objemy staveb – 
nízkopodlažní, při krajské komunikaci 
respektující uliční čáru 
dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 29 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací 
zapovězena je výstavba bytových domů 

ANO 
ÚS8 

Z.BU.5 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N V okraj 
sídla Buda 

malé a středně velké objemy staveb – 
nízkopodlažní, respektující uliční čáru 
dopravní napojení ze stávající krajské 
silnice 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů – viz kap. 6.3.2. 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací 
v případě výstavby bytových domů 
situovaných u komunikace II/276 bude 
nejpozději při územním řízení 
doložena hluková studie, která prokáže, že 
hluk z dopravy (komunikace II/276) 
nepřekročí hygienické limity stanovené 
platným právním předpisem. V případě 
nedodržení hygienických limitů stanovených 
platným právním předpisem budou 
navržena protihluková opatření 

NE 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.BU.6 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N V okraj 
sídla Buda 

malé a středně velké objemy staveb – 
nízkopodlažní, respektující uliční čáru 
dopravní napojení ze stávající krajské 
komunikace 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů – viz kap. 6.3.2. 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací 
v případě výstavby bytových domů 
situovaných u komunikace II/276 bude 
nejpozději při územním řízení 
doložena hluková studie, která prokáže, 
že hluk z dopravy (komunikace II/276) 
nepřekročí hygienické limity stanovené 
platným právním předpisem. V případě 
nedodržení hygienických limitů stanovených 
platným právním předpisem budou 
navržena protihluková opatření 

NE 

Z.BU.7 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N V okraj 
sídla Buda 

malé a středně velké objemy staveb – 
nízkopodlažní 
dopravní napojení z ploch BV-S, jde 
o záhumenní partie 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací 

NE 

Z.BU.8 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 
s ochranným 
režimem 

BVo-N J okraj 
sídla Buda 

malé a středně velké objemy staveb 
obdélných půdorysů o štítové orientaci – 
nízkopodlažní, respektující uliční čáru 
dopravní napojení ze stávající místní 
a účelové komunikace 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací 

NE 

Katastrální území: CHUDOPLESY (CH) 

Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.CH.1 Plochy 
občanského 
vybavení – 
tělovýchovná 
a sportovní 
zařízení 

OS-N S okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace 
malé a středně velké objemy jednopodlažních 
staveb, obdélné půdorysy staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.CH.2 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BI-N 
DSm-N 21 

SZ okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace 
minimální velikost stavební parcely 800 m2 
malé a středně velké objemy staveb 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů – viz kap. 6.3.2. 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.CH.4 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské 

BI-N SV okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení ze stávající krajské 
komunikace 
minimální velikost stavební parcely 800 m2 
malé a středně velké objemy staveb 
uliční čára při krajské komunikaci dle 
sousedních objektů 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů – viz kap. 6.3.2. 

NE 

Z.CH.5 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské 

BI-N Z okraj sídla 
Chudoplesy 

malé a středně velké objemy staveb - 
nízkopodlažní 
dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace a navržené DSm-N 26 
minimální velikost stavební parcely 800 m2 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS7 

Z.CH.8 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské 

BI-N J okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení ze stávající krajské 
komunikace (západní větve) 
minimální velikost stavební parcely 800 m2 
malé a středně velké objemy staveb 
v dalším stupni řízení v území (ÚR, SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení stanovených 
hygienických limitů – viz kap. 6.3.2. 

NE 

Z.CH.9 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské 

BI-N JV okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení ze stávající krajské 
komunikace (západní větve) 
minimální velikost stavební parcely 800 m2 
malé a středně velké objemy staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS7 

Z.CH.10 Plochy technické 
infrastruktury 

TI-N Z okraj sídla 
Chudoplesy 

plocha pro čerpací stanici odpadních vod 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.CH.11 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N 
DSm-N 26 

JZ okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 26 
malé objemy jednopodlažních staveb, obdélné 
půdorysy staveb 
nepravidelná struktura parcelace 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS7 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.CH.12 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N 
 

JZ okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 26 
malé objemy jednopodlažních staveb, obdélné 
půdorysy staveb 
nepravidelná struktura parcelace 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS7 

Z.CH.13 Plochy 
občanského 
vybavení – 
tělovýchovná 
a sportovní 
zařízení, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

OS-N 
DSm-N 26 

JZ okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 26 
malé objemy jednopodlažních staveb, obdélné 
půdorysy staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
 

ANO 
ÚS7 

Z.CH.14 Plochy veřejných 
prostranství – 
veřejná zeleň, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

ZV-N 
DSm-N 26 

JZ okraj sídla 
Chudoplesy 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS7 

Z.CH.15 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N II 
 

SZ okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 27 
malé objemy jednopodlažních staveb, obdélné 
půdorysy staveb 
nepravidelná struktura parcelace 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS6 

Z.CH.16 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N II 
 

SZ okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 27 
malé objemy jednopodlažních staveb, obdélné 
půdorysy staveb 
nepravidelná struktura parcelace 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS6 

Z.CH.17 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N II 
 

SZ okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 27 
malé objemy jednopodlažních staveb, obdélné 
půdorysy staveb 
nepravidelná struktura parcelace 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS6 

Z.CH.18 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N II 
 

SZ okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 27 
malé objemy jednopodlažních staveb, obdélné 
půdorysy staveb 
nepravidelná struktura parcelace 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS6 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.CH.19 Plochy 
občanského 
vybavení – 
veřejná 
infrastruktura 

OV-N 
 

SZ okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 27 
malé objemy jednopodlažních staveb, obdélné 
půdorysy staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS6 

Z.CH.20 Plochy veřejných 
prostranství – 
veřejná zeleň, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

ZV-N 
DSm-N 27 

SZ okraj sídla 
Chudoplesy 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS6 

Z.CH.21 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – městské 
a příměstské 

BI-N JV okraj sídla 
Chudoplesy 

dopravní napojení ze stávající místní 
a účelové komunikace 
max. 1 RD 
malé a středně velké objemy staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Katastrální území: HORKA U BAKOVA (HO) 

Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.HO.1 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N 
DSm-N 23 

SZ okraj sídla 
Horka 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 23 
max. 2 RD 
malé a středně velké objemy jednopodlažních 
staveb, obdélné půdorysy staveb 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost meliorací 

NE 

Z.HO.2 Plochy 
občanského 
vybavení – 
tělovýchovná 
a sportovní 
zařízení 

OS-N S okraj sídla 
Horka 

dopravní napojení z ploch ZV-S 
nezastavitelný pás šířky 10 metrů s osou 
vodoteče 
malé objemy jednopodlažních staveb, obdélné 
půdorysy staveb 

NE 

Z.HO.3 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N 
DSm-N 24 

S okraj sídla 
Horka 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 24 
max. 3 RD 
malé a středně velké objemy jednopodlažních 
staveb, obdélné půdorysy staveb 
stavby rodinných domů situovat při 
komunikaci 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací, jako manipulační 
plocha bez oplocení bude ponechán podél 
procházejícího vodního toku volný pruh 
v šířce 6 m na každou stranu od břehové 
čáry 

NE 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.HO.4 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N 
DSm-N 25 

JV okraj sídla 
Horka 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 25 
max. 2 RD 
malé a středně velké objemy jednopodlažních 
staveb, obdélné půdorysy staveb 
stavby rodinných domů situovat při 
komunikaci 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost meliorací 

NE 

Z.HO.5 Plochy pro výrobu 
a skladování - 
lehký průmysl 

VL-N Z okraj sídla 
Horka 

malé a středně velké objemy obdélných 
staveb - jednopodlažní 
dopravní napojení ze stávající DSm-S 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost meliorací 
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 
respektovat okolní hladinu zástavby 
zajistit funkční likvidaci splaškových i 
dešťových vod v lokalitě 
doplnit výsadbou doprovodné zeleně, která 
by zároveň napomáhala ke snížení 
případného hluku 

NE 

Z.HO.6 Plochy pro výrobu 
a skladování - 
lehký průmysl 

VL-N II V od sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení ze stávajících  
krajských komunikací  
nadzemní stavby posazené na uliční čáru 
definovanou již existující stavbou na ploše 
VL-S 

ANO 
ÚS1 

Z.HO.7 Plochy pro výrobu 
a skladování - 
lehký průmysl 

VL-N V od sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení ze stávajících  
krajských komunikací  
nadzemní stavby posazené na uliční čáru 
definovanou již existující stavbou na ploše 
VL-S 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 požadováno dokladování zátěže hlukem 
z nových provozoven na okolní obytnou 
zástavbu 

ANO 
ÚS1 

Z.HO.8 Plochy pro výrobu 
a skladování – 
drobná 
a řemeslná 
výroba 

VD-N JV od sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení ze stávající krajské 
silnice výstupní limit hlukové zátěže z R10 – 
viz kap. 6.3.2. 
v ochranném pásmu silnice R10 lze provádět 
stavby a terénní úpravy jen na základě 
povolení vydaného silničním správním úřadem 

NE 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.HO.9 Plochy smíšené 
obytné – 
v centrech měst 

SC-N JV od sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z ploch PV 
malé a středně velké objemy nízkopodlažních 
staveb v případě výstavby bytových domů 
na 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 protihluková opatření 

NE 

Z.HO.10 Plochy veřejných 
prostranství 

PV-N JV od sídla 
Bakov n. J. 

 NE 

Z.HO.11 Plochy veřejných 
prostranství 

PV-N JV od sídla 
Bakov n. J. 

 NE 

Z.HO.12 Plochy smíšené 
obytné – 
v centrech měst, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

SC-N 
DSm-N 14 

JV okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 14 
malé a středně velké objemy nízkopodlažních 
staveb tvořící kompoziční odclonění od 
místních komunikací, posazené pokud možno 
souvisle na uliční čáře v případě výstavby 
bytových domů na 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 protihluková opatření 

NE 

Z.HO.13 Plochy pro výrobu 
a skladování – 
drobná 
a řemeslná 
výroba 

VD-N JV od sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 14 středně velké objemy 
nízkopodlažních staveb tvořící kompoziční 
odclonění od místních komunikací, posazené 
pokud možno souvisle na uliční čáře 

NE 

Z.HO.14 Plochy veřejných 
prostranství – 
veřejná zeleň, 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

ZV-N 
DSm-N 14 

od sídla 
Bakov n. J. 

 NE 

Z.HO.15 Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

DSm-N 15 JV od sídla 
Bakov n. J. 

 NE 

Katastrální území: MALÁ BĚLÁ (MB) 

Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.MB.1 Plochy dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

DSm-N 1 SZ okraj sídla 
Malá Bělá, 
podél tratě 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.MB.2 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N 
DSm-N 2 

SZ okraj sídla 
Malá Bělá 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 2 
minimální velikost stavební parcely 1000 m2 

malé a středně velké objemy 
nízkopodlažních staveb posazených 
niveletou ve spodní partii pozemku 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.MB.3 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské, Plochy 
dopravní 
infrastruktury – 
místní komunikace 

BV-N 
DSm-N 3 

Z okraj sídla 
Malá Bělá, lok. 
Za tratí 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 3 
minimální velikost stavební parcely 1000 m2 

malé a středně velké objemy jednopodlažních 
staveb, obdélné půdorysy staveb uliční 
čára niveletou v horní partii pozemku 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS4 

Z.MB.4 Plochy veřejných 
prostranství – 
veřejná zeleň 

ZV-N Z okraj sídla 
Malá Bělá, lok. 
Za tratí 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS4 

Z.MB.5 Plochy pro výrobu 
a skladování - 
lehký průmysl 

VL-N zem. areál JZ 
od sídla Malá 
Bělá 

malé a středně velké objemy obdélných 
staveb - nízkopodlažní dopravní napojení ze 
stávající účelové komunikace, nebo již 
existujícího areálu vzhledem k umístění 
v CHOPAV respektovat § 28 vodního zákona 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost 
meliorací 

NE 

Z.MB.6 Plochy technické 
infrastruktury 

TI-N V okraj sídla 
Malá Bělá 

plocha pro čerpací stanici odpadních vod 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
vzhledem k umístění v záplavovém území 
respektovat § 17 vodního zákona 

NE 

Katastrální území: ZVÍŘETICE (ZV) 

Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.ZV.1 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N S okraj sídla 
Zvířetice 

dopravní napojení ze stávající účelové 
komunikace 
malé a středně velké objemy jednopodlažních 
staveb, obdélné půdorysy staveb 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

