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1. Postup pořizování a zpracování územního plánu 

Zastupitelstvo obce Jiřice usnesením ze dne 3. 5. 2017 č. 32/12/2017 rozhodlo o 

pořízení Změny č. 1 územního plánu Jiřice. Současně určilo pověřeného zastupitele obce 

Jiřice ke spolupráci s pořizovatelkou Změny č. 1 územního plánu. Pověřeným zastupitelem byl 

určen p. Ladislav Stránský, místostarosta obce. 

Po odstoupení pana místostarosty byl určeným zastupitelem pověřen pan Ing. Miloš 

Dvořák nový místostarosta obce. Změna č. 1 územního plánu je zpracována na základě 

projednané Zprávy o uplatňování č. 2 územního plánu Jiřice, která byla odsouhlasena 

zastupitelstvem dne 3. 5. 2017. Pro zpracování návrhu změny č. 1 byl vybrán zpracovatel 

Změny č. 1, kterým je Ing. František Kačírek, KA * KA atelier Tuřice 32, 294 74 Předměřice 

nad Jizerou. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 27. 6. 2018. 

Nad rámec požadavků Zprávy o uplatňování je grafická část dokumentace přesazena 

na novou katastrální mapu a současně se schválením návrhu Změny č. 1 bude vypracováno 

úplné znění územního plánu Jiřice zahrnující právní stav nad novou katastrální mapou. 

 

2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území 

Při zpracování změny č. 1 územního plánu Jiřice (dále jen Změna) bylo dbáno 

na řešení širších územních vztahů, zejména vztahů s okolními obcemi, a nadmístních 

souvislostí z hlediska technických sítí i pohybu obyvatelstva. Plně respektovány byly 

požadavky nadřazené územně plánovací dokumentace (viz další část tohoto odůvodnění 

Změny č. 1 územního plánu). Východiskem pro zpracování Územního plánu byly i územně 

plánovací podklady, konkrétně územně analytické podklady vydané Středočeským krajem 

a obcí s rozšířenou působností Lysá nad Labem. Tyto dokumenty byly doplněny dalšími 

nezbytnými podklady, jako jsou Plán rozvoje vodovodu a kanalizací Středočeského kraje 

a Plán rozvoje kraje. Použité územně plánovací podklady byly doplněny na základě 

provedených doplňujících průzkumů a rozborů. 

Koncepce rozvoje obce není ovlivněna významnými nadmístními vlivy. Obcí prochází 

významná silnice II/272, která obec spojuje s dálnicí D10 (2,5 km) a významnými centry Lysá 

nad Labem, Benátky nad Jizerou, Mladá Boleslav i Praha. Tyto silnice jsou stabilizovány. 

Řešení Změny na tuto infrastrukturu nemá zásadní dopad. Realizací záměrů 

obsažených ve Změně může dojít k částečnému navýšení dopravní intenzity na jmenovaných 

komunikacích, jejich kapacita je však dostačující. 

Dopravní spojení s blízkými centry osídlení je kvalitní, vytížené přiměřeně svému 

významu. Hromadná doprava je v obci zajišťována relativně frekventovaným autobusovým 

spojením. Řešení povede k navýšení počtu obyvatel, a tedy i ke zvýšení nároků na hromadnou 

dopravu. Ty mohou být saturovány navýšením počtu spojů s pozitivními dopady i pro ostatní 

obce těmito spoji obsluhované. 

Obec je do značné části samostatná z hlediska občanského vybavení. Jeho úroveň je 

z hlediska venkovských obcí nadprůměrná. Nachází se zde obecní úřad, obchod, pohostinství, 

hasičská zbrojnice. Za vyšší vybaveností, zejména lékařskou péčí a vzděláním, je nutné 

dojíždět do sousedních obcí a do vyšších center osídlení, která jsou však velmi dobře dostupná 
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a kvalitně vybavená. Spojení s nimi je zajišťováno jak četnými spoji hromadné dopravy, tak 

kapacitními komunikacemi. 

Širší vztahy jsou ve Změně koordinovány zejména z hlediska technické infrastruktury. 

Obcí prochází vedení velmi vysokého napětí, které se v územním plánu stabilizuje, stejně jako 

distribuční vedení vysokého napětí (22 kV). Řešení Změny se širších vztahů elektrického 

vedení zásadním způsobem nedotýká, realizací koncepce rozvoje dojde pouze ke zvýšení 

intenzity využití technické infrastruktury, což povede ke zvýšení její ekonomické rentability a 

umožní případně její budoucí zkvalitňování. 

Nadmístní vazby bylo nutné koordinovat s okolními obcemi zejména při vymezení 

prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES). Změna převzala vymezení 

prvků ÚSES z původní územně plánovací dokumentace obce, s níž byly koordinovány 

i územní plány okolních obcí. Prověřena byla návaznost na prvky ÚSES vymezené v územně 

plánovací dokumentaci obcí mimo správní obvod obce s rozšířenou působností Lysá nad 

Labem. Návaznost je zajištěna. 

