
MĚSTO  BAKOV  NAD  JIZEROU

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
ve věci zakázky malého rozsahu zadávané
mimo režim zákona o veřejných zakázkách

čj.: Výst. 636/2012

č.ev. 1743/2012

I. Název a pořadové číslo výběrového řízení

Název Zpracování návrhu změny č. 4 Územního plánu obce Bakov nad Jizerou

poř.č. M/014/2012

II. Identifikační údaje o zadavateli 

Název: Město Bakov nad Jizerou

Sídlo: Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

IČ: 00237418

Osoba jednající: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

Tel.: 326 781 116

Fax: 326 781 207

E-mail: vyberovarizeni@bakovnj.cz

III. Charakter výběrového řízení

Vzhledem k výši předpokládané hodnoty zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu, kterou 
v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„ZVZ“), není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona, je však povinen dodržet zásady 
uvedené v § 6 ZVZ, tedy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

K předložení nabídek bude v rámci zachování shora uvedených zásad vyzváno 6 dodavatelů, 
zabývající se předmětem plnění.

IV. Předmět výběrového řízení

Předmětem je zpracování změny č. 4 Územního plánu obce Bakov nad Jizerou podle schváleného 
zadání (viz. příloha č. 1 textová část-13 stran, příloha č. 2 grafická část-5 stran). 
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Zadavatel požaduje zpracování provést ve spolupráci s pověřeným zastupitelem a pořizovatelem 
(Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města) podle schváleného zadání.

Kontaktní osoba: Lubomír Peroutka, peroutka@bakovnj.cz, Telefon: 326 781 181

V. Doba a místo plnění 
Předpokládaná 
doba plnění:    

6 měsíců 

Místo:
Městský úřad Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

VI. Kvalifikační předpoklady a jejich prokázání 

Doklad o oprávnění k podnikání, vč. výpisu z Obchodního rejstříku (je-li zapsán), ne starší 3 
měsíců. Oprávnění k výkonu dle zvláštního právního předpisu ke zpracování územně plánovací 
dokumentace.

VII. Minimální obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat uvedení jednotkových cen a cen u jednotlivých částí zadání.
Nabídka dále bude obsahovat údaje o dodavateli v tomto členění: 
 obchodní jméno
 právní forma (a.s., s.r.o., fyz. os., apod.)
 sídlo uchazeče
 číslo telefonu a faxu, e-mailová adresa
 kontaktní osoba

VIII. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny především podle výhodnosti nabízených služeb.

IX. Pravidla pro podání nabídek

Forma: Nabídky budou podány písemně v uzavřených obálkách (na přelepech razítko a 
podpis dodavatele) a označeny takto:- Název výběrového řízení
- Evidenční číslo výběrového řízení
- Název a sídlo zadavatele
- Nápis: „Neotvírat, výběrové řízení.“

Způsob: - poštou na adresu zadavatele
- osobně na podatelně MÚ

Lhůta do: 27.4.2012 do 12.00 hod.
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X. Ostatní skutečnosti

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů po podání nabídky. Do této doby zadavatel 
rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek oznámí.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení kdykoliv 
zrušit, případně nevybrat žádného dodavatele.

V Bakově nad Jizerou, dne 10.4.2012
                                                                                   

                                                                                ……………………………………………
Mgr. Jana Štěpánová
    starostka města
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Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou schválilo dne 14. března 2012 usnesením č. Z 87/2-12  

zadání změny č. 1 územního plánu obce Bakov nad Jizerou 
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I. Základní údaje 
 

A) Důvody pro po řízení změny č.4 územního plánu obce Bakov nad Jizerou a stanoven í 
hlavních cíl ů rozvoje území  

Město Bakov nad Jizerou má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce (dále jen 
ÚPO)  schválený zastupitelstvem města Bakov nad Jizerou dne 19.1.2000 usn.č. 6, soubor změn č. 1a)  
ÚPO, schválenou zastupitelstvem města Bakov nad Jizerou dne 16.8.2006, změnu č. 2 vydanou 
zastupitelstvem města dne 23.6.2010 a změnu č. 3 vydanou zastupitelstvem města dne 7.9.2011. 

Město Bakov nad Jizerou mělo rozpracovanou změnu č. 1b ÚPO Bakov nad Jizerou, která byla 
zpracována do fáze veřejně projednaného konceptu řešení s formulovanými, ale neschválenými 
pokyny pro dopracování návrhu řešení. Vzhledem ke značnému časovému odstupu zpracované 
dokumentace konceptu řešení i související dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí (rok 
2006) od formulování pokynů pro dokončení návrhu změny č.1b  (rok 2011) a s tím souvisejícími 
změnami celé řady právních předpisů v oblasti územního plánování i životního prostředí,  bylo po 
konzultaci s krajským úřadem doporučeno pořizování této změny ukončit a realizovatelné podněty 
převzít k řešení do nové změny č. 4 územního plánu obce Bakov nad Jizerou. 

V tomto smyslu rozhodlo zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou dne 7.9.2011 tak, že  ukončilo 
pořizování souboru změn č. 1b a rozhodlo usnesením č. Z 141/5-11 o  pořízení změny č. 4 ÚPO Bakov 
nad Jizerou. Současně byl pověřen člen zastupitelstva Miroslav Palounek pro spolupráci 
s pořizovatelem při pořizování změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou.  

Podněty, které budou touto změnou opětně prověřovány vyplynuly z definovaných pokynů pro 
zpracování návrhu původního souboru změn č. 1b. Proto pouze pro orientaci v území uvádíme 
v následující kapitole textu návrhu zadání  předmětné lokality, které budou řešeny změnou č. 4  včetně 
původního označení , jak byly projednávány v souboru změn č. 1b.   

 

B)  Výčet ploch pozemk ů správního území obce (katastrálního území)  tvo řících území řešené 
změnou č. 4  územního obce Bakov nad Jizerou 

 

 
Lokalita č. Z 4. 1– Bakov severovýchod (k.ú. Bakov nad Jizero u): 
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.1) 
Orientační výměra lokality č. Z 4.1 je 0,2348 ha. 
Stávající plocha rekreace hromadné – parc.č. 379/1 (stav dle KN), u které se navrhuje prověření 
převedení plochy na plochu bydlení.  
 