Z.ZV.4 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 
s ochranným 
režimem 

BVo-N J okraj sídla 
Zvířetice 

malé a středně velké objemy staveb 
obdélných půdorysů - jednopodlažní 
dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace 
minimální velikost stav. parcely 2000 m2 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS5 
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Plocha 
Navržené funkční 
využití 

Kód 
funkčního 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

Z.ZV.5 Plochy veřejných 
prostranství – 
veřejná zeleň 

ZV-N J okraj sídla 
Zvířetice 

vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

ANO 
ÚS5 

Z.ZV.6 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 
s ochranným 
režimem 

BVo-N J část sídla 
Zvířetice 

dopravní napojení ze stávající DSm-S  
malé a středně velké objemy staveb – 
jednopodlažní 
max. 2 RD 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 
vzhledem k umístění na meliorovaných 
pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost meliorací 

NE 

Z.ZV.8 Plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 

BV-N S okraj sídla 
Zvířetice 

dopravní napojení z místní komunikace 
malé a středně velké objemy jednopodlažních 
staveb, obdélné půdorysy staveb min. 
velikost stav. parcely 2000 m2 rozvolněná 
struktura 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 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona vzhledem k umístění 
na meliorovaných pozemcích je nutné 
provádět taková opatření, která neohrozí 
funkčnost meliorací 

NE 

3.3. Vymezení ploch přestavby 

Plocha Původní využití 
Navržené 
funkční 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

P.BA.1 Výroba a 
skladování 

SC-N) J okraj sídla 
Bakov n. J. 

dopravní napojení z navržené místní 
komunikace DSm-N 16 
malé a středně velké objemy staveb 

NE 

P.BU.1 Zemědělská 
výroba 

VD-N S část sídla 
Buda 

středně velké objemy staveb 
dopravní napojení ze stávajících komunikací 
pruh ochranné a izolační zeleně oddělující 
stávající plochy bydlení BVo-S 
na jihozápadním okraji lokality 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

P.BU.2 Zemědělská 
výroba 

VD-N S část sídla 
Buda 

středně velké objemy staveb 
dopravní napojení ze stávajících komunikací 
pruh ochranné a izolační zeleně oddělující 
stávající plochy bydlení BVo-S na jižním 
okraji lokality 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 
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Plocha Původní využití 
Navržené 
funkční 
využití 

Umístění Podmínky pro využití ploch 
Územní 
studie 

P.ZV.1 Zemědělská 
výroba 

VL-N J od sídla 
Zvířetice 

středně velké objemy staveb 
dopravní napojení ze stávající účelové 
komunikace 
vzhledem k umístění v CHOPAV respektovat 
§ 28 vodního zákona 

NE 

3.4. Vymezení systému sídelní zeleně 

Významné plochy sídelní zeleně jsou vymezeny a ponechány jako zpravidla nezastavitelné. 
Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství - veřejné zeleně a plochy zeleně soukromé 
a vyhrazené. Tyto plochy posilují význam celkové kompozice sídla, odcloňují možné rušivé 
provozy a upevňují ekologickou stabilitu. 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 

4.1. Dopravní infrastruktura 

4.1.1. Koncepce silniční infrastruktury 
Současná silniční síť zůstává stabilizována. 

4.1.2. Koncepce železniční dopravy 
ÚP vymezuje jižně od sídla Podhradí plochu územní rezervy R2 pro stavbu přeložky trati 070 
Josefův Důl/Dalešice. 

4.1.3. Místní komunikace 
ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace (DSm-S, DSm-N). Úseky 
místních komunikací mohou zahrnovat i plochy veřejných prostranství. 
Pro stavební úpravy, nástavby a přístavby, novostavby ve výrobním areálu, přimykajícího se 
k ploše Z.BA.15 je podmínkou existence místní komunikace DSm-N 9. 

Navržená 
komunikace 

Zastavitelná 
plocha 

Účel 

DSm-N 1 Z.MB.1 propojení místní komunikace se silnicí II/276 

DSm-N 2 Z.MB.2 obsluha zastavitelné plochy Z.MB.2 

DSm-N 3 Z.MB.3 obsluha zastavitelné plochy Z.MB.3  

DSm-N 4 Z.BA.1 obsluha zastavitelné plochy Z.BA.1 

DSm-N 5 
Z.BA.7 
Z.BA.11 

obsluha zastavitelné plochy Z.BA.7, Z.BA.11 

DSm-N 6 Z.BA.10 komunikace pro pěší a cyklisty 

DSm-N 7 Z.BA.13 komunikace pro pěší a cyklisty 

DSm-N 8 Z.BA.16 komunikace pro pěší a cyklisty 

DSm-N 9 Z.BA.15 obsluha zastavitelné plochy Z.BA.15, Z.BA.14 

DSm-N 12 Z.BA.19 obsluha zastavitelné plochy Z.BA.19 

DSm-N 13 Z.BA.19 obsluha zastavitelné plochy Z.BA.19 

DSm-N 14 Z.HO.12 obsluha zastavitelné plochy Z.HO.12, 13 

DSm-N 15 Z.HO.15 
obsluha zastavitelné plochy Z.HO.12, 13 a Z.BA.20 propojením navržené místní 
komunikace DSm-N 16 se silnicí III/27611 
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Navržená 
komunikace 

Zastavitelná 
plocha 

Účel 

DSm-N 16 
Z.BA.20 
Z.BA.21 

obsluha zastavitelné plochy Z.BA.20, Z.BA.23, plochy přestavby P.BA.1 

DSm-N 17 Z.BA.20 obsluha zastavitelné plochy Z.BA.20 

DSm-N 18 Z.BA.20 obsluha zastavitelné plochy Z.BA.20 

DSm-N 20 Z.BA.27 obsluha zastavitelné plochy Z.BA.27 

DSm-N 21 Z.CH.2 obsluha zastavitelné plochy Z.CH.2 

DSm-N 23 Z.HO.1 obsluha zastavitelné plochy Z.HO.1 

DSm-N 24 Z.HO.3 obsluha zastavitelné plochy Z.HO.3 

DSm-N 25 Z.HO.4 obsluha zastavitelné plochy Z.HO.4 

DSm-N 26 
Z.CH.11 
Z.CH.13 
Z.CH.14 

obsluha zastavitelné plochy Z.CH.5, 11, 12, 13 

DSm-N 27 Z.CH.20 obsluha zastavitelné plochy Z.CH.15, 16, 17, 18, 19 

DSm-N 28 
Z.BU.2 
Z.BU.3 

rozšíření stávající místní komunikace, obsluha zastavitelné plochy Z.BU.2, 3 

DSm-N 29 Z.BU.4 obsluha zastavitelné plochy Z.BU.4 

DSm-N 30 Z.BA.5 obsluha zastavitelné plochy Z.BA.5 a okolní stávající zástavby 

4.1.4. Účelové komunikace 
ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace (DSú-S, DSú-N). 

Navržená 
komunikace 

Umístění Účel 

DSú-N 1 S od sídla Zvířetice obsluha území, propojení stávajících komunikací 

DSú-N 2 
S od sídla Podhradí, 
J od sídla Malá Bělá 

komunikace pro pěší a cyklisty, propojení sídel Podhradí a Malá Bělá 

DSú-N 3 S od sídla Podhradí 
komunikace pro pěší a cyklisty, propojení sídel Podhradí a Malá Bělá 
napojením na navrženou účelovou komunikaci DSú-N 4 

DSú-N 4 J od sídla Malá Bělá 
komunikace pro pěší a cyklisty, propojení sídel Malá Bělá a Podhradní 
napojením na navrženou účelovou komunikaci DSú-N 3 

DSú-N 5 
S okraj 
sídla Bakov nad 
Jizerou 

komunikace pro pěší a cyklisty 

DSú-N 6 S od sídla Podhradí komunikace pro pěší a cyklisty 

DSú-N 7 
S od 
sídla Chudoplesy 

obsluha území, propojení stávajících komunikací mezi sídly Bakov n. 
Jizerou a Chudoplesy 

DSú-N 8 

SV od 
sídla Chudoplesy, J 
od sídla Bakov nad 
Jizerou 

komunikace pro pěší a cyklisty, propojení sídel Chudoplesy 
a Bakov nad Jizerou 

DSú-N 9 J od sídla Chudoplesy obsluha území 

DSú-N 10 JZ od sídla Horka obsluha území 

DSú-N 11 SZ od sídla Horka komunikace pro pěší a cyklisty 

DSú-N 12 
V od sídla Bakov nad 
Jizerou, SZ od 
sídla Horka 

komunikace pro pěší a cyklisty, propojení V části sídla Bakov nad 
Jizerou se sídlem Horka 

DSú-N 13 
Z okraj sídla Horka, 
sídlo Horka, V od 

komunikace pro pěší a cyklisty, propojení V části sídla Bakov nad 
Jizerou se sídly Horka a Zájezdy 
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K.TI.1 

Navržená 
komunikace 

Umístění Účel 

sídla Horka 

DSú-N 14 S od sídla Zájezdy 
komunikace pro pěší a cyklisty, propojení sídel Zájezdy 
a Buda napojením na navrženou účelovou komunikaci DSú-N 15 

DSú-N 15 
JZ od sídla Buda, 
sídlo Buda, V od 
sídla Buda 

komunikace pro pěší a cyklisty, propojení sídel Buda a Zájezdy 
napojením na navrženou účelovou komunikaci DSú-N 14 

DSú-N 16 SV od sídla Horka obsluha území 

DSú-N 17 S od sídla Zájezdy obsluha území 

DSú-N 18 JV od sídla Buda obsluha území, propojení stávajících komunikací 

DSú-N 19 J od sídla Buda obsluha území, propojení stávajících komunikací 

DSú-N 20 J od sídla Buda obsluha území, propojení stávajících komunikací 

Podmínky využití nebrání vymezení ploch dopravní infrastruktury i na jiných plochách, než 
dopravní infrastruktury.  

4.2. Technická infrastruktura 

ÚP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury: 

Koridor Účel Umístění Vymezení Podmínky pro využití koridorů 

K.TI.1 Koridor pro 
stavbu tlakové 
kanalizace 
Chudoplesy – 
Bakov n. Jizerou 
vč. souvisejících 
staveb 

mezi sídlem 
Chudoplesy a 
Bakov n. J. 

koridor 
vymezen 
v šíři 20 m 

- koridor je vyjádřen jako překryvná vrstva, která má 
přednost před ostatními plochami s rozdílným 
způsobem využití. 
po realizaci předmětné infrastruktury se zbylá část 
plochy koridoru využije pro funkční využití plochy pod 
koridorem. 
do doby realizace předmětné technické infrastruktury 
je v koridoru nepřípustné provádět stavby a činnosti, 
které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky 
znevýhodnily umístění a realizaci předmětné technické 
infrastruktury (včetně staveb souvisejících). 
pro koridor K.TI.1 – zajistit ochranu přítomného 
nadregionálního biokoridoru 
pro koridor K.TI.2 – vedení kanalizace vést pokud 
možno mimo hranice chráněného ložiskového území, 
pokud to nebude technicky možné, je 
výstavba kanalizace výslovně podmíněna souhlasem 
OBÚ a MPO.  
pro koridor K.TI.2 - vzhledem k umístění v záplavovém 
území a v aktivní zóně záplavového území 
respektovat § 67 vodního zákona 
pro koridor K.TI.2 - vzhledem k umístění 
na meliorovaných pozemcích je nutné provádět taková 
opatření, která neohrozí funkčnost meliorací 

K.TI.2 Koridor pro 
stavbu tlakové 
kanalizace Malá 
Bělá – Bakov n. 
Jizerou vč. 
souvisejících 
staveb 

mezi sídlem 
Malá Bělá 
a Bakov n. J. 

koridor 
vymezen 
v šíři 20 m 

4.2.1. Koncepce zásobování vodou 

ÚP umožňuje rozšíření vodovodní sítě pro plochy zastavěného území i pro plochy zastavitelné. 
Pro rozvojové plochy jsou uvedeny podmínky centrálního zásobování ze stávajícího nebo 
navrženého rozvodu vodovodu, napojeného na centrální, již existující soustavu zásobování. 
U lokalit, které nejsou napojeny na veřejnou vodovodní síť, je třeba zásobování pitnou vodou 
řešit individuálně. 
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4.2.2. Koncepce odkanalizování 

ÚP umožňuje rozšíření kanalizační sítě pro plochy zastavěného území i pro plochy zastavitelné. 
V sídle Chudoplesy ÚP vymezuje plochu Z.CH.10 (TI-N) pro stavbu čerpací stanice odpadních vod, 
která bude čerpat odpadní vody ze sídla Chudoplesy do stávající ČOV Bakov nad Jizerou. Pro 
přivedení odpadních vod do ČOV Bakov n. Jizerou je vymezen koridor technické infrastruktury 
K.TI.1. 
V sídle Malá Bělá ÚP vymezuje plochu Z.MB.6 (TI-N) pro stavbu čerpací stanice odpadních vod, 
která bude čerpat odpadní vody ze sídla Malá Bělá do stávající ČOV Bakov nad Jizerou. Pro 
přivedení odpadních vod do ČOV Bakov n. Jizerou je vymezen koridor technické infrastruktury 
K.TI.2. 
Do doby vybudování splaškové kanalizace je třeba likvidaci odpadních vod z plánovaných lokalit 
řešit individuálně. Je nutné, 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 způsobilostí 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. 
Návrh koncepce ukládá pro vyjmenované plochy požadavky uvedené níže. 
U ostatních ploch nevyjmenovaných jsou možné alternativní způsoby odkanalizování 
a zásobování vodovodem (například studny, jímky, domovní čistírny odpadních vod). 
Centrální koncepce odkanalizování může být řešena již pro několik rodinných domů (vždy 
minimálně v rámci jedné plochy). Pro současně zastavěná území je přípustný dosavadní systém 
zásobování a odkanalizování.  