 

3. Vyhodnocení souladu s požadavky na zpracování změny, 

stanovenými ve zprávě o uplatňování územního plánu  

Změna je zpracovávána na základě schválené Zprávy o uplatňování územního plánu. 

Řešení Změny vycházelo z požadavků na základní koncepci rozvoje území obce, 

vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany 

hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 

struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury. 

Základní koncepce Změny byla stanovena zejména v odstavci d) této zprávy. 

Ta vyžadovala zohlednění Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 a Zásad 

územního rozvoje ve znění aktualizace č. 1. Při řešení byly zohledněny Zásady územního 

rozvoje ve znění aktualizace č. 2. Vyhodnocení souladu Územního plánu s těmito dokumenty 

je součástí samostatné kapitoly tohoto odůvodnění. 

Územně analytické podklady byly použity jako výchozí podklad, posilován je zejména 

sociální a ekonomický pilíř, formou posilování obytné funkce sídel a jejich obslužné sféry. 

Environmentální pilíř je posilován v rámci možností zachování produkčního charakteru krajiny, 

zejména vymezení ÚSES. 

V kapitole d) Zprávy o uplatňování se v úvodu uvádí, že nové zastavitelné plochy není 

třeba vymezovat, neboť jsou v územním plánu vymezeny v dostatečné míře. 

Tento závěr se týkal jen ploch pro bydlení, což je odvozeno z dalšího textu. V průběhu 

zpracování Změny č. 1 nebyla navržena žádná nová zastavitelná plocha pro bydlení, ale 

naopak byly vypuštěny z návrhu zastavitelné plochy Z 07 a Z 08, v rozsahu cca 1 ha, neboť 

byly vymezeny v ochranném pásmu vysokotlakého plynovodu, a tedy nemohly být využity. 

Naopak se díky upřesnění linií ÚSES vytvořila možnost pro rozšíření plochy Z 12 rovněž o cca 

1,0 ha (Z 18). 

Realizací tohoto návrhu jsou vytvořeny územní podmínky pro zachování nastoupených 

trendů výstavby bytů v příznivých podmínkách. 
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V části Zprávy o uplatňování, která obsahuje pokyny pro zpracování změny územního 

plánu jsou obsaženy další požadavky na zařazení nových ploch na úpravy využití některých 

ploch. 

• úprava RBC 1012 Kateřina – Polák a upřesnění průběhu NK 68 – Řepínský důl – 

Žehuňská obora 

Do dokumentace Změny č. 1 bylo doplněno v souladu s ZÚR Středočeského kraje RBC 

1012 a provedeno upřesnění vymezeného NRBK K 68 na katastru obce Jiřice 

• plocha Z 13 byla označena BV a zakreslena do návrhu Změny č. 1 

• zpřesnění regulativů ploch s rozdílným způsobem využití bylo provedeno a byly 

doplněny ty, které chyběly 

• hranice CHOPAV jsou vyznačeny již v dokumentaci 

• požadované rozšíření věznice je navrženo vymezením zastavitelné plochy Z 16 

• vyznačení části zábavného parku Mirakulum na katastru obce je vymezeno jako lesní 

plocha se specifickým využitím 

• byla provedena aktualizace hranice zastavěného území a hranice katastrálního území 

• byla vyznačena dohadovaná trasa cyklostezky Benátky nad Jizerou – Lysá nad Labem 

• byla posouzena problematika likvidace splaškových vod a doporučena koncepce jejich 

budoucího způsobu likvidace 

• kromě toho bylo provedeno upřesnění označení jednotlivých ploch s rozdílným 

způsobem využití 

Na základě přesazení stávajícího územního plánu na novou katastrální mapu byl 

vypracován seznam všech změn navrhovaných Změnou č. 1 i s určením čísel jednotlivých 

dotčených parcel. 

 

4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

4.1 Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s § 58 Stavebního zákona. Základem 

pro vymezení byla čára intravilánu. Ta byla získána z mapy zjednodušené evidence katastru 

nemovitostí. Součástí intravilánu nebyly žádné vinice, chmelnice, pozemky zemědělské půdy 

určené pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) ani pozemky přiléhající 

k hranici intravilánu navrácené do orné půdy. Do zastavěného území obce tak nebyly 

v souladu s ustanovením § 58 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon), zahrnuty pouze 

lesní pozemky (dle katastru nemovitostí) sousedící s hranicí zastavěného území. Nad rámec 

intravilánu byly do zastavěného území zahrnuty plochy v souladu s ustanovením § 58 odst. 2. 

Jedná se především o zastavěné stavební pozemky. 