Lokalita č. Z 4. 2 – Za Faurecií (k.ú. Horka u Bakova nad Jiz erou) 
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.7) 
Lokalita z  řešení změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou vyřazena usnesením zastupitelstva města Bakov 
nad Jizerou č. Z 185/7-11 ze dne 12.12.2011 z důvodu řešení samostatnou změnou č.5 ÚPO Bakov 
nad Jizerou.  
 
Lokalita č. Z 4.3 – U Horecké cesty (k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou) 
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.8) 
Orientační výměra lokality č. Z 4.3 je 6,8984 ha. 
Stávající výhledově urbanizovatelná plocha SUZ smíšených krajinných zón zemědělských, výhledově 
urbanizovatelných – parc.č. 147/1, parc.č. 152, parc.č. st. 65, parc.č. st.66 (stav dle KN), u kterých se 
navrhuje prověření převedení do zastavitelných ploch s funkčním využitím drobná výroba a řemesla 
(VD). 
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Lokalita č. Z 4. 4 – U R/10 (k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou)  
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.10 -část). 
Orientační výměra lokality č. Z 4.4. je 3,9659 ha. 
Stávající výhledově urbanizovatelná plocha SUZ, SUZL smíšených krajinných zón zemědělských, lesních, 
výhledově urbanizovatelných a ploch L-lesní produkce – parc.č. 147/1, parc.č. 153, parc.č. 94/9, parc.č. 
94/13, parc.č. 354/1 - část (stav dle KN), u kterých se navrhuje prověření převedení do zastavitelných 
ploch s funkčním využitím drobná výroba a řemesla (VD) a prověření části plochy pro situování čerpací 
stanice pohonných hmot. 
 
Lokalita č. Z 4. 5 – U Pražské ulice (k.ú. Horka u Bakova nad  Jizerou) 
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.9) 
Orientační výměra lokality č. Z 4.5 je 6,2630 ha. 
Stávající výhledově urbanizovatelná plocha SUZ - smíšených krajinných zón zemědělských, výhledově 
urbanizovatelných – parc.č. 143/1, parc.č. 153 – část, parc.č. 354/1 - část, parc.č. 354/2 - část (stav dle 
KN), u kterých se navrhuje prověření převedení do zastavitelných ploch s funkčním využitím smíšená 
městská zóna, v níž bude bydlení podmínečně přípustné s ohledem na nutné dodržení hlukových 
standardů. 
 
Lokalita č. Z 4. 6 – Chudoplesy - západ (k.ú. Chudoplesy) 
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.24) 
Orientační výměra lokality č. Z 4.6. je 6,1075 ha. 
Stávající výhledově urbanizovatelná plocha SUVZ, SLOPVZ smíšených krajinných zón zemědělských, 
lesních, výhledově urbanizovatelných, vodohospodářských, přírodních – parc.č. 195/1 (stav dle KN), u 
kterých se navrhuje prověření převedení do zastavitelných ploch pro bydlení. 
 
Lokalita č. Z 4.7 – Chudoplesy - severozápad (k.ú. Chudoplesy ) 
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.17) 
Orientační výměra lokality č. Z 4.7 je 5,1767 ha. 
Stávající výhledově urbanizovatelná plocha SLOPVZ smíšených krajinných zón zemědělských, lesních, , 
vodohospodářských, přírodní ochranné – parc.č. 202/2, parc.č. 202/4, parc.č. 202/24, parc.č. 202/25, 
parc.č. 202/48, parc.č. 49, parc.č. 202/37, parc.č. 202/38, parc.č. 202/39  (stav dle KN), u kterých se 
navrhuje prověření převedení do zastavitelných ploch pro bydlení. 
 
Lokalita č. Z 4.8 – Chudoplesy - jih (k.ú. Chudoplesy) 
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.18) 
Orientační výměra lokality č. Z 4.8 je 0,3994 ha. 
Stávající výhledově urbanizovatelná plocha SUZ smíšených krajinných zón zemědělských, výhledově 
urbanizovatelných – parc.č. 202/28, parc.č. 202/29, parc.č. 202/30, parc.č. 202/31 (stav dle KN), u 
kterých se navrhuje prověření převedení do zastavitelných ploch smíšené městské zóny s využitím pro 
podnikatelské aktivity. 
 
Lokalita č. Z 4.9 – Buda - východ (k.ú. Buda) 
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.21) 
Orientační výměra lokality č. Z 4.9 je 1,3238 ha. 
Stávající výhledově urbanizovatelná plocha SUZ smíšené krajinné zóny zemědělské, výhledově 
urbanizovatelná – parc.č. 91/5, parc.č. 91/7, parc.č. 91/4, parc.č. 91/8, parc.č. st. 65, parc.č. st. 69, část 
parc.č. 109/1 (stav dle KN), u kterých se navrhuje prověření převedení do zastavitelných ploch pro 
bydlení. 
 
Lokalita č. Z 4.10 – Buda - jihozápad (k.ú. Buda)    
(původně v souboru  změn č. 1b označení Z 01.23) 
Orientační výměra lokality č. Z 4.10 je 1,5057 ha. 
Lokalita z řešení změny č. 4 byla vyřazena, bude řešena novým územním plánem. 
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II.  Požadavky na zpracování zm ěny č.4 územního plánu obce Bakov nad Jizerou   

a)  Požadavky   vyplývající   z  politiky  územního    rozvoje,   územn ě  plánovací dokumentace 
vydané krajem, pop řípadě z dalších širších územních vztah ů  