Katastrální území: Bakov nad Jizerou (BA) 

Plocha Navržené funkční využití 
Kód 
funkčního 
využití 

CENTRÁLNÍ 
VODOVOD 

CENTRÁLNÍ 
KANALIZACE 

Z.BA.1 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské 

BI-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.3 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské 

BI-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.5 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské 
Plochy smíšené obytné – v centrech měst 

BI-N 
SC-N 

Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.6 Plochy bydlení v bytových domech BH-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.7 Plochy občanského vybavení - hřbitovy OH-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.11 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské 

BI-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.12 Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.14 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské 

BI-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.15 Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.19 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské 

BI-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.20 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské 

BI-N Požaduje se Požaduje se 
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Plocha Navržené funkční využití 
Kód 
funkčního 
využití 

CENTRÁLNÍ 
VODOVOD 

CENTRÁLNÍ 
KANALIZACE 

Z.BA.23 Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.25 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.26 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.27 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.28 Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL-N Není požadován Není požadována 

Z.BA.29 
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení OS-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.31 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.32 Plochy smíšené obytné - venkovské SV-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.34 Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC-N Požaduje se Požaduje se 

Z.BA.35 Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC-N Požaduje se Požaduje se 

Katastrální území: Buda (BU) 

Plocha Navržené funkční využití 
Kód 
funkčního 
využití 

CENTRÁLNÍ 
VODOVOD 

CENTRÁLNÍ 
KANALIZACE 

Z.BU.1 
Plochy pro výrobu a skladování – drobná 
a řemeslná výroba VD-N Požaduje se Není požadována 

Z.BU.2 
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení 

OS-N Požaduje se Není požadována 

Z.BU.3 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.BU.4 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.BU.5 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.BU.6 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.BU.7 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské 

BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.BU.8 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské s ochranným režimem BVo-N Požaduje se Není požadována 

Katastrální území: CHUDOPLESY (CH) 

Plocha Navržené funkční využití 
Kód 
funkčního 
využití 

CENTRÁLNÍ 
VODOVOD 

CENTRÁLNÍ 
KANALIZACE 

Z.CH.1 
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení OS-N Požaduje se Není požadována 

Z.CH.2 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské BI-N Požaduje se Není požadována 

Z.CH.4 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské 

BI-N Požaduje se Není požadována 

Z.CH.5 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské BI-N Požaduje se Není požadována 
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Plocha Navržené funkční využití 
Kód 
funkčního 
využití 

CENTRÁLNÍ 
VODOVOD 

CENTRÁLNÍ 
KANALIZACE 

Z.CH.8 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské BI-N Požaduje se Není požadována 

Z.CH.9 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské BI-N Požaduje se Není požadována 

Z.CH.11 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Požaduje se 

Z.CH.12 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.CH.13 
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení OS-N Požaduje se Není požadována 

Z.CH.15 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N II Požaduje se Požaduje se 

Z.CH.16 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N II Požaduje se Požaduje se 

Z.CH.17 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N II Požaduje se Požaduje se 

Z.CH.18 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N II Požaduje se Požaduje se 

Z.CH.19 
Plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura OV-N Požaduje se Není požadována 

Z.CH.21 
Plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské BI-N Požaduje se Není požadována 

Katastrální území: HORKA U BAKOVA (HO) 

Plocha Navržené funkční využití 
Kód 
funkčního 
využití 

CENTRÁLNÍ 
VODOVOD 

CENTRÁLNÍ 
KANALIZACE 

Z.HO.1 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.HO.2 
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení OS-N Požaduje se Není požadována 

Z.HO.3 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.HO.4 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.HO.5 Plochy pro výrobu a skladování - lehký průmysl VL-N Požaduje se Není požadována 

Z.HO.6 Plochy pro výrobu a skladování - lehký průmysl VL-N II Požaduje se Není požadována 

Z.HO.7 Plochy pro výrobu a skladování - lehký průmysl VL-N Požaduje se Není požadována 

Z.HO.8 
Plochy pro výrobu a skladování – drobná 
a řemeslná výroba VD-N Požaduje se Požaduje se 

Z.HO.9 Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC-N Požaduje se Není požadována 

Z.HO.12 Plochy smíšené obytné – v centrech měst SC-N Požaduje se Není požadována 

Z.HO.13 
Plochy pro výrobu a skladování – drobná 
a řemeslná výroba VD-N Požaduje se Požaduje se 

Katastrální území: MALÁ BĚLÁ (MB) 

Plocha Navržené funkční využití 
Kód 
funkčního 
využití 

CENTRÁLNÍ 
VODOVOD 

CENTRÁLNÍ 
KANALIZACE 

Z.MB.2 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.MB.3 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Požaduje se 

Z.MB.5 Plochy pro výrobu a skladování - lehký průmysl VL-N Požaduje se Není požadována 
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Katastrální území: ZVÍŘETICE (ZV) 

Plocha Navržené funkční využití 
Kód 
funkčního 
využití 

CENTRÁLNÍ 
VODOVOD 

CENTRÁLNÍ 
KANALIZACE 

Z.ZV.1 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

Z.ZV.4 
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
s ochranným režimem 

BVo-N Požaduje se Není požadována 

Z.ZV.6 
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
s ochranným režimem BVo-N Požaduje se Není požadována 

Z.ZV.8 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV-N Požaduje se Není požadována 

4.2.3. Odvádění srážkových vod 
Veškeré srážkové vody budou přednostně využívány (např. jako zálivka) a vsakovány do půdy, 
ledaže by charakter podloží vyžadoval odvedení srážkových vod do vodního toku či kanalizace. 
Pro zpevněné plochy (automobilové stání apod.) preferovat vegetační dlaždice. 

4.2.4. Koncepce elektrické energie 
ÚP dovoluje vybudování nových trafostanic a napájecích vedení kdekoliv, je to umožněno v rámci 
přípustného a podmíněně přípustného využití všech funkčních ploch. 
Nejsou navrženy přeložky VN, rozvojové plochy respektují dosavadní pokrytí trasami VN.  

4.2.5. Koncepce zásobování plynem a teplem 

ÚP nemění dosavadní koncepci vytápění plynem, elektrickou energií či tuhými palivy a neukládá 
požadavek napojení na vybrané systémy infrastruktury.  

4.2.6. Odpadové hospodářství 

Na plochách občanského vybavení (vyjma ploch škol, úřadu a kostela), technické infrastruktury 
a plochách výroby je možné řešit odpadové hospodářství sběrného dvora. Stávající 
svoz domovních odpadů zůstává ÚP nedotčen s odvozem na skládku mimo správní území 
a minimální frekvencí 1x týdně. 

4.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury 

Koncepce je tvořena stávajícími plochami OV a nově vymezenými plochami v rámci rozvojových 
území. 
ÚP potvrzuje stávající plochy veřejné infrastruktury občanského vybavení. Pro zastavitelné 
plochy jsou rovněž podmínkami využití dány možnosti využití pro občanskou vybavenost. 
Ve vybraných plochách jsou vymezeny navržené plochy občanského vybavení.  

Plocha Navržené funkční využití Umístění  

Z.BA.7 Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH-N) V okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.29 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS-N) S okraj sídla Studénka 

Z.BU.2 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS-N) S okraj sídla Buda 

Z.CH.1 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS-N) S okraj sídla Chudoplesy 

Z.CH.13 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS-N) JZ okraj sídla Chudoplesy 

Z.CH.19 Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV-N) SZ okraj sídla Chudoplesy 

Z.HO.2 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS-N) S okraj sídla Horka 
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4.4. Veřejná prostranství 

Koncepce je tvořena stávajícími plochami veřejných prostranství. Pro zastavitelné plochy jsou 
rovněž podmínkami využití dány možnosti využití pro veřejná prostranství. Pro významné 
rozvojové plochy je plocha veřejných prostranství stanovena taxativně ve výkresové části, 
je tedy podmínkou. Cílem je nejen vymezení ploch pro pobytové a rekreační funkce, posílení 
ekologické stability a snížení prašnosti. Dalším cílem je také případné odclonění ploch bydlení 
vůči plochám výroby či dopravy plochami zeleně. Tato podmínka je stanovena plošně ve výkrese 
(významné rozvojové záměry), tak i ve vybraných podmínkách využití textové části. 

Plocha Navržené funkční využití Umístění  

Z.BA.2 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV-N) S okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.8 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV-N) V okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.17 Plochy veřejných prostranství (PV-N) V okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.18 Plochy veřejných prostranství (PV-N) V okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.24 Plochy veřejných prostranství (PV-N) J okraj sídla Bakov n. J. 

Z.BA.33 Plochy veřejných prostranství (PV-N) JZ okraj sídla Studénka 

Z.BA.34 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV-N) S okraj sídla Bakov n. J. 

Z.CH.14 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV-N) JZ okraj sídla Chudoplesy 

Z.CH.20 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV-N) SZ okraj sídla Chudoplesy 

Z.HO.10 Plochy veřejných prostranství (PV-N) JV od sídla Bakov n. J. 

Z.HO.11 Plochy veřejných prostranství (PV-N) JV od sídla Bakov n. J. 

Z.HO.14 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV-N) JV okraj sídla Bakov n. J. 

Z.MB.4 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV-N) 
Z okraj sídla Malá Bělá, 
lok. Za tratí 

Z.ZV.5 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV-N) J okraj sídla Zvířetice 

4.5. Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

 Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní  
V záplavovém území nejsou vymezovány žádné plochy pro zástavbu. 
 Zóny havarijního plánování 
Ve správním území krajský úřad neuplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího 
havarijního plánu. 
 Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje úřad pouze při vyhlášení povodňového a válečného stavu. 
Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů 
a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. 
V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku mimořádné události v době 
míru zajišťuje městský úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová 
havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla, letadla, apod.) především za využití 
ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, 
výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání 
nebezpečných látek. 
Předpokládá se tedy ukrytí obyvatelstva převážně v podsklepených (ale i nadzemních) částech 
obytných domů. 
Výrobní areály řeší ukrytí pro osazenstvo svým plánem ukrytí. V případě povodně bude pro 
úkryt cenných věcí postižených obyvatel - rekreantů poskytnuta budova městského úřadu 
a základní školy.  
Pro úkryt obyvatel postižených povodní poslouží tělocvična základní školy. 
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 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Zajištění evakuace organizuje městský úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je 
možný ve stávajících objektech občanského vybavení (budova úřadu, školy). 
Individuální únik obyvatel z obce v případě nenadálých událostí je možný s využitím stávající 
silniční a cestní sítě a to všemi směry. 
 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou 
využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Skladování materiálu civilní 
ochrany a humanitární pomoci územní plán navrhuje na plochách označených jako plochy 
občanského vybavení (objekt budovy úřadu, škola). 
 Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná a zastavitelná území obce 
Na území obce se mohou nacházet nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto 
způsobem snižovat riziko spojené s případnými haváriemi. 
Pokud by např. v důsledku mimořádné události došlo k jejich výskytu v území 
a vyvstala potřeba jejich přechodného uskladnění, je disponibilní plochou pro tento účel 
plocha výrobního areálu v severovýchodní části sídla Bakov. 
 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
Pro vymezení ploch pro dekontaminaci je zapotřebí vyhledávací studie a dohoda s vlastníky 
dotčených pozemků. 
 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
Rizikovými faktory pro vznik mimořádné události generující nebezpečné látky mohou být: 
• silniční havárie (místa vzájemných křížení s místními komunikacemi) 
• železniční havárie 
• letecká havárie 
• povodeň 
• kontaminace podzemních vod převážně biologickými látkami (areály zemědělských 

a výrobních areálů) 
 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit obec ve spolupráci s 
provozovateli sítí podle jejich zpracovaných krizových plánů pro případy mimořádné situace. 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou je možné z mobilních cisteren a z nekontaminovaných 
studní, nouzové zásobování elektrickou energií pak z mobilních generátorů. 
 Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení 
Tato oblast bude zajištěna spuštěním sirény a předáním varovných informací občanům cestou 
obecního úřadu za využití obecního rozhlasu, pojízdných rozhlasových zařízení, předání 
telefonických informací a dalších náhradních prvků varování. 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro změny jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost 
krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání 
ložisek nerostných surovin apod. 

5.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro změny jejich využití 

V ploše krajiny jsou navrženy protierozní opatření pro posílení retenčních a biologických 
schopností převážně meliorovaných vodotečí. Pásy ploch smíšených nezastavěného území jsou 
dostatečně široké pro vymezení potočních meandrů a drobné výsadby nelesní zeleně s vodními 
plochami. Na vybraných plochách, zejména tam, kde jsou pásy přírodní podstatně širší, posilují 
také funkci ÚSES. 
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 Zohlednění § 18 odst. 5 stavebního zákona 
Pro celé řešené území platí, že v nezastavěném území (tedy mimo zastavěné území 
a zastavitelné plochy) je vyloučeno umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu 
nerostů. 
Územním plánem je vysloveně povoleno řešení starých ekologických zátěží do plošného rozsahu 
100 m2 i v nezastavitelném území vč. PUPFL. 

5.2. Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES), vymezení ploch pro 
ÚSES 

ÚP vymezuje plochy pro ÚSES na lokální, regionální a nadregionální úrovni, pro které stanovuje 
podmínky využití. Tyto plochy jsou harmonicky doplněny do ploch uspořádání krajiny a tvoří tak 
nedílnou součást celého krajinného rámce. 

 Biocentra 

Číslo Název Typ Rozloha v ŘÚ 

RBC 1236 Vrch Baba u Kosmonos Regionální biocentrum - funkční 1,842 ha 

RBC 1237 Podhrázská a Dalešická tůň (Borek) Regionální biocentrum - funkční 0,287 ha 

RBC 1780 Bítouchov (Zvířetice) Regionální biocentrum - funkční 0,175 ha 

RBC 1239 Rečkov – Klokočka Regionální biocentrum - funkční 0,291 ha 

LBC 2  Regionální biocentrum - funkční 3,103 ha 

LBC 3  Regionální biocentrum - funkční 3,076 ha 

LBC 4  Lokální biocentrum - funkční 1,792 ha 

LBC 5  Lokální biocentrum - funkční 2,000 ha 

LBC 6  Lokální biocentrum - funkční 4,579 ha 

LBC 7  Lokální biocentrum - funkční 7,768 ha 

LBC 8  Lokální biocentrum - funkční 4,212 ha 

LBC 9  Lokální biocentrum - funkční 4,594 ha 

LBC 11  Lokální biocentrum - funkční 14,595 ha 

LBC 12  Lokální biocentrum - nefunkční 4,575 ha 

LBC 13  Lokální biocentrum - nefunkční 3,092 ha 

LBC 15  Lokální biocentrum - funkční 6,547 ha 

 Biokoridory 

Číslo Název Typ Délka v ŘÚ 

NRBK 32 Příhrazské skály – K10 
Nadregionální biokoridor – částečně 
funkční 

7,650 m 

NRBK 33 Břehyně Pecopala – Příhrazské skály Nadregionální biokoridor - funkční 550 m 

RBK 680 K Babě Regionální biokoridor – částečně funkční 1350 m 

RBK 681 Baba – Nový rybník Regionální biokoridor – částečně funkční 4900 m 

LBK 1  Lokální biokoridor - funkční 200 m 

LBK 10  Lokální biokoridor - funkční 1450 m 

LBK 14  Lokální biokoridor - funkční 1700 m 

LBK 16  Lokální biokoridor – částečně funkční 2000 m 
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V grafickém vyjádření územního plánu jsou plochy ÚSES vyjádřeny jako překryvné plochy. Tyto 
plochy ÚSES tudíž jsou nadřazené vůči ostatním plochám využití, které překrývají. 

Využití ploch BIOCENTER 

Převažující využití: 
- využití, které zajišťuje ochranu a trvalou existenci společenstev organismů vázaných 

na trvalé stanovištní podmínky (přirozené biotopy) 
Přípustné využití: 
- současné využití 
- jiné jen pokud nezhorší stávající úroveň ekologické stability. Změnou nesmí dojit ke 

znemožnění navrhovaného využití ploch nebo zhoršení přirozeného způsobu využití 
současných ploch ÚSES 

Podmíněně přípustné využití: 
- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská 

zařízení, protipovodňové stavby, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším 
zásahu a narušení funkčnosti biocentra 

Nepřípustné využití:  
- změny funkčního využiti, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability 

daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické 
stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), 
které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES 

- jakékoli změny funkčního využiti, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter 
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich 

- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných 
surovin apod. mimo činnosti podmíněně přípustné 

Využití ploch BIOKORIDORŮ 

Převažující využití: 
- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým 

stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém 
hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně rekreační 
plochy přirozeného charakteru 

Přípustné využití: 
- současné využití 
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění 

navrhovaného využití a přirozeného způsobu využití současných funkčních biokoridorů 
Podmíněně přípustné využití: 
- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, 

protipovodňové stavby, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu 
a narušení funkčnosti biokoridoru 

- umístěni liniových staveb pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším 
rozsahu 

Nepřípustné využití: 
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability 

daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické 
stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), 
které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru 

- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu 
a založení chybějících částí biokoridorů 

- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných 
surovin, apod., mimo činností podmíněně přípustných 
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BI-N 

BI-S 

5.3. Prostupnost krajiny 

Základní prostupnost je dána sítí silnic, místních a účelových komunikací. Podmínky využití 
ploch neurbanizovaných umožňují trasovat cesty kdekoliv v krajině. Stávající cestní síť je 
doplněna plochami nových úseků komunikací (viz kap. 4.1.4). 

5.4. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi 

Podél osy řeky Jizery nejsou vymezovány žádné rozvojové plochy. Právě podél vodotečí a to 
často meliorovaných a zatrubněných, jsou vymezeny pásy smíšeného nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) a plochy vodní s cílem posílení retenčních schopností území a ekologické 
stability. 

5.5. Rekreace 

Koncepce využití stávajících ploch pro rekreaci se nemění. 
Na plochách občanské vybavenosti ale i plochy k bydlení se rovněž předpokládá využití pro 
rekreační účel a to zejména hromadného charakteru (stavby pro ubytování, např.).  
Stávající chatové objekty lze rozšiřovat o max. 5 metrů, tomu odpovídá podrobnost vymezené 
čáry zastavěného území. 

5.6. Dobývání ložisek nerostných surovin 

V zájmovém území jsou evidována výhradní ložiska štěrkopísku 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 Jizerou a č. 1620000 Bakov nad Jizerou I.  
Případnou výstavbu v chráněném ložiskovém území je možné realizovat ve smyslu ustanovení 
§ 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V zájmu ochrany nerostného 
bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s 
dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle 
tohoto zákona. Povolení stavby v chráněném ložiskovém území, která nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska, může vydat podle ustanovení § 19 horního zákona stavební úřad pouze se 
souhlasem krajského úřadu, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem. 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s 
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, 
ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě 
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

6.1. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

6.1.1. BI – PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské 

 BI-S, BI-N 
Převažující využití: 
- pozemky pro bydlení v rodinných domech se zahradami  
- Lze řešit izolované, řadové domy. 
Přípustné využití: 
- stavby ubytovacího zařízení, penziony 



f) Textová část ÚP Bakov nad Jizerou s vyznačením změn  

Změna č.1 územního plánu Bakov nad Jizerou - o d ů v o d n ě n í - červenec 2019  34 

- veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury 
a mobiliářem pro relaxaci 

- zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény, apod.) 
- doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, apod.) 
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití:  
- za předpokladu prokázání, že řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení 

nedojde ve vymezené ploše ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení, 
zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, apod.: 

- stavby občanského vybavení (školy, pečovatelské domy, apod.) musí být stavbami 
souvisejícího občanského vybavení, sloužícího zejména místním obyvatelům 

- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 450 m2 zastavěné plochy 

(např. opravny osobních vozidel, řemeslnické dílny, prodejny spotřebního zboží, 
kadeřnictví, apod.) 

- stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení 
- zdravotnické stavby a jejich zařízení 
- bytové domy 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, hřiště 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 
- stavby a zařízení pro administrativu 
- parkoviště 
- vodní plochy, retenční nádrže 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby rodinných domů nepřekročí 2 nadzemní podlaží + podkroví 
- v ostatních případech výšková hladina zástavby nepřekročí 3 nadzemní podlaží + 

podkroví (případně ustupující podlaží) 

6.1.2. BV – PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech - venkovské 

 BV-S, BV-N, BV-N II 
Převažující využití: 
- pozemky pro bydlení v rodinných domech se zahradami s možností chovatelského 

a pěstitelského zázemí pro samozásobení a s příměsí nerušících obslužných funkcí 
místního významu 

Přípustné využití:  
- stavby ubytovacího zařízení, penziony 
- veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci 
- zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény, apod.) 
- doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, apod.) 
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití:  
- za předpokladu prokázání, že řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení 

nedojde ve vymezené ploše ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení, 
zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, apod.: 

- stavby občanského vybavení (školy, pečovatelské domy, apod.) musí být stavbami 
souvisejícího občanského vybavení, sloužícího zejména místním obyvatelům 

BV-S 

BV-N 
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BVo-N 

- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 450 m2 zastavěné plochy 

(např. opravny osobních vozidel, řemeslnické dílny, prodejny spotřebního zboží, 
kadeřnictví, apod.) 

- stavby a zařízení pro ubytovací a sociální služby (domy s pečovatelskou službou 
a domovy důchodců) 

- stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení 
- zdravotnické stavby a jejich zařízení 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, hřiště 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 
- stavby a zařízení pro administrativu 
- parkoviště 
- stavby s doplňkovým zemědělským hospodářstvím a chovem hospodářského zvířectva 
- malé retenční nádrže  
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 2 nadzemní podlaží + podkroví (pokud není 

upravena kapitolou 3) 
- výšková hladina hřebene střechy nepřekročí 12 metrů 
- charakter zástavby s domy o převažujícím obdélníkovém tvaru 

6.1.3. BVo - PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech - venkovské s ochranným režimem 

 BVo-S, BVo-N 
Převažující využití: 
- bydlení i s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s 

příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 
Přípustné využití: 
- rodinné domy 
- stavby pro ubytování, penziony 
- veřejná zeleň, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky 

drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci  
- zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény, apod.) 
- doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, apod.) 
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití: 
- rozumí se stavby a takové funkční využití, které nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí stávající zástavby svým dopravním, zemědělským a výrobním zatížením, 
emisemi a imisemi, hlukovým zatížení) 

- stavby občanského vybavení (školy, pečovatelské domy, apod.) musí být stavbami 
souvisejícího občanského vybavení, sloužícího zejména místním obyvatelům 

- bytové domy 
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 450 m2 zastavěné plochy 

(např. opravny osobních vozidel, řemeslnické dílny, prodejny spotřebního zboží, 
kadeřnictví, apod.) 