a.1) Politika územního rozvoje ČR 

Vláda ČR schválila dne 20. července 2009 usnesením č. 929 Politiku územního rozvoje ČR (dále jen 
PÚR). Tento dokument je v souladu s ust. § 32 stavebního zákona členěna na kapitoly: „Republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“, které se uplatňují na celém 
území České republiky, „Rozvojové oblasti a rozvojové osy“,  „Specifické oblasti“, Koridory a plochy 
dopravní infrastruktury a „Koridory, plochy a rozvojové záměry technické infrastruktury, a „Další úkoly 
pro územní plánování. 
Město Bakov nad Jizerou leží v rozvojové ose OS3 Praha – Liberec – hranice ČR/Německo, Polsko, 
jedná se o obec, jejímž správním územím prochází rychlostní silnice R10 a PÚR na tomto území 
vymezuje současně koridor kombinované dopravy ozn. KD1.  Úkolem územního plánování je zajištění 
územní ochrany vymezeného koridoru. Změnou č. 4 nebude koridor KD1 dotčen.  
Posouzené podněty k řešení změnou č. 4 jsou v souladu s vybranými republikovými prioritami, a to 
zejména s republikovými prioritami čl.17 a čl. 18 , v nichž se upřednostňuje zachování zásady rozvoje 
polycentrické sídelní struktury, a to prověřením ploch lokalit č. Z4.2, Z4.3, Z4.4 pro vytvoření nových 
pracovních příležitostí lokalit č. Z4.5 a č.Z 4.8 pro rozvoj drobných podnikatelských aktivit  a služeb 
v rámci smíšených městských zón  a rozšíření nabídky a spektra rozvojových ploch pro bydlení 
v lokalitách Z4.1, Z4.6, Z4.7, Z4.9 a Z4.10.    
Řešením změny č. 4 bude sledován soulad s republikovou prioritou č. 14 , spočívající v obecné 
ochraně přírodních, civilizačních i kulturních hodnot území s případnou cílenou ochranou míst 
zvláštního zájmu. Situováním úměrně velkých nových rozvojových ploch i do malých sídel, kde se plně 
využívají již vymezené zastavitelné plochy zabrání i možnému upadání venkovské krajiny jako 
důsledku nedostatku lidských zásahů. 
Uplatněním republikové priority č. 16 v případě prověření převedení ploch územních rezerv v prostoru 
mezi silnicí II/610 a R10 se sleduje cíl komplexně dořešit urbanizaci tohoto území 
a vyhodnotit vliv jednotlivých zastoupených činností v území – silniční i železniční dopravy, rozvoje 
průmyslu a výroby, drobných podnikatelských aktivit i činností ve smíšených městských zónách ve 
vztahu ke stávajícímu obytnému území i k zastavitelným plochám pro bydlení  vymezených platnou 
územně plánovací dokumentací města.  
 
a.2) Územně plánovací dokumentace vydaná krajem  

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR) byly vydány Zastupitelstvem kraje dne 
19. 12. 2011 usn.č. 4-20/2011/ZK, k datu schválení zadání změny č.4 ÚPO Bakov nad Jizerou 
nenabyly účinnosti. 

Tento dokument upřesnil hranice rozvojové osy republikového významu OS3 a nově navrhl plochu 
rozvojové oblasti krajského významu OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště. Správní území města 
Bakov nad Jizerou leží v rozvojové ose OS3 republikového významu i v rozvojové oblasti krajského 
významu OBk2.       

Pro správní území města Bakov nad Jizerou, jako centra lokálního významu ZÚR stanovuje zásady pro 
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území v tomto rozsahu zejména v oblasti 
rozvoje bydlení a stabilizace osídlení v řídce osídleném území, rozvoje ekonomických aktivit z důvodu 
dobrého napojení na silnici R10 a požaduje využívat v maximální míře plochy vhodné k transformaci.  
Při řešení návrhu změn bude přihlédnuto ke skutečnosti, že město Bakov nad Jizerou leží v oblasti s  
příměstskou krajinou – U01, sídelní krajinou – S04  a krajinou relativně vyváženou - N02 a zároveň 
potenciálně vysokou koncentrací obyvatelstva v České republice.  

Při územně plánovací činnosti je požadováno ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit 
směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje 
území a ochranu krajiny. Dále zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obsluze center a jejich 
spádového území a chránit kulturní a přírodní hodnoty území a  koordinovat rozvoj se sousedními 
obcemi.  
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Dokumentace změny č.4 ÚPO Bakov nad Jizerou bude respektovat základní koncepce všech 
nadřazených územně plánovacích dokumentací a podkladů – Politiky územního rozvoje ČR a  Zásad 
územního rozvoje Středočeského kraje – i závaznou urbanistickou koncepci vycházející z platného 
územního plánu obce Bakov nad Jizerou.  

V návrhu změn č.4 ÚPO Bakov nad Jizerou bude sledován soulad navržených cílů změn s již 
existujícími koncepčními a strategickými dokumenty vztahujícími se k danému území. 

a.3) Širší územní vztahy  

Z hlediska širších územních vztahů bude řešení změny č. 4 respektovat především kontinuitu průchodu 
dopravních a technických sítí a systému ekologické stability řešeným územím. Nadřazené systémy na 
území obce – urbanistické, technické a přírodní budou při návrhu změny č.4 územního plánu obce 
respektovány a nebudou dotčeny. Řešené lokality změnou č. 4 se nedotýkají zájmů správních území   
sousedících obcí. 

 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů  

Územně analytické podklady (ÚAP) v rozsahu požadavků, vyplývajících ze stavebního zákona a 
příslušných prováděcích předpisů  byly pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá 
Boleslav byly pořízeny Magistrátem města Mladá Boleslav jako úřadem územního plánování  v letech 
2008 – 2009. Veřejnosti je textová i grafická část zpřístupněna na webové adrese: http://www.mb-
net.cz/?page=cz,plany-města. Krajskému úřadu Středočeského kraje byla v prosinci 2010 odevzdána 
1.úplná aktualizace ÚAP ORP Mladá Boleslav, která budou předána projektantovi jako podklad pro 
zpracování návrhu změny č. 4. 

Požadavky na řešení: 
• Změnou č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou budou přiměřeně řešeny definované problémy střety a rizika ve 
využití území, které vyplynuly z provedeného rozboru udržitelného rozvoje území, jsou to:     
- problémy hygienické spočívající v  nedůsledné likvidaci splaškových vod v místních částech bez 
kanalizace,  v zatížení zastavěného území dopravním provozem ze silnice II/276 v průjezdním úseku 
městem 
- střety , spočívající v  zatížení zastavěného území silnicí II/276 v průjezdním úseku, limitem je  CHLÚ – 
ložiska štěrkopísků 162700, 162701 – omezení rozvoje obce  
- rizika, kterými jsou  záplavová území  vodních toků Jizery, Kněžmostka, Bělá,  území zvláštní 
povodně pod vodním dílem, zranitelná oblast, staré zátěže a kontaminované plochy 
  
• Obecně budou  respektovány limity využití území, včetně ochranných a bezpečnostních pásem a 
v územích řešených změn zohlednit i známé záměry v území. 
• Pro nové rozvojové plochy budou  přednostně využity výhledově urbanizovatelné plochy – územní 
rezervy, které jsou v souladu se závaznou urbanistickou koncepcí  schválené ÚPD města Bakov nad 
Jizerou. 
• Návrhem nových zastavitelných ploch mimo tato území bude sledována ochrana   zemědělského 
půdního fondu zejména I. a II. tř. ochrany BPEJ. 
• Rozvojové plochy pro bydlení budou přednostně navrhovat v lokalitách, které přímo navazují na 
zastavěné území nebo zastavitelné plochy vymezené platnou ÚPD a budou bezproblémově napojitelné 
na veřejnou infrastrukturu. 
• Navržené funkční využití ploch nesmí nepříznivě ovlivnit okolní zástavbu a životní prostředí,  zejména 
nelze připustit aktivity v takovém rozsahu, v němž by mohly negativně ovlivňovat kvalitu bydlení. 
• Bude respektován rozbor udržitelného rozvoje území, což znamená , že budou řešeny rozvojové 
plochy s cílem vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí. 
• Pozitivy území pro další formování urbanistické a funkční struktury města jsou : Trvalý zájem o 
bydlení nejen v městské zástavbě, ale i v jednotlivých místních částech – zejména v Chudoplesích a 
Budách, bydlení se zázemím sportovních ploch a občanského vybavení,  dobrá dostupnost Mladé 
Boleslavi, Prahy, Liberce, avizovaná nová nabídka pracovních příležitostí, postupný rozvoj technické a 
dopravní  infrastruktury. 
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c) Požadavky na rozvoj území obce   

Prověřením uplatněných podnětů v pořizované změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou hodlá město Bakov 
nad Jizerou rozšířit  nabídku rozvojových ploch pro bydlení a spektrum nabídky  podnikatelských aktivit 
v delším časovém horizontu. V sídlech Buda a Chudoplesy se realizuje postupně zástavba ploch pro 
bydlení, přičemž využito  je více než 80% vymezených ploch. Z tohoto důvodu požaduje město Bakov 
nad Jizerou podněty pro řešení lokalit č. Z 4.6, Z4.7, Z4.8, Z4.9.  Lokalita č. Z 4.1 řeší požadavek na 
situování jednoho rodinného domu, přičemž plocha k řešení tvoří nezastavěnou proluku mezi 
stávajícími objekty bydlení.   
Převedení ploch územních rezerv zejména pro rozvoj drobné výroby a smíšené městské zóny je 
požadován zejména z hlediska komplexního definování funkčního využití území zejména v prostoru 
silnic II/610 a R10. Jedná se o lokality č. Z 4.3, Z4.4, Z4.5. 
   
Lokalita č. Z 4. 1 – Bakov severovýchod (k.ú. Bakov nad Jizer ou): 
Dle platné ÚPD města se jedná o stávající plochu RH - rekreace hromadné. 
Plocha – parc.č. 379/1 (stav dle KN), u které se navrhuje prověření převedení plochy na plochu 
bydlení. Limitem využití území může být blízkost hranice záplavového území vodního toku Jizera 
 
Lokalita č. Z 4.3 – U Horecké cesty (k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou) 
Stávající výhledově urbanizovatelná plocha SUZ smíšených krajinných zón zemědělských, výhledově 
urbanizovatelných – parc.č. 147/1, parc.č. 152, parc.č. st. 65, parc.č. st.66 (stav dle KN), u kterých se 
navrhuje prověření převedení do zastavitelných ploch s funkčním využitím drobná výroba a řemesla 
(VD). 
 
Lokalita č. Z 4. 4 – U R/10 (k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou)  
Dle platné ÚPD města se jedná o stávající  výhledově urbanizovatelné plochy SLUZ, L smíšených 
krajinných zón zemědělských, lesních, výhledově urbanizovatelných a ploch L-lesní produkce. 
Plocha  – parc.č. 147/1, parc.č. 153, parc.č. 94/9, parc.č. 94/13, parc.č. 354/1 - část (stav dle KN), u 
kterých se navrhuje prověření vymezení nových zastavitelných ploch s funkčním využitím drobná 
výroba a řemesla (VD) a prověření části plochy pro situování čerpací stanice pohonných hmot. 
 
Lokalita č. Z 4.5 – U Pražské ulice (k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou) 
Dle platné ÚPD města se jedná o stávající  výhledově urbanizovatelnou plochu SUZ - smíšených 
krajinných zón zemědělských, výhledově urbanizovatelných. 
Plocha –  parc.č. 143/1, parc.č. 153 – část, parc.č. 354/1 - část, parc.č. 354/2 - část (stav dle KN), u 
které se navrhuje převedení z územní rezervy do zastavitelných ploch s funkčním využitím smíšená 
zóna, v níž bude funkce bydlení prověřena jako  podmínečně přípustná činnost s ohledem na nutné 
dodržení hlukových hygienických standardů ve smyslu platné legislativy v oblasti veřejného zdraví. 
 
Lokalita č. Z 4.6 – Chudoplesy - západ (k.ú. Chudoplesy) 
Dle platné ÚPD města se jedná o stávající  výhledově urbanizovatelnou plochu SLOPVZ smíšených 
krajinných zón zemědělských, obytné krajiny, lesních, vodohospodářských, přírodních. 
Plocha  – parc.č. 195/1 (stav dle KN), u které se požaduje vymezení nové zastavitelné plochy pro 
bydlení. 
 