- stavby a zařízení pro ubytovací a sociální služby (domy s pečovatelskou službou 
a domovy důchodců) 

- stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení 

BVo-S 
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BH-N 

- zdravotnické stavby a jejich zařízení 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, hřiště 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 
- stavby a zařízení pro administrativu 
- stavby a zařízení technického vybavení 
- parkoviště 
- stavby s doplňkovým zemědělským hospodářstvím a chovem hospodářského zvířectva 
- malé retenční nádrže  
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 1 nadzemní podlaží + podkroví 
- výšková hladina hřebene střechy nepřekročí 12 metrů 
- výšková hladina zástavby bude korespondovat s výškovou hladinou danou římsami 

a hmotami jednotlivých objektů - nepřekročí 1/3 rozdíl výšek přiléhajících objektů (tam, 
kde je stavební čára) 

- tam, kde je proluka v uliční frontě (případně se jedná o myšlenou spojnici objektů 
stojící při návesní a uliční partii), bude hmota stavby posazena na tuto myšlenou 
spojnici mezi sousedními objekty 

- tam, kde je jasně dodržena štítová/okapová orientace sousedních domů, bude 
stavba dodržovat stejnou štítovou/okapovou orientaci 

- tam, kde jsou v těsné vazbě použity střechy v rozmezí převažujících sklonů 
vymezených stupňů, bude použit sklon střechy tohoto rozmezí 

6.1.4. BH – PLOCHY BYDLENÍ v bytových domech 

 BH-S, BH-N 
Převažující využití: 
- bydlení v bytových domech středněpodlažního charakteru 
Přípustné využití: 
- stavby pro ubytování, penziony 
- stavby a zařízení pro ubytovací a sociální služby (domy s pečovatelskou službou 

a domovy důchodců) 
- veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci 
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití: 
- za předpokladu, že bude vždy prokázáno výpočtem dle platného metodického pokynu 

nebo jiné legislativní úpravy, případně posudkem oprávněné osoby, že uvedená funkce 
nebude svými negativními vlivy omezovat plochy převažujícího a přípustného využití: 

- stavby a zařízení pro služby do 450 m2 zastavěné plochy  
- stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení 
- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 
- zdravotnické stavby a jejich zařízení 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 
- stavby a zařízení pro administrativu 
- za předpokladu, že nedojde k porušení souvislosti veřejné zeleně: 
- bytové domy s částečným oplocením přilehlého pozemku 

BH-S 
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RI-S 

- za předpokladu, že budou mít charakter řadové zástavby v objemu odpovídající 
bytovým domům: 

- rodinné domy 
Nepřípustné využití: 
- veškeré nejmenované stavby a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím využitím 
- oplocení ploch zahrad, s výjimkou předzahrádek bytových či řadových domů v přízemí 
- Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina novostaveb, přístaveb nepřekročí 4 nadzemních podlaží + podkroví 

6.1.5. RI – PLOCHY REKREACE – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

 RI-S 
Převažující využití: 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 
- zeleň 
- doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, apod.) 
Nepřípustné využití: 
- veškeré neuvedené stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výška zástavby maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví 
- maximální zastavitelnost plochy činí 30% 

6.1.6. OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 OV-S, OV-N 
Převažující využití: 
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 
Přípustné využití: 
- byty 
- garáže, parkoviště 
- stavby a zařízení péče o děti, školská a vzdělávací zařízení 
- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 
- stavby a zařízení pro administrativu 
- stavby a zařízení pro zdravotnictví 
- místní a účelové komunikace 
- stavby ubytovacího zařízení, penziony 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury 

a uličním mobiliářem 
- zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény) 
- vodní plochy, retenční nádrže 
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití: 
- rozumí se stavby a takové funkční využití, které nebudou mít negativní 

vliv na prostředí stávající zástavby svým dopravním, zemědělským a výrobním 
zatížením, emisemi a imisemi, hlukovým zatížením: 

OV-S 

OV-N 
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- stavby a zařízení řemeslných provozů (např. instalatérství, pokrývačství, truhlářství, 
klempířství, apod.)  

- stavby a zařízení nerušící výroby, sklady do 450 m2 zastavěné plochy (např. opravny, 
servisní provozovny, apod.) 

- hřiště 
- sběrné dvory 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 3 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující 

podlaží s výjimkou bodových dominant jako věž apod. /tam, kde to připouští podmínky 
kapitoly 2, 3/ 

6.1.7. OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 OS-S, OS-N 
Převažující využití: 
- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport 
Přípustné využití: 
- stavby a zařízení veřejného stravování  
- stavby ubytovacího zařízení, penziony 
- stavby a zařízení služeb, maloobchodu do 300 m2 zastavěné plochy 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury 

a uličním mobiliářem 
- vodní plochy, retenční nádrže 
- garáže, parkoviště související s občanskou vybaveností 
- vodní plochy, retenční nádrže 
- dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- veškeré neuvedené stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným 

využitím 
- Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina nepřekročí 12 m s výjimkou bodových dominant (např. věž) 

6.1.8. OH – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – hřbitovy 

OH-S, OH-N 
Převažující využití: 
- stavby a pozemky související s pohřebnictvím 
Přípustné využití: 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury 

a uličním mobiliářem 
- doplňkové stavby občanské vybavenosti  
- vodní plochy  
- dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- veškeré neuvedené stavby a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- jednopodlažní stavby občanské vybavenosti do 200 m2 zastavěné plochy 

OS-S 

OH-S 

OS-N 

OH-N 
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SV-S 

SV-N 

6.1.9. OX – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – specifické 

OX-S 
Převažující využití: 
- stavby a pozemky související s odkazem a využitím jedinečného historického dědictví 
Přípustné využití: 
- ubytování a stravování ve stávajícím objektu zázemí hradu a zámku 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury 

a uličním mobiliářem 
- doplňkové stavby občanské vybavenosti  
- vodní plochy  
- dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- veškeré neuvedené stavby a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- jednopodlažní stavby občanské vybavenosti do 100 m2 zastavěné plochy 

6.1.10. SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské 

 SV-S, SV-N 
Převažující využití: 
- bydlení s chovatelskými a pěstitelskými funkcemi, s příměsí nerušících 

obslužných funkcí místního významu 
Přípustné využití: 
- bytové domy 
- rodinné domy 
- nerušící drobná výroba a služby místního významu (např. truhlárna, klempířská 

provozovna, apod.)  
- stavby pro ubytování, penziony, agroturistiku 
- stavby a zařízení pro ubytovací a sociální služby (domy s pečovatelskou službou 

a domovy důchodců) 
- veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci, s vodními plochami nebo retenčními nádržemi 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci 
- stavby a zařízení pro chov koní a jezdectví 
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 450 m2 zastavěné plochy 

(např. opravny osobních vozidel, řemeslnické dílny, prodejny spotřebního zboží, 
kadeřnictví, apod.) 

- stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení 
- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 
- zdravotnické stavby a jejich zařízení 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 
- stavby a zařízení pro administrativu 
- parkoviště 
- zahrady a vybavení zahrad (skleníky, pergoly, altány, apod.) 
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití: 
- rozumí se stavby a takové funkční využití, které nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí stávající zástavby svým dopravním, zemědělským a výrobním zatížením, 

OX-S 
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DS-S 

emisemi a imisemi, hlukovým zatížením): 
- stavby se zemědělským hospodářstvím a chovem hospodářského zvířectva  
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina nepřekročí 2 nadzemní podlaží + podkroví 
- pro plochy dále platí podmínky uvedené v kap. 3 Urbanistická koncepce 

6.1.11. SC – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – v centrech měst 

 SC-S, SC-N 
Převažující využití: 
- bydlení v centrální části města 
- nerušící občanská vybavenost místního i nadmístního významu v centrální části města 
Přípustné využití: 
- bytové domy 
- rodinné domy 
- stavby pro ubytování, penziony 
- stavby a zařízení pro ubytovací a sociální služby (domy s pečovatelskou službou 

a domovy důchodců) 
- veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci, s vodními plochami nebo retenčními nádržemi 
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 450 m2 zastavěné plochy 

(např. opravny osobních vozidel, řemeslnické dílny, prodejny spotřebního zboží, 
kadeřnictví, apod.) 

- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 1000 m2 zastavěné plochy – 
platí pouze pro plochu Z.BA.34 

- stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení 
- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 
- zdravotnické stavby a jejich zařízení 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 
- stavby a zařízení pro administrativu 
- parkoviště 
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití: 
- za předpokladu umístění v zadních traktech: 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- výšková hladina nepřekročí 3 nadzemních podlaží, s výjimkou bodových dominant 

(bez dalších podlaží - např. věž) 
- v zastavěném území dále platí podmínky uvedené v kap. 3 Urbanistická koncepce a kap. 

2 o ochraně hodnot  

6.1.12. DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční 

 DS-S 
Převažující využití: 
- pozemky rychlostní silnice, silnice I., II. a III. třídy 
Přípustné využití: 

SC-N 

SC-S 
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DZ-S 

- místní a účelové komunikace (linie, napojení) 
- cyklostezky 
- technická infrastruktura 
- chodníky 
- opěrné zdi, mosty 
- autobusová nádraží, terminály 
- odstavná stání  
- čerpací stanice pohonných hmot 
- garáže, parkoviště 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 

6.1.13. DSm - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - místní komunikace 

 DSm-S, DSm-N 
Převažující využití: 
- pozemky místních komunikací pro dopravu nadmístní a místní 
- Přípustné využití: 
- místní komunikace 
- chodníky 
- účelové komunikace, cyklostezky 
- veřejná zeleň, liniová stromořadí 
- technická a dopravní infrastruktura 
- garáže, parkoviště, autobusové zastávky 
- veřejná prostranství 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 

6.1.14. DSú - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – účelové komunikace 

 DSú-S, DSú-N 
Převažující využití: 
- doprava místní 
Přípustné využití: 
- chodníky, cyklostezky 
- místní komunikace 
- veřejná zeleň, liniová stromořadí 
- technická a dopravní infrastruktura 
- garáže, parkoviště, autobusové zastávky 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 

6.1.15. DZ – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – železniční 

 DZ-S 
Převažující využití: 
-  pozemky, stavby a zařízení pro provoz železniční dopravy - regionální 
Přípustné využití: 
- železniční dráha a stavby s ní související  
- železniční zastávky 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- technická infrastruktura 

DSm-S 

DSm-N 

DSú-S 

DSú-N 
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VE-S 

DL-S 

- parkoviště 
- liniová stromořadí, veřejná zeleň 
- depa strojů, montážní dílny, provozy garáží 
- jiné drážní objekty a objekty služeb sloužící uživatelům dráhy 
- stávající byty, původní byty správců a zaměstnanců (pouze modernizace, rekonstrukce 

a opravy) 
- skladové a výrobní prostory, které nekolidují s provozem dráhy (pro plochu nádraží) 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 

6.1.16. DL – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - letecká 

 DL-S 
Převažující využití: 
- provoz a zázemí pro přistávání, odlet a odstavení letadel  
Přípustné využití: 
- místní a účelové komunikace (linie, napojení) 
- technická a dopravní infrastruktura 
- garáže, hangáry, parkoviště 
- občanská vybavenost do 100 m2 zastavěné plochy 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina nepřekročí 10 metrů vyjma pozorovací věže 
- pro plochy dále platí podmínky uvedené v kap. 3 Urbanistická koncepce 

6.1.17. TI – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 TI-S, TI-N 
Převažující využití: 
- pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury 
Přípustné využití: 
- vodovod, vrty, vodojemy, akumulační nádrže a stavby a zařízení s nimi související 
- kanalizace, čistírny odpadních vod a stavby a zařízení s nimi související 
- čerpací stanice odpadních vod 
- kalové a sedimentační nádrže 
- elektrické vedení, rozvodny, trafostanice a stavby s nimi související 
- plynovod, regulační stanice plynovodu a stavby a zařízení s nimi související 
- telekomunikační zařízení 
- veřejná a vyhrazená zeleň, liniová stromořadí 
- nezbytné technické a dopravní zázemí (komunikace, apod.) 
- sběrné dvory 
- plochy pro odkládání inertního a biologického odpadu, sběrné dvory  
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 

6.1.18. VE – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - výroba elektrické energie 

 VE-S 
- Max. hranice negativních vlivů je totožná s hranicí samotné plochy výroby. 
Převažující využití: 
- výroba elektrické energie ze slunečního potenciálu 

TI-S 

TI-N 
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VD-S 

VD-N 

Přípustné využití: 
- nezbytné technické zázemí provozu 
- technická infrastruktura 
- přístupové komunikace 
- oplocení 
- areálová zeleň 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 5 metrů  