Lokalita č. Z 4.7 – Chudoplesy - severozápad (k.ú. Chudoplesy ) 
Dle platné ÚPD města se jedná o stávající  výhledově urbanizovatelnou plochu, SUVZ , SLOPVZ 
smíšených krajinných zón zemědělských, lesních, obytné krajiny, vodohospodářských, přírodních . 
Plocha – parc.č. 202/2, parc.č. 202/4, parc.č. 202/24, parc.č. 202/25, parc.č. 202/48, parc.č.49, parc.č. 
202/37, parc.č. 202/38, parc.č. 202/39 (stav dle KN), u které se navrhuje  převedení z územních rezerv  
do zastavitelných ploch pro bydlení. 
 
Lokalita č. Z 4.8 – Chudoplesy - jih (k.ú. Chudoplesy) 
Dle platné ÚPD města se jedná o stávající  výhledově urbanizovatelnou plochu SUZ smíšených 
krajinných zón zemědělských, výhledově urbanizovatelných. 
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Plocha  – parc.č. 202/28, parc.č. 202/29, parc.č. 202/30, parc.č. 202/31 (stav dle KN), u které se 
navrhuje převedení z územních rezerv do zastavitelných ploch smíšené městské zástavby s využitím 
pro podnikatelské aktivity. 
 
Lokalita č. Z 4.9 – Buda - východ (k.ú. Buda) 
Dle platné ÚPD města se jedná o stávající  výhledově urbanizovatelnou plochu SUZ smíšené krajinné 
zóny zemědělské, výhledově urbanizovatelné. 
Plocha  – parc.č. 91/4, parc.č. 91/5, parc.č. 91/7, parc.č. 91/8, parc.č. st. 65, parc.č. st. 69, část parc.č. 
109/1 (stav dle KN), u které se navrhuje převedení územních rezerv do zastavitelných ploch pro 
bydlení. 
 

Navrhované využití ploch řešené změnou č.4 ÚPO Bakov nad Jizerou demografickou a 
socioekonomickou prognózu rozvoje města Bakov nad Jizerou výrazně neovlivní. Nárůstem počtu 
očekávaného počtu nových pracovních příležitostí zejména realizací záměrů v lokalitách č. Z 4.3 a 
Z 4.4 dojde ke zvýšení významu lokality naplněním podnikatelských záměrů. Realizací 
předpokládaných rozvojových záměrů budou postupně zlepšovány podmínky pro zajištění udržitelného 
rozvoje území města. 

 

d) Požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území (urbanistickou   koncepci  a  koncepci   
uspo řádání   krajiny)  
 
Změnou č. 4 ÚPO Bakov  nad Jizerou budou ve vybraných funkčních plochách  specifikovány plochy   
s rozdílným způsobem využití a podrobně definovanými požadavky na plošné a prostorové uspořádání 
zastavitelných ploch, a to jak v rámci zastavěného území, tak i na vymezených  zastavitelných 
plochách včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  v souladu s platnými vyhláškami č. 
500/2006 Sb., a 501/2006 Sb., v platném znění. Souborem změn č. 03 ÚPO Bakov nad Jizerou byly 
provedeny úpravy znění regulativů funkčního využití území. Pro stanovení podmínek funkčního a 
prostorového uspořádání  území budou v maximální míře tyto regulativy uplatněny.   
Řešené území změnou č.4 bude členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které lze s ohledem 
na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

V případě potřeby stanovit pořadí změn v území tzv. etapizaci. Plochy s rozdílným způsobem využití, 
jejich vzájemné uspořádání a vazby budou odpovídat zásadám urbanisticko ekonomického uspořádání 
v návaznosti na stávající strukturu obce a zásady ochrany životního prostředí.   

 

e) Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 

Navrženým urbanistickým řešením jednotlivých lokalit  bude prověřeno jejich napojení na stávající 
systémy dopravní a technické obsluhy území.  

Zásobování pitnou vodou a odkanalizování území 

V území pořizované změny č. 4  lze předpokládat bezproblémové napojení na stávající rozvody a 
zařízení.  Z hlediska odkanalizování území bude řešené lokality v Bakově nad Jizerou napojeny na 
systém veřejné kanalizace a prodloužení stávajících kanalizačních řadů v ul. Pražské, lokality Z 4.3 a 
Z4.5 budou odkanalizovány přes lokalitu Výsluní. Prověřena bude podmínka připojení zkapacitněním 
kanalizačního přivaděče z lokality Výsluní až na ČOV Bakov n.J.  V Chudoplesích a v Budách bude 
umožněno shromažďování splaškových vod v nepropustných jímkách na vyvážení s jejich likvidací na 
nejbližší čistírně odpadních vod.  Dešťové vody budou převážně likvidovány přirozeným zasakováním 
nebo vybudovanými retenčními nádržemi v případě nevyhovujících geologických podmínek podloží. 
V místech, kde je vybudována dešťová kanalizace budou dešťové vody zejména z komunikací svedeny 
do stávajících rozvodů.  

Zásobování elektrickou energií  

V místech navržených rozvojových ploch bude řešení zásobování elektrickou energií předem 
dohodnuto se správcem sítí distribuční soustavy. Ochranná pásma rozvodných zařízeních, VVN a TS, 
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podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 98 odst. 2, i nadále zůstávají zachována 
ochranná pásma stanovená podle předpisů platných před účinností zákona. 

Případné přeložky rozvodných zařízení zajistí na základě zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů,  47 odst. 2   ČEZ Distribuce a.s. na náklady subjektu, který jejich potřebu vyvolá. V průběhu 
zpracování návrhu řešení změny č. 4 bude nutné bližší podmínky úprav rozvodných zařízení 
v dostatečném předstihu projednat na příslušném oddělení. 

U navrhovaných lokalit určených k zástavbě (rod. domy, podnikatelský záměr), se požaduje prověřit 
změnou ÚP s možností počítání s plochami pro umístění nových trafostanic a přívodních napájecích 
vedení VN, pro zabezpečení dodávky el. energie. Rozvoj distribuční soustavy (DS) s možným 
posílením výkonu stávajících trafostanic, případně zahuštění dalších trafostanic do sítě DS (pro 
zajištění el. energie jednotlivých lokalit), bude probíhat na základě posouzení konfigurace a výpočtu sítí 
NN. Případné umístění nových trafostanic VN/NN bude v rámci možností voleno co nejblíže 
k předpokládanému centru odběru včetně tras vedení VN a NN. Budou-li navrhována nová energetická 
a telekomunikační vedení, budou navrhována zejména  ve vymezených zastavitelných plochách pro 
bydlení  jako podzemní.  

Zásobování zemním plynem 

Město Bakov nad Jizerou, Chudoplesy i Buda  jsou plynofikována . Pro případné napojení na rozvody 
budou ověřeny kapacity výkonu regulačních stanic v dosahu nově navrhovaných rozvojových ploch pro 
možné budoucí odběry. 

Spoje 

V nově navrhovaných zastavitelných plochách bude koordinován rozvoj plošných elektronických 
komunikací s rozvojem ostatní technické infrastruktury.  

Doprava a dopravní infrastruktura 

Nově navrhované místní komunikace v řešeném území budou v souladu s § 9 odst. 2 a odst. 3 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s ustanovením § 2 odst. 2 písm. e) a § 169 zákona č.183/2006 sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), projektovány podle ČSN 736110 (Projektování místních 
komunikací – leden 2006) tak, aby jejich šířky, poloměry zatáček a rozměry křižovatek vždy umožnily 
bezpečný průjezd hasičských vozidel. V případech, kdy je nezbytné v řešeném území zřizovat slepé 
komunikace, musí být obratiště projektována podle článku 14.2.1. a 14.2.2. ČSN 736110 tak, aby vždy 
umožňovala bezpečné otočení hasičských vozidel (pozn.: délka hasičského vozidla je cca 11 000 mm), 
přitom se doporučuje řešit tato obratiště především jako okružní, upořádaná asymetricky doleva. 
Případné výhybny zřizované na obousměrných jednopruhových komunikacích pro stejný účel, musí být 
projektovány podle článku 14.2.3. ČSN 736110 tak, aby vždy umožnily bezpečný průjezd hasičských 
vozidel. 

Nakládání s odpady 

Bude respektován stávající systém nakládání s odpady. Město Bakov nad Jizerou spolupracuje 
s firmou Compaq s.r.o., která zajišťuje týdenní svozy komunálního odpadu. 

 

f)  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

Přírodní hodnoty území 

Změnou č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou budou respektována  místa a oblasti se zachovalým krajinným 
rázem, návrhem nových zastavitelných ploch budou zohledněny požadavky na ochranu krajinného 
rázu.  

Požadavky na řešení: 

Výška zástavby u nově navrhovaných zastavitelných ploch bude posuzována v kontextu navazující 
stávající zástavby, přičemž se bude upřednostňovat ochrany pohledových os na dominanty města a  
místní částí.  Bude zachováno harmonické měřítko krajiny.  
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Plochy zemědělské půdy navrhované k nezemědělskému využití budou v předloženém návrhu změny 
doloženy seznamem dotčených pozemků, konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně 
ekologických jednotkách. Požadované podklady budou zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF 
uvedených v ustanovení § 4 zákona a ust. § 3 a 4 vyhl.č. 13/1994 sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

V případě, že při řešení návrhu změn funkčního využití území dojde k dotčení pozemků  určených pro 
plnění funkce lesa, či ochranného pásma lesa , bude tato změna funkčního využití řádně vyhodnocena 
ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany pozemků určených pro plnění funkce lesa.  

Podmínky využití přírodních zdrojů, principy péče o životní prostředí a udržitelný rozvoj, požadavky na 
ochranu zeleně a krajiny a územním plánem obce Bakov nad Jizerou vymezeného územního systému 
ekologické stability nebudou řešením změny č.4 upravovány.  

Kulturní hodnoty území 

Změnou č. 4 nebudou v zájmu ochrany historických hodnot města narušeny  historicky vzniklé 
urbanistické struktury a prvky urbanistické kompozice, charakter zástavby a historická kulturní krajina. 
Při návrhu nových rozvojových ploch bude citlivě přistupováno ke kontextu stávající zástavby 
v jednotlivých místních částech, neboť právě do těchto území je směrován další rozvoj města.    

Oblast životního prostředí  

Cílem řešení změny č. 4 je vytvoření předpokladů pro vzájemnou rovnováhu mezi potřebami rozvoje 
města a místních částí (zastavitelných ploch včetně dopravní a technické infrastruktury) na jedné 
straně a ochranou životního prostředí na straně druhé. 

Změnou č. 4  budou respektovány  územní předpoklady pro koordinaci využití území a zájmy ochrany 
přírody a krajiny, rozvoje městského organizmu a technických sítí, hygieny prostředí a kvality obytného 
prostředí města i jeho místních částí.  

 

g) Požadavky  na  ve řejně  prosp ěšné  stavby,  ve řejně  prosp ěšná opat ření a asanace  

Pokud tak vyplyne z návrhu řešení změny č. 4, budou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby  
potřebné pro rozvoj veřejnou infrastruktury.  Veřejnou infrastrukturou se v tomto případě rozumí plochy 
pro objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury a případně plochy veřejných prostranství. 
Nepředpokládá se vymezení ploch pro veřejně prospěšná opatření, kterými se rozumí opatření 
nestavební povahy  např. plochy územního systému ekologické stability.  

 

h) Další   požadavky   vyplývající   ze  zvláštních   právních  p ředpis ů  ( například   požadavky   na   
ochranu   ve řejného   zdraví,   civilní ochrany, obrany a bezpe čnosti státu, ochrany ložisek 
nerostných surovin,  geologické  stavby  území,  oc hrany  p řed  povodn ěmi  a jinými  rizikovými  
přírodními  jevy) 

Změnou č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou budou respektovány podmínky ochrany zdravých životních 
podmínek a zájmy civilní a požární ochrany a definované limity využití území. V řešeném území se 
nenacházejí objekty a plochy určené k obraně státu ani sem nezasahují jejich ochranná pásma. Město 
má v rámci veřejného vodovodu osazeny hydranty určené k hasebním účelům.V ostatních sídlech 
budou k tomuto účelu odpovídajícím způsobem využity nebo vybudovány jiné vhodné zdroje. 