6.1.19. VD – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – drobná a řemeslná 

 VD-S, VD-N 
- Max. hranice negativních vlivů je totožná s hranicí samotné plochy výroby. 
Převažující využití:  
- služby a nerušící výroba drobného charakteru  
Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, služby, řemeslnické dílny 
- prodejny spotřebního zboží 
- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 
- stavby a zařízení pro administrativu 
- byty majitelů a správců 
- veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, hřiště 
- zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény, apod.) 
- doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, apod.) 
- čerpací stanice pohonných hmot 
- sběrné dvory 
- parkoviště 
- vodní plochy, retenční nádrže 
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití: 
- za předpokladu, že bude prokázáno výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné 

legislativní úpravy, případně posudkem oprávněné osoby, že uvedená funkce nebude 
svými nároky na hygienickou ochranu omezovat plochy převažujícího a přípustného 
využití: 

- stavby pro ubytování, penziony 
- zdravotnické stavby a jejich zařízení 
- stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení 
- stavby a zařízení pro ubytovací a sociální služby (domy s pečovatelskou službou 

a domovy důchodců) 
- v případě chybějících normových míst pro stávající zástavbu a obsluhu území: 
- parkoviště na striktně omezených plochách 
Nepřípustné využití: 
- rodinné domy, bytové domy 
- veškeré neuvedené stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím využitím 
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VL-S 

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina nepřekročí 10 m, s výjimkou bodových dominant (např. věž) 

a technologických zařízení 
- parkovací místa v normovém množství budou umístěna na pozemku stavby 
- pokud bude do areálů/oblastí začleněn stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je jeho 

provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší 
- pro plochu VD-S1 v sídla Buda navíc platí: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 1 nadzemní podlaží + podkroví 
- výšková hladina hřebene střechy nepřekročí 12 metrů 
- výšková hladina zástavby bude korespondovat s výškovou hladinou danou římsami 

a hmotami jednotlivých objektů - nepřekročí 1/3 rozdíl výšek přiléhajících objektů (tam, 
kde je stavební čára) 

- tam, kde je proluka v uliční frontě (případně se jedná o myšlenou spojnici objektů 
stojící při návesní a uliční partii), bude hmota stavby posazena na tuto myšlenou 
spojnici mezi sousedními objekty 

- tam, kde je jasně dodržena štítová/okapová orientace sousedních domů, bude 
stavba dodržovat stejnou štítovou/okapovou orientaci 

- tam, kde jsou v těsné vazbě použity střechy v rozmezí převažujících sklonů 
vymezených stupňů, bude použit sklon střechy tohoto rozmezí 

6.1.20. VL – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl 

 VL-S, VL-N, VL-N II 
- Max. hranice negativních vlivů je totožná s hranicí samotné plochy výroby. 
Převažující využití: 
- pozemky staveb pro lehkou, nerušící výrobu a skladování 
Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro zemědělské a lesní hospodářství (pěstování a zpracování) 
- agrofarmy 
- stavby a zařízení velkoobchodu a maloobchodu 
- stavby a zařízení pro skladovací prostory 
- stavby a zařízení pro strojírenský průmysl – platí pouze pro plochu VL-S1 na parcele 

č. 240/4 k.ú. Horka u Bakova n. J. 
- stavby a zařízení pro stravovací provozy pracovníků 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury 

a mobiliářem pro relaxaci 
- parkoviště 
- sběrné dvory 
- stavby a zařízení výroby elektrické energie a tepla (např. fotovoltaické a malé vodní 

elektrárny, kotelny a generátory, kogenerační jednotky) 
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití: 
- rozumí se stavby a takové funkční využití, které nebudou ve svém důsledku znamenat 

omezení funkcí ploch výroby a skladování a které v případě bytů a sportu, mají 
vyřešenou ochranu před nadlimitním hlukem vůči plochám výroby a skladování: 

- stavby a zařízení pro administrativu 
- byty majitelů a správců (za splnění podmínky emisní a imisní zátěže v chráněném 

prostoru) 
- stavby pro lokálně poskytované služby, místně využívané pro potřeby pracovníků 

areálu (sportovní plochy, ubytovací služby apod.) 

VL-N 
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Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 15 metrů s výjimkou technologických celků 
- pokud bude do areálů/oblastí začleněn stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je jeho 

provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší 

6.1.21. PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 PV-S, PV-N 
Převažující využití: 
- pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství- náměstí, návsi, ulice, apod. 
Přípustné využití: 
- místní a účelové komunikace 
- chodníky 
- veřejná zeleň 
- vodní plochy, retenční nádrže 
- prvky drobné architektury a uličního mobiliáře 
- hřiště 
- stavby občanské vybavenosti do 50 m2 zastavěné plochy (např. klubovny, prodejny 

spotřebního zboží, apod.) 
- dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 1 nadzemní podlaží + podkroví 

6.1.22. ZV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – veřejná zeleň 

 ZV-S, ZV-N 
Převažující využití: 
- pozemky veřejného prostoru s převahou zeleně a přístupný veřejnosti 
Přípustné využití: 
- liniové a plošné keřové, nelesní a stromové porosty  
- vodní plochy, retenční nádrže 
- místní a účelové komunikace 
- chodníky 
- hřiště 
- stavby občanské vybavenosti do 30 m2 zastavěné plochy (např. altány, kiosky 

občerstvení, apod.) 
- parkoviště 
- zpevněné plochy pro nezbytnou manipulaci obslužné techniky 
- dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 5 metrů 

PV-S 

ZV-S 

PV-N 

ZV-N 
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ZS-S 

ZS-N 

6.1.23. ZO - PLOCHY ZELENĚ – ochranná a izolační 

 ZO-S, ZO-N 
Převažující využití: 
- izolační zeleň v zástavbě 
- zeleň v zástavbě s významnou ekologickou funkcí, ÚSES 
Přípustné využití: 
- protihluková opatření - valy, zdi, apod. 
- liniové a plošné keřové, nelesní a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 

(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště...) 
- sady (za podmínky, že nebudou oploceny) 
- zahrady (za podmínky, že nebudou oploceny) 
- protipovodňové stavby jako technické stavby (stěny, apod.) 
- vodohospodářské úpravy (zdrže, vodní plochy, poldry…) 
- dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 10 metrů  

6.1.24. ZS - PLOCHY ZELENĚ – soukromá a vyhrazená 

 ZS-S, ZS-N 
Převažující využití: 
- zeleň v zástavbě pro individuální využití 
Přípustné využití: 
- doplňkové stavby a činnosti související se stavbou hlavní (např. bazény, skleníky, 

včelíny, pergoly, altány)  
- liniové a plošné keřové, nelesní a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 

(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště...) 
- vodohospodářské úpravy (zdrže, vodní plochy, poldry…) 
- protipovodňové stavby jako technické stavby (stěny, apod.) 
- hřiště do zastavěné plochy 100 m2 
- oplocení 
- dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- veškeré neuvedené stavby a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- max. 1 nadzemní podlaží 

6.2. Plochy přírody a krajiny 

Zohlednění § 18 odst. 5 stavebního zákona 
Pro celé řešené území platí, že v nezastavěném území (tedy mimo zastavěné území 

a zastavitelné plochy) je vyloučeno umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro 
těžbu nerostů. 

6.2.1. W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

 W-S, W-N  
Převažující využití: 
- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky  
- určené pro převažující vodohospodářské využití 

W-S 

W-N 

ZO-N 

ZO-S 
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Přípustné využití: 
- doprovodná zeleň břehových partií 
- mokřady 
Podmíněně přípustné využití (splnitelné současně): 
- realizované pouze v nezbytném plošném rozsahu vůči vymezené ploše, nezbytné pro 

provoz: 
- případné stavby a terénní úpravy nesmí znehodnotit či zásadním způsobem narušovat 

přirozené přírodní prostředí, budou bez negativního dopadu na vzhled 
z hlediska krajinného rázu): 

- vodohospodářské úpravy spojené s výrobou elektrické energie, které budou v souladu 
s charakterem území vodního toku, 

- zařízení pro rybníkářskou činnost 
- plochy smíšené nezastavěného území, trvalé travní porosty, les, 
- rekreační dovybavení vodní plochy 
- dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v podmínkách převažujícího, 

přípustného a podmíněně přípustného využití, včetně těžby nerostů, staveb a zařízení 
pro zemědělství 

6.2.2. NZo - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – orná půda 

 NZo-S 
Převažující využití: 
- pozemky pro intenzivní obhospodařování orné půdy 
Přípustné využití: 
- trvalé travní porosty - louky ve volné krajině  
- vodohospodářské úpravy (včetně revitalizace vodních toků, zdrže, vodní plochy, 

protipovodňové stavby, poldry…) 
- plochy smíšené nezastavěného území (meze, remízy, zatravněné průlehy, solitérní 

zeleň) 
- sady  
- plochy pro kompostování 
- nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu 

přírody  
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití (splnitelné současně): 
- realizované pouze v nezbytném plošném rozsahu vůči vymezené ploše, nezbytné pro 

funkci - přednostně umísťované mimo plochy v I. a II. třídě ochrany BPEJ: 
- případné stavby a terénní úpravy nesmí znehodnotit či zásadním způsobem narušovat 

přirozené přírodní prostředí, budou bez negativního dopadu na vzhled 
z hlediska krajinného rázu: 

- stavby pro ustájení zvířat a skladování krmiva, hnojiv a mechanizace (formou 
přístřešků)  

- včelíny jako statická i mobilní zařízení, bez dalšího zázemí  
- lesy 
- rekreační dovybavení  
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v podmínkách převažujícího, 

přípustného a podmíněně přípustného využití, včetně těžby nerostů 
- Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výšková hladina zástavby nepřekročí 10 metrů 

NZo-S 
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NL-S 

6.2.3. NZt - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – trvalé travní porosty 

 NZt-S, NZt-N 
Převažující využití: 
- pozemky pro intenzivní a extenzivní obhospodařování travních porostů 
Přípustné využití: 
- pastviny (ohradníky pastvin nesmí omezovat volný prostup krajiny účelovými cestami 

a trasy biokoridorů s biocentry) 
- liniové a plošné keřové nelesní a lesní porosty jako protierozní opatření, úkryt zvěře 

a ptactva, doprovodná zeleň vodních ploch a toků 
- remízy, meze 
- sady 
- plochy pro kompostování 
- vodohospodářské úpravy (zdrže, vodní plochy, protipovodňové stavby, poldry…) 
- nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu 

přírody  
- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití (splnitelné současně): 
- realizované v pouze v nezbytném plošném rozsahu vůči vymezené ploše, nezbytné pro 

funkci; přednostně umísťované mimo plochy v I. a II. třídě ochrany BPEJ: 
- případné stavby a terénní úpravy nesmí znehodnotit či zásadním způsobem narušovat 

přirozené přírodní prostředí, budou bez negativního dopadu na vzhled 
z hlediska krajinného rázu: 

- lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
- plochy orné půdy (tam, kde nehrozí erozní splachy, bude dodržena ekologická 

stabilita přilehlých ploch a plochy neleží na území přírodních hodnot)  
- stavby pro ustájení zvířat a skladování krmiva, hnojiv a mechanizace (formou 

přístřešků) 
- včelíny jako statická i mobilní zařízení, bez dalšího zázemí  
- rekreační dovybavení travní plochy 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v podmínkách převažujícího, 

přípustného a podmíněně přípustného využití, včetně těžby nerostů  

6.2.4. NL - PLOCHY LESNÍ - pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 NL-S, NL-N 
Převažující využití: 
- plnění funkce lesa 
Přípustné využití: 
- činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území 
- opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů 
- protipovodňová a protierozní opatření a další opatření k vyšší retenční schopnosti 

krajiny 
- nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost, ochranu 

přírody  
- nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury  
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v podmínkách převažujícího, 

přípustného a podmíněně přípustného využití, včetně těžby nerostů  
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výška staveb a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody 

nepřekročí 6 metrů 

NZt-S 

NZt-N 

NL-N 
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NSp-S 

NSm-S 

6.2.5. NSp - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - přírodní 

 NSp-S, NSp-N 
Převažující využití: 
- plochy přírodě přirozených a přírodě blízkých ekosystémů 
Přípustné využití: 
- liniové a plošné keřové a stromové nelesní porosty s travnatými pásy pro ekologickou 

stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště, doprovodná břehová 
a mokřadní zeleň…) 