Návrhem řešení změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou bude provedena aktualizace limitů využití území, 
vztahujících se k řešenému území a vyplývajících z platných právních předpisů a správních rozhodnutí. 

Z hlediska známých limitů využití území, které mohou mít vliv na řešení některých lokalit se jedná o 
stanovená záplavová území s vymezenou aktivní zónou záplavového území   významných vodních 
toků Jizera, Kněžmostka, Bělá protékajících správním územím města Bakov nad Jizerou. Další 
omezení užívání  pozemků sousedících s korytem toků je požadavek správce toku na nezastavitelný 
pás v šíři 8m od břehové čáry  toků umožňující  jejich údržbu. 
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Na správním území města Bakov nad Jizerou jsou stanovena chráněná ložisková území  Bakov nad 
Jizerou I č. 16270000 a Bakov nad Jizerou č. 16270100   pro ochranu výhradních dosud netěžených 
ložisek štěrkopísku č. 162700 a č. 162701. Změnou č. 4 nebudou tato CHLÚ dotčena, návrhem 
funkčního využití území nebude omezeno jejich vytěžení.  

Odběrní místa pro odběr vody k hašení požárů se doporučuje řešit zejména hydranty v nadzemním 
provedení. Pokud není v řešeném území uvažována hydrantová síť, musí být k tomuto účelu 
odpovídajícím způsobem využity nebo vybudovány jiné vhodné zdroje.  

 

  
i) Požadavky a pokyny pro   řešení   hlavních   st řetů   zájmů   a problém ů  v  území  

• Lokalita č. Z4.1 – prověřit vhodnost situování funkce bydlení s ohledem na stanovené záplavové 
území vodního toku Jizera. Zabezpečit odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území tak, aby 
zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou. 

• Lokality č. Z4.3 a Z4.5 řešit komplexně a prověřit vhodný způsob dopravní obsluhy mimo silnici 
II/610, aby se minimalizovaly negativní dopady související dopravy na obytné území města, a to jak 
stávající zastavěné tak plánované v nových zastavitelných plochách. Řešením lokality č. Z4.3 
současně definovat plochu areálu stávající čerpací stanice v prostoru křižovatky silnic II/610 a ulice 
Horecké. 

• V lokalitě č. Z 4.4 a Z4.5 v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno,že nebudou 
překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb. 

•  Lokalita č. Z4.4 zasahuje do ochranného pásma R10, prověřit možnost situování čerpací stanice 
pohonných hmot s dopravním připojením na  silnici R10 ve směru  Liberec – Praha s vazbou na 
právní a technické normy a prověření odpovídajícího napojení na technickou infrastrukturu.   

• Při řešení lokalit č. Z 4.6 a č. Z4.7 respektovat trasu a ochranné pásmo dvojvedení  vodovodního 
přivaděče DN 600 včetně ovládacího a sdělovacího kabelu a armaturní šachty včetně odkalovacího 
potrubí DN 400. Vymezit vhodnou plochu pro kapacitně odpovídající obslužnou komunikaci pro obě 
rozvojové lokality, respektovat nebo navrhnout přeložku stávající trasy vrchního vedení VN 22kN, 
protínající obě lokality. Řešením obou lokalit respektovat hranici biokoridoru č. 142 „Vrch Baba - 
Borek u Chudoples“, který prochází podél západní hranice obou lokalit. Rozsah lokalit bude 
upraven(redukován) z důvodu výskytu chráněné divizny brunatné. Respektovat umístění staveb 
zejména pro bydlení min. 20 m od kraje lesa. 

• Lokalita č.  Z 4.8 nesmí podnikatelskými  aktivitami rušit sousední obytná území (plocha s 
podmínečně přípustným využitím) 

•  Lokalitu č. Z 4.9 řešit v návaznosti na stávající zástavbu s napojením ze stávající  obslužné 
komunikace odbočené ze silnice II/276,  jižní část lokality řešit v linii podél komunikace v návaznosti 
na zastavěné území mimo hranice LBK 105 „Boseňský potok“. Ověřit zájem další dostavby zahrad 
v této lokalitě nebo v případě nezájmu zahrnout plochu do stabilizovaného venkovského bydlení, na 
které přímo navazuje.   

• Lokality č. Z4.1., Z4.3 – Z 4.5 budou ohraničeny vůči okolí pásem zeleně o šířce alespoň 5m (osetí 
travní směsí s příměsí lučních bylin, výsadba stromů a keřů). 

• Lokality č. Z 4.6 – Z 4.8 budou ohraničeny vůči okolí pásem zeleně (luční porost s ostrůvkovitou 
výsadbou botanicky a místně vhodných dřevin). 

 

j)  Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a pl och p řestavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

Město Bakov nad Jizerou je dle Politiky územního rozvoje ČR součástí rozvojové osy OS3 Praha – 
Liberec – hranice ČR/Německo, Polsko, jejímž správním územím prochází rychlostní silnice R10 a 
PÚR na tomto území vymezuje současně koridor kombinované dopravy ozn.  KD1. V rozvojové ose 
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republikového významu zůstává město Bakov nad Jizerou i po jejím upřesnění provedeném Zásadách 
územního rozvoje Středočeského kraje. Tento dokument  nově navrhl plochu rozvojové oblasti 
krajského významu OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště, ve které se správní území města 
Bakov nad Jizerou rovněž nachází.   
Řešením změny č. 4 nebude dotčen koridor kombinované dopravy KD1 vymezený PÚR. Budou 
respektovány zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování v území navržené v ZÚR, 
které jsou uplatnitelné na správním území Bakov nad Jizerou v tomto rozsahu:  
- z hlediska rozvoje bydlení – bude změna č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou řešit –  vymezení nových 
rozvojových ploch pro bydlení v lokalitách č. Z 4.1 , Z4.6, v případě lokalit č. Z4.7 a Z4.9 bude  
částečně využito  převedení ploch územních rezerv definovaných v platné územně plánovací 
dokumentaci města a v částech prověřeno rozšíření o nové rozvojové plochy v rozsahu uplatněných 
podnětů, dále bude prověřena funkce bydlení jako podmínečně možná činnost v lokalitě č. Z4.5, která 
se převádí z územní rezervy do návrhu zastavitelných ploch pro funkční využití jako smíšená městská 
zóna. 
- z hlediska podpory rozvoje ekonomických aktivit – bude změna č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou řešit 
v lokalitě č. Z4.3 převedení plochy územních rezerv do zastavitelných ploch pro rozvoj drobné výroby, 
v případě lokality č. Z 4.4  vymezení nové rozvojové plochy v rozsahu uplatněného podnětu, umožňující 
rozvoj drobné výroby a situování  čerpací stanice pohonných hmot s vazbou na dopravní plochy silnice 
R10. V případě lokality č. Z 4.8 bude prověřena možnost změny již vymezené zastavitelné plochy pro 
bydlení na plochu smíšené městské zóny.   
 
Z hlediska plnění úkolů územního plánování navržených v ZÚR lze konstatovat, že podněty pro 
pořízení změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou neobsahují požadavky na využití transformace ploch. 
Tento požadavek byl řešen předchozím souborem změn č. 03 ÚPO Bakov nad Jizerou.  
Řešením změny č. 4 bude ověřen rozsah  zastavitelných ploch v sídlech a stanoveny směry jejich 
využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a 
ochranu krajiny. 
Návrh nových rozvojových ploch zejména pro bydlení bude podmíněn vyhodnocením účelného využití 
již vymezených zastavitelných ploch platnou územně plánovací dokumentací a potřeba nových 
zastavitelných ploch bude řádně odůvodněna, jak ukládá pro zpracování změny územně plánovací 
dokumentace § 55 odst. 3 stavebního zákona. 
Řešením změny č. 4 budou respektovány  požadavky na ochranu kulturních, civilizačních a přírodních 
hodnot území.  
  

k)  Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo prov ěření změn jejich 
využití územní studií  

Návrhem řešení změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou projektant prověří požadavek na zpracování 
územní studie.  
 

l)  Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regula čním plánem 

Řešení změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou nevyvolá požadavek na zpracování regulačního plánu 
z podnětu obce, ale nevylučuje se jeho pořízení na žádost ve smyslu ust. §  66 stavebního zákona.  
 

m)  Požadavky na vyhodnocení vliv ů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud d otčený 
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil p ožadavek na zpracování vyhodnocení z 
hlediska vliv ů na životní prost ředí nebo pokud nevylou čil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu či ptačí oblast  

Řešením změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou nebude dotčena území soustavy Natura 2000. Z 
 koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 19.10.2011 č.j. 
184076/2011/KUSK a ze dne 14.12.2011 č.j. 223220/2011/KUSK vyplynul požadavek na posouzení 
změny č. 4 ÚPO Bakov  nad Jizerou z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Dokumentace bude 
obsahovat i kapitolu „Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu  SEA“. 
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n)  Případný požadavek na zpracování konceptu, v četně požadavk ů na zpracování variant 

Nepožaduje se zpracovat koncept změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou. Požadavky na rozvoj obce a 
charakter území nevyvolávají potřebu variantních řešení.  

 

o)  Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu  zm ěn č. 4 územního plánu obce a na uspo řádání 
obsahu jejich od ůvodn ění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek 
výkres ů a počtu vyhotovení  

Dokumentace návrhu změny č.4 územního plánu obce Bakov nad Jizerou bude po obsahové stránce 
zpracována v přiměřeném rozsahu požadavků na zpracování návrhu ÚP v základním členění na 
textovou a grafickou část (viz příloha č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).  

Textová část návrhu změny č. 4 bude zpracována formou doplnění relevantních kapitol textové části 
platného ÚPO Bakov nad Jizerou. Textová část Odůvodnění bude vycházet z přílohy č.7 vyhlášky 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. 

Grafická část návrhu změny č. 4 zahrne výřezy výkresů dle struktury a členění v platném ÚPO Bakov 
nad Jizerou; grafická část odůvodnění zahrne příslušné výřezy výkresů ve smyslu Přílohy č.7 vyhlášky 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. 

Výkresy budou zpracovány v měřítku a v pojetí shodném s grafickou částí platného ÚPO   (1 : 5 000) 

Pro potřeby jednotné digitální prezentace grafické části územních plánů požadované Krajským úřadem 
Středočeského kraje  bude vydaná změna č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou v digitální podobě odevzdána 
v rozsahu požadavků vyplývajících ze standardizace požadované Krajským úřadem Středočeského 
kraje – metodika MINIS – minimální standard pro digitální zpracování územních plánu v GIS.  

 

Počet vyhotovení pro projednávání : 

2 kompletní paré obsahující textovou a grafickou část v klasické a digitální podobě na nosiči CD/DVD    
( výkresy ve formátu *. pdf, *png ) 

 

Počet vyhotovení po vydání: 

4 kompletní paré obsahující textovou a grafickou část v klasické a digitální podobě  na nosičích 
CD/DVD  ( výkresy ve formátu *. pdf, *png ) a data dle standardizace Minis. 

 

 

 



 
Lokalita č. Z 4.1 – Bakov severovýchod (k.ú. Bakov nad Jizero u) 
 
 

       
 
 
 
                                     

 
 



 
 
 
Lokalita č.  Z 4. 9 – Buda - východ (k.ú. Buda) 
 
 

                                     
                                                                                                                                                    

                  



 
 
 
Lokalita č. Z 4.6 – Chudoplesy – západ (k.ú. Chudoplesy) 
               č. Z 4.7 – Chudoplesy – severozápad ( k.ú. Chudoples y) 
               č. Z 4. 8 – Chudoplesy – jih (k.ú. Chudoplesy) 
 
 

 



  
 
 
 
  
 
 
                                                                                   
 

           
  
 
 
 



Lokalita č. Z 4.3 – U Horecké cesty ( k.ú. Horka u Bakova nad  Jizerou) 
               č. Z 4.4 – U R10 ( k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou) 
               č. Z 4.5- U Pražské ulice( k.ú. Horka u Bakova nad J izerou) 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

               