- dopravní a technická infrastruktura 
Podmíněně přípustné využití (splnitelné současně): 
- realizované pro upevnění ekologické stability krajiny (včetně revitalizace vodních toků), 

případně realizované pouze v nezbytně malém plošném rozsahu vůči vymezené ploše: 
- případné stavby a terénní úpravy nesmí znehodnotit či zásadním způsobem narušovat 

přirozené přírodní prostředí, budou bez negativního dopadu na vzhled 
z hlediska krajinného rázu): 

- trvalé travní porosty 
- lesy 
- vodohospodářské úpravy (zdrže, vodní plochy, protipovodňové stavby, poldry…) 
- stavby pro ustájení zvířat a skladování krmiva, hnojiv a mechanizace (formou 

přístřešků) 
- sady  
- plochy orné půdy (tam, kde nehrozí erozní splachy, bude dodržena ekologická 

stabilita přilehlých ploch a plochy neleží na území přírodních hodnot  
- včelíny jako statická i mobilní zařízení, bez dalšího zázemí  
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v podmínkách převažujícího, 

přípustného a podmíněně přípustného využití, včetně těžby nerostů 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- výška staveb a zařízení pro hospodaření na těchto plochách nepřekročí 6 metrů 

6.2.6. NSm - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – mokřady 

 NSm-S 
Převažující využití: 
- pozemky přírodních ploch s cílem vysoké ekologické stabilizace  
Přípustné využití: 
- krajinná zeleň s vysokou retenční schopností 
- lesy s vysokou retenční schopností 
- vodohospodářské úpravy (zdrže, vodní plochy, poldry…) 
- přirozené, upravené a umělé vodní toky a plochy 
Podmíněně přípustné využití (splnitelné současně): 
- realizované v malém plošném rozsahu vůči vymezené ploše, nezbytné pro provoz: 
- případné stavby a terénní úpravy nesmí znehodnotit či zásadním způsobem narušovat 

přirozené přírodní prostředí, budou bez negativního dopadu na vzhled 
z hlediska krajinného rázu: 

- skládka větví a drobného biologického odpadu s cílem kompostace 
- dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
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6.3. Výstupní limity - obecné podmínky pro využití území  

6.3.1. Ochrana lesa 

Ve vzdálenosti do 20 metrů od kraje lesa nebude možno umístit stavby (kromě technické 
infrastruktury) zejména pro pobyt osob (RD, školky, školy) bez návrhu zvýšeného statického 
zajištění staveb a to jen v omezeném počtu staveb. 
Ve vzdálenosti nad 20 metrů od okraje lesa možno umístit veškeré stavby a to bez podmínek 
OSSL. 

6.3.2. Hluková zátěž 

V rozvojových plochách v blízkosti stávající rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy a železnice 
(tj. zejména plochy bydlení Z.BA.6, 11, 12, 25, 26, 34, 35, Z.BU.4, 5, 6, Z.CH.2, 4) mohou být 
realizovány stavby pro bydlení a stavby vyžadující ochranu před hlukem, bude-li prokázáno 
v dalších navazujících řízeních, že nejsou překročeny maximální přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. V případě, že 
by byly tyto hygienické hlukové limity překročeny, musí být realizována taková opatření, která 
dodržení těchto limitů zajistí. 
V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem 
Drážního úřadu, případ. MD ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků sousedních 
pozemků. 
V ochranném pásmu rychlostní silnice R10 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. 

6.3.3. Hranice negativních vlivů 

Max. hranice negativních vlivů z provozu (pro plochy rekreace, plochy občanského vybavení, 
plochy smíšené obytné, plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy výroby a skladování) 
je totožná s hranicí samotné plochy. Provoz stávajících podnikatelských aktivit, jejich 
rekonstrukce a případně nový druh provozu nebude narušovat stávající a navrhované plochy 
bydlení.  
Před realizací konkrétních záměrů v plochách pro výrobu zajistit odpovídající ochranu veřejného 
zdraví, v odůvodněných případech zpracovat vyhodnocení zdravotních rizik. 
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. 
Pokud bude do areálů/oblastí začleněn stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je jeho 
provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší. 

6.3.4. Ostatní podmínky 

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 předchozím projednání s vlastníky pozemků, 
užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to u drobných vodních toků nejvýše 
v šířce do 6 m od břehové čáry. 
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. 
Při přípravě konkrétních záměrů minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. a 2. třídě 
ochrany ZPF. 
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Při přípravě konkrétních záměrů minimalizovat zábor a zásah do PUPFL. 
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. 
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 navrhované 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 projektovány podle čl. 14.2.3. ČSN 
736110:2006 tak, aby vždy umožnily bezpečný průjezd hasičských vozidel.  
V místě evidovaných sesuvů (zobrazeno v koordinačním výkrese) je nutné provedení inženýrsko-
geologického průzkumu při případných aktivitách na těchto územích. 
V celém řešeném území musí být respektovány požadavky § 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. 

7. 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 

7.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS) 

• Dopravní a technická infrastruktura 

kód a číslo 
VPS 

název lokalizace kat. území 

VDt1 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 1) 

SZ okraj sídla Malá Bělá, podél 
tratě 

Malá Bělá 

VDt2 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 2) 

SZ sídla Malá Bělá Malá Bělá 

VDt3 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 3) 

Z okraj sídla Malá Bělá, lok. 
Za tratí 

Malá Bělá 

VDt4 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 4) 

S okraj sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt5 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 5) 

V okraj sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt6 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 6) 

V od sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt7 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 7) 

V od sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt8 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 8) 

V od sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt9 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 9) 

V okraj sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt12 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 12) 

V okraj sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt13 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 13) 

V okraj sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt14 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 14) 

JV od sídla Bakov n. J. 
Horka u Bakova n. 
Jizerou 
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kód a číslo 
VPS 

název lokalizace kat. území 

VDt15 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 15) 

JV od sídla Bakov n. J. 
Horka u Bakova n. 
Jizerou 

VDt16 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 16) 

JV okraj sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt17 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 17) 

JV okraj sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt18 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 18) 

JV okraj sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt20 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 20) 

JZ okraj sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VDt21 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 21) 

SZ okraj sídla Chudoplesy Chudoplesy 

VDt23 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 23) 

SZ okraj sídla Horka 
Horka u Bakova n. 
Jizerou 

VDt24 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 24) 

S okraj sídla Horka 
Horka u Bakova n. 
Jizerou 

VDt25 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 25) 

JV okraj sídla Horka 
Horka u Bakova n. 
Jizerou 

VDt26 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 26) 

JZ okraj sídla Chudoplesy Chudoplesy 

VDt27 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 27) 

SZ okraj sídla Chudoplesy Chudoplesy 

VDt28 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 28) 

S část sídla Buda Buda 

VDt29 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 29) 

SV část sídla Buda Buda 

VDt30 
Plocha pro komunikaci, chodníky 
a inženýrské sítě (DSm-N 30) 

S část sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

• Dopravní infrastruktura 

kód a 
číslo VPS 

název lokalizace kat. území 

VD1 
Stezka pro pěší a cyklisty Chudoplesy - 
Bakov n. J. (DSú-N 8) 

mezi sídlem Chudoplesy 
a Bakov n. Jizerou 

Bakov n. Jizerou, 
Chudoplesy 

VD2 Stezka pro pěší a cyklisty (DSú-N 5) SZ okraj sídla Bakov n. Jizerou Bakov n. Jizerou 

VD3 Stezka pro pěší a cyklisty (DSú-N 6) SZ okraj sídla Bakov n. Jizerou Bakov n. Jizerou 

• Technická infrastruktura 

kód a 
číslo VPS 

název lokalizace kat. území 

VT1 
Plocha pro stavbu čerpací stanice 
odpadních vod (TI-N) 

Z okraj sídla Chudoplesy Chudoplesy 

VT2 
Koridor pro stavbu tlakové kanalizace 
Chudoplesy – Bakov n. Jizerou 

mezi sídlem Chudoplesy 
a Bakov n. Jizerou 

Bakov n. Jizerou, 
Chudoplesy 

VT3 
Plocha pro stavbu čerpací stanice 
odpadních vod (TI-N) 

V okraj sídla Malá Bělá Malá Bělá 

VT4 
Koridor pro stavbu tlakové kanalizace 
Malá Bělá – Bakov n. Jizerou 

mezi sídlem Malá Bělá 
a Bakov n. Jizerou 

Bakov n. Jizerou, 
Malá Bělá 
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7.2. Vymezení veřejně prospěšných opatření (VPO) 

• Opatření ke zvyšování retenčních schopností území 

kód a 
číslo VPO 

název lokalizace kat. území 

VR1 
Plochy lesní – pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (NL-N) 

V od sídla Zvířetice Zvířetice 

VR2 
Plochy lesní – pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (NL-N) 

V od sídla Zvířetice Zvířetice 

VR3 
Plochy lesní – pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (NL-N) 

V od sídla Zvířetice Zvířetice 

VR4 
Plochy lesní – pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (NL-N) 

V od sídla Zvířetice Zvířetice 

VR5 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

S od sídla Zvířetice Zvířetice 

VR6 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

J od sídla Malá Bělá 
Zvířetice, Malá 
Bělá 

VR7 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

J od sídla Malá Bělá 
Zvířetice, Malá 
Bělá 

VR8 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

S od sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VR9 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

S od sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VR10 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

S od sídla Buda Buda 

VR11 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

S od sídla Buda Buda 

VR12 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

S od sídla Buda Buda 

VR13 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

SV od sídla Studénka Bakov n. Jizerou 

VR14 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

SV od sídla Studénka Bakov n. Jizerou 

VR15 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

SV od sídla Studénka Bakov n. Jizerou 

VR16 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

SV od sídla Studénka Bakov n. Jizerou 

VR17 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

J od sídla Studénka Bakov n. Jizerou 

VR18 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

J od sídla Studénka Bakov n. Jizerou 

VR19 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

J od sídla Studénka Bakov n. Jizerou 

VR20 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní (NSp-N) 

J od sídla Studénka Bakov n. Jizerou 

• Opatření k podpoře nefunkčních prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) 

kód a 
číslo VPO 

název prvku ÚSES lokalizace kat. území 

VU1 
Nadregionální biokoridor NBK 32 
Příhrazské skály – K10 

Z od sídla Zvířetice Zvířetice 
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kód a 
číslo VPO 

název prvku ÚSES lokalizace kat. území 

VU2 
Nadregionální biokoridor NBK 32 
Příhrazské skály – K10 

V od sídla Zvířetice Zvířetice 

VU3 
Nadregionální biokoridor NBK 32 
Příhrazské skály – K10 

V od sídla Zvířetice Zvířetice 

VU4 
Nadregionální biokoridor NBK 32 
Příhrazské skály – K10 

S od sídla Zvířetice Zvířetice 

VU5 
Nadregionální biokoridor NBK 32 
Příhrazské skály – K10 

SZ od sídla Zvířetice Zvířetice 

VU6 Regionální biokoridor RBK 680 K Babě JZ okraj sídla Chudoplesy Chudoplesy 

VU7 Regionální biokoridor RBK 680 K Babě JV okraj sídla Chudoplesy Chudoplesy 

VU8 
Regionální biokoridor RBK 681 Baba – 
Nový rybník 

JV od sídla Bakov n. J. Bakov n. Jizerou 

VU9 Lokální biokoridor LBK 16 SV od sídla Studénka Bakov n. Jizerou 

VU10 Lokální biocentrum LBC 12 J od sídla Buda Buda 

VU11 Lokální biocentrum LBC 13 J od sídla Buda Buda 

7.3. 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, nebyly vymezeny. 

8. 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 
funkčního 
využití 

výpis 
parcelních 
čísel 

kat. území 
předkupní právo 
bude vloženo 
ve prospěch 

PP1 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 
652/15 KN, 
652/19 KN 

Bakov n. 
Jizerou 

město Bakov nad 
Jizerou 

PP2 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 744/1 KN 
Bakov nad. 
Jizerou 

město Bakov nad 
Jizerou 

PP4 
Plocha veř. prostranství zahrnující 
komunikaci, chodníky a inženýrské sítě 

PV-N 
775/236 KN, 
775/234 KN 

Bakov nad. 
Jizerou 

město Bakov nad 
Jizerou 

PP5 
Plocha veř. prostranství zahrnující 
komunikaci, chodníky a inženýrské sítě 

PV-N 1063/17 KN 
Bakov nad. 
Jizerou 

město Bakov nad 
Jizerou 

PP6 
Plocha veř. prostranství zahrnující 
komunikaci, chodníky a inženýrské sítě 

PV-N 
1347 KN, 1346 
KN, 1321 KN, 
1344 KN 

Bakov nad. 
Jizerou 

město Bakov nad 
Jizerou 

PP8 
Plocha veř. prostranství zahrnující 
komunikaci, chodníky a inženýrské sítě 

PV-N 
147/4 KN, 
143/5 KN, 
147/5 KN 

Horka u 
Bakov nad. 
Jizerou 

město Bakov nad 
Jizerou 
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kód 
a číslo 
VP 

název 
kód 
funkčního 
využití 

výpis 
parcelních 
čísel 

kat. území 
předkupní právo 
bude vloženo 
ve prospěch 

PP9 
Plocha veř. prostranství zahrnující 
komunikaci, chodníky a inženýrské sítě 

PV-N 
145 KN, 143/5 
KN 

Horka u 
Bakov nad. 
Jizerou 

město Bakov nad 
Jizerou 

PP10 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 
144/1 KN, 145 
KN, 143/4 KN 

Horka u 
Bakov nad. 
Jizerou 

město Bakov nad 
Jizerou 

PP11 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 441 KN Chudoplesy 
město Bakov nad 
Jizerou 

PP12 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 202/39 KN Chudoplesy 
město Bakov nad 
Jizerou 

PP13 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 202/38 KN Chudoplesy 
město Bakov nad 
Jizerou 

PP14 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 195/1 KN Chudoplesy 
město Bakov nad 
Jizerou 

PP15 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 

195/1 KN, 
195/10 KN, 
195/15, 195/11 
KN 

Chudoplesy 
město Bakov nad 
Jizerou 

PP16 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 
195/11 KN, 
195/12 KN, 
195/13 KN  

Chudoplesy 
město Bakov nad 
Jizerou 

PP17 
Plocha veřejné zeleně zahrnující 
parkové úpravy, komunikaci, chodník 
a inženýrské sítě 

ZV-N 
144/1 KN, 
143/4 KN 

Horka u 
Bakova nad. 
Jizerou 

město Bakov nad 
Jizerou 

9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Kompenzační opatření nejsou stanovena. 

10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, vč. podmínek pro jeho prověření 

územní 
rezerva 

možné budoucí 
využití 

umístění podmínka pro prověření budoucího využití 

R2 
plochy dopravní 
infrastruktury - 
železniční (DZ-R) 

Podhradí 

prověřit v rámci Změny ÚP, pokud bude nadřízenými orgány 
rozhodnuto o změně tohoto záměru z územní rezervy 
na návrhovou plochu (požadavek vychází ze ZÚR, jde o přeložku 
trati 070 Josefův Důl/Dalešice). 
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11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 
pořízení a přiměřené lhůty pro její pořízení a vložení dat o této studii 
do evidence územně plánovací činnosti 

Územní studie ÚS1 - Bakov 

Podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií ÚS1 je stanovena pro: 
- zastavitelné plochy Z.HO.6 (VL-N II), Z.HO.7 (VL-N), plochu navržené komunikace DSú-N 

12 
- pro přiléhající stávající plochy VL-S 
Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací 
dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.  
(Pozn. Územní studie „ÚS1,město Bakov nad Jizerou“ byla pořízena, schválena možnost 
využití jako územně plánovací podklad dne 6.6.2017 a data o ní vložena do evidence územně 
plánovací činnosti.) 

Územní studie prověří zejména tyto požadavky: 

- minimalizace dopravních napojení ze stávající krajské komunikace 
- uliční čára daná již existujícím objektem 
- provázání cyklo a pěší obslužnosti dané výstavbou DSm-N6 
- kompoziční areálová zeleň 
Územní studie ÚS2 – Bakov 
Podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií ÚS2 je stanovena pro: 
- zastavitelnou plochu Z.BA.34 (SC-N, ZV-N). 
Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací 
dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.  

Územní studie prověří zejména tyto požadavky: 

- minimalizace dopravních napojení ze stávající krajské komunikace – jedno pro celou 
lokalitu 

- pruh zeleně oddělující sávající plochy bydlení BI-S na jižním okraji lokality 
- prověřit systém centrálního odkanalizování a zásobování vodou 
Územní studie ÚS3 - Bakov 
Podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií ÚS3 je stanovena pro: 
- zastavitelné plochy Z.BA.7 (OH-N, DSm-N 5), Z.BA.8 (ZV-N), Z.BA.11 (BI-N, DSm-N 5), 

Z.BA.12 (SC-N) 
- pro přiléhající stávající plochy DSm-S 
Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací 
dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.  

Územní studie prověří zejména tyto požadavky: 

- realizace DSm-N 5 
- definovat uliční řady 
- kompoziční zapojení hřbitova 
- souvislá uliční řada u ploch SC 
- eliminace vlivu motorové dopravy vůči plochám bydlení 
Územní studie ÚS4 – Malá Bělá 
Podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií ÚS4 je stanovena pro: 
- zastavitelné plochy Z.MB.3 (BV-N, DSm-N 3), Z.MB.4 (ZV-N) 
- pro přiléhající stávající plochy DSm-S 
Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací 
dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.  
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Územní studie prověří zejména tyto požadavky: 

- dopravní napojení z DSm-N 3 
- uliční řada 
- zástavba vymezena niveletou v horní partii pozemku 
Územní studie ÚS5 - Zvířetice 
Podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií ÚS5 je stanovena pro: 
- zastavitelné plochy Z.ZV.4 (BVo-N), Z.ZV.5 (ZV-N) 
- pro přiléhající stávající plochy DSm-S 
Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací 
dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.  

Územní studie prověří zejména tyto požadavky: 

- rozvolněná zástavba 
- větší plochy parcel 
- jednopodlažní uspořádání obdélných staveb 
(Pozn. Územní studie „ÚS5 – Zvířetice“ byla pořízena, schválena možnost využití jako 
územně plánovací podklad dne 1.10.2018 a data o ní vložena do evidence územně plánovací 
činnosti.) 
Územní studie ÚS6 – Chudoplesy I 
Podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií ÚS6 je stanovena pro: 
- zastavitelné plochy Z.CH.15 (BV-N II), Z.CH.16 (BV-N II), Z.CH.17 (BV-N II), Z.CH.18 (BV-N 

II), Z.CH.19 (OV-N), Z.CH.20 (DSm-N 27, ZV-N) 
Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací 
dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.  

Územní studie prověří zejména tyto požadavky: 

- dopravní napojení zejména z DSm-N 27 
- prověřit možnost centrálního odkanalizování lokality 
- zpřístupnění ploch veřejné zeleně  
- návrhy ploch veřejných prostranství a ploch občanské vybavenosti 
- nepravidelná struktura parcelace - venkovský ráz lokality 
- parcely větší výměře 1000 m2 
Územní studie ÚS7 – Chudoplesy II 
Podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií ÚS7 je stanovena pro: 
- zastavitelné plochy Z.CH.5 a Z.CH.9 (BI-N), Z.CH.11 (BV-N, DSm-N 26), Z.CH.12 (BV-N), 

Z.CH.13 (OS-N, DSm-N 26), Z.CH.14 (ZV-N, DSm-N 26) 
Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací 
dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.  

Územní studie prověří zejména tyto požadavky: 

- dopravní napojení zejména z DSm-N 26 
- prověřit možnost centrálního odkanalizování lokality 
- zpřístupnění ploch veřejné zeleně  
- návrhy ploch veřejných prostranství a ploch občanské vybavenosti 
- nepravidelná struktura parcelace - venkovský ráz lokality 
- parcely větší výměře 1000 m2 
Územní studie ÚS8 - Buda 
Podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií ÚS8 je stanovena pro: 
- zastavitelné plochy Z.BU.4 (BV-N, DSm-N 29) 
Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací 
dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.  
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Územní studie prověří zejména tyto požadavky: 

- systém dopravního napojení 
- malé a středně velké objemy staveb – nízkopodlažní, při krajské komunikaci 

respektující uliční čáru 
(Pozn. Územní studie „ÚS8, Bakov nad Jizerou“ byla pořízena, schválena možnost využití jako 
územně plánovací podklad dne 31.7.2018 a data o ní vložena do evidence územně plánovací 
činnosti.) 
Územní studie ÚS9 - Studénka 
Podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií ÚS9 je stanovena pro: 
- zastavitelné plochy Z.BA.30 (ZO-N), Z.BA.31 (BV-N), Z.BA.32 (SV-N), Z.BA.33 (PV-N) 
- pro přiléhající stávající plochy DS-S, DSú-S, PV-S 
Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací 
dokumentace do 7 let od vydání územního plánu.  

Územní studie prověří zejména tyto požadavky: 

- výrazně rozvolněná zástavba 
- obdélné nízkopodlažní stavby situovat po vrstevnicích 
- zapojit prvky kompoziční vzrostlé zeleně 
- prověřit systém centrálního odkanalizování a zásobování vodou 

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Návrh 
Není-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etapě návrhu (I. etapa), tedy 
kdykoli v době platnosti tohoto územního plánu.  

II. etapa 

zastavitelná 
plocha 

funkční využití umístění podmínka využití 

Z.HO.6 
plochy pro výrobu 
a skladování- lehký průmysl 
(VL-N II) 

V okraj 
sídla Bakov n. J., 
podél silnice II/610 

zastavitelná až po vyčerpání 70% 
disponibilních ploch Z.HO.8, Z.HO.13 

Z.CH.15 
plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV-N II) 

SZ okraj 
sídla Chudoplesy 

zastavitelná až po vyčerpání 70% 
disponibilních ploch Z.CH.5, Z.CH.9, Z.CH.11 

Z.CH.16 
plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV-N II) 

SZ okraj 
sídla Chudoplesy 

zastavitelná až po vyčerpání 70% 
disponibilních ploch Z.CH.5, Z.CH.9, Z.CH.11 

Z.CH.17 
plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV-N II) 

SZ okraj 
sídla Chudoplesy 

zastavitelná až po vyčerpání 70% 
disponibilních ploch Z.CH.5, Z.CH.9, Z.CH.11 

Z.CH.18 
plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV-N II) 

SZ okraj 
sídla Chudoplesy 

zastavitelná až po vyčerpání 70% 
disponibilních ploch Z.CH.5, Z.CH.9, Z.CH.11 

„Vyčerpáním“ se míní okamžik nabytí účinnosti územního rozhodnutí (pokud se nevydává, tak 
jeho ekvivalentu) na stavby, pro které je I. etapa určena, nikoliv až kolaudace těchto staveb. 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt  

• Veškeré nadzemní stavby hradního komplexu s přilehlými hospodářskými a provozními 
objekty ležící v ploše hodnoty H5 a nesloužící výlučně pro potřeby dopravní 
a technické infrastruktury. 

• Nadzemní stavby ležící v ploše hodnoty H15 kromě staveb dopravní a technické 
infrastruktury.  
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14. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 

Textová část územního plánu Bakov nad Jizerou čítá 84 61 stran A4. 
Grafická část výroku územního plánu Bakov nad Jizerou obsahuje 9 13 výkresů: 

N1a1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - jih „část 1“ 1 : 5 000 
N1a2 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - jih „část 2“ 1 : 5 000 
N1b VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - sever 1 : 5 000 
N2a1  HLAVNÍ VÝKRES - jih „část 1“ 1 : 5 000 
N2a2  HLAVNÍ VÝKRES - jih „část 2“ 1 : 5 000 
N2b  HLAVNÍ VÝKRES - sever 1 : 5 000 
N3a1  VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - jih „část 1“ 1 : 5 000 
N3a2  VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - jih „část 2“ 1 : 5 000 
N3b  VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - sever 1 : 5 000 
N4a1  VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – jih „část 1“ 1 : 5 000 
N4a2  VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – jih „část 2“ 
  1 : 5 000 
N4b  VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – sever 1 : 5 000 
N5  VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 1 : 10 000 

Grafická část odůvodnění územního plánu Bakov nad Jizerou obsahuje 3 výkresy: 

O1a1 KOORDINAČNÍ VÝKRES - jih „část 1“ 1 : 5 000 
O1a2 KOORDINAČNÍ VÝKRES - jih „část 2“ 1 : 5 000 
O1b KOORDINAČNÍ VÝKRES - sever 1 : 5 000 

 