Do zastavěného území byly zahrnuty všechny stavby, které jsou rozptýleny v ploše 

vojenských lesů a jsou dnes užívány soukromými vlastníky pro jiné účely než vojenské. Dále 

jsou zahrnuty do zastavěného území zastavitelné plochy, navržené územním plánem pro 

bydlení (Z 01 a Z 11) z důvodu jejich kompletního zastavění. 
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4.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 

hodnot 

Změna č.1 dělí kapitolu Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 

hodnot na dvě podkapitoly, z nichž v první je formulována základní koncepce, a ve druhé jsou 

definovány konkrétní hodnoty a způsob jejich ochrany a rozvoje. 

4.2.1 Základní koncepce rozvoje území obce 

V rámci základní koncepce platného územního plánu je stanoveno, že rozvoj obce 

bude vycházet ze stávajícího stavu a bude ho dále doplňovat. K zásadním přestavbám 

a změnám ve využití a fungování obce nedochází. Tento požadavek vychází z vyhovujícího 

stávajícího stavu území, kde nebyly identifikovány žádné závažné střety ve využití území. 

Současně je kladen důraz na to, aby nedocházelo k další zbytečným záborům nezastavěného 

území. Proto byl formulován požadavek na přednostní rozvoj v rámci stávajících ploch s 

rozdílným způsobem využití. 

Cílem řešení platného územního plánu Jiřice je posílení a rozvoj funkce bydlení 

ve všech souvislostech, zajištění funkceschopnosti všech současných a navrhovaných 

systémů v obci. Tento cíl je podporován tím, že podle ZÚR Středočeského kraje je obec 

součástí rozvojové osy OS 3 - Rozvojová osa Praha – Liberec – hranice ČR/Německo, Polsko, 

v níž jsou kromě jiného podporovány tendence rozvoje bydlení. 

Ve změně č. 1 jsou tyto tendence respektovány. Plochy bydlení jsou rovněž 

respektovány. Pouze dvě zastavitelné plochy Z 07 a Z 08 (0,25 a 0,7 ha) musely být vypuštěny 

změnou z územního plánu, neboť byly vymezeny v hranicích ochranného pásma 

vysokotlakého plynovodu. V náhradu za ně bylo připuštěno rozšíření zastavitelné plochy Z 12 

o cca 0,75 ha a plochu zeleně soukromé – vyhrazené (plocha změny Z 18). Tím jsou 

perspektivní potřeby zachovány v obdobném rozsahu, který vymezil územní plán. 

Novým prvkem územního rozvoje obce je požadavek na rozšíření areálu věznice 

o další plochy navazující na stávající areál věznice. Tyto plochy jsou již mimo plochy lesa 

na ostatních půdách a jejich využití pro předem definované způsoby jejich zástavby nevytváří 

větší problémy. 

4.2.2 Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce 

Územní plán v rámci své podrobnosti řeší ochranu a rozvoj hodnot území obce 

především uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich 

využití. Obecně je pak vyžadováno, aby při naplňování těchto požadavků nedocházelo 

k narušování stávajících hodnot. Územní plán používá pojem „podstatný negativní vliv“, který 

je následně vysvětlen. Jde o takové vlivy, které by danou hodnotu poškodily nenávratně nebo 

dlouhodobě do té míry, že by přestala být přínosem pro obec nebo její širší okolí. 

Aby mohly být tyto hodnoty chráněny, musely být identifikovány. Následuje tak výčet 

hodnot, které by měly být v souladu s předchozím odstavcem chráněny. Hodnoty byly 

identifikovány při terénním průzkumu. Zahrnuty byly takové hodnoty, které mohou a musí být 

při rozhodování v území zohledněny. 

Změnou č. 1 územního plánu byly překategorizovány územním plánem vymezené 

pozemky jako veřejná zeleň na zeleň ochrannou a izolační. Územně došlo k vytvoření 

poměrně širokého pásu zeleně na západním okraji zastavěného území a možnosti vytvoření 
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velmi účinného zeleného filtru ve vztahu k zástavbě obce. Do této části jsou také začleněny 

pozemky, které byly vyčleněny ze zástavby pro bydlení z důvodu ochranného pásma 

vysokotlakého plynovodu. 

 

4.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 

přestavby a systému sídelní zeleně 

4.3.1 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice 

Základem uspořádání obce je jeho rozčlenění do ploch s rozdílným způsobem využití. 

Ty byly vymezovány s ohledem na hlavní stávající využití dané plochy. Žádná z vymezených 

ploch však není monofunkční, připouští zpravidla řadu dalších využití. To je důležité jak pro 

přirozený rozvoj sídel a jejich komfortní fungování, tak pro pružnost změn v území. Současně 

je však při vymezování těchto polyfunkčních ploch dbáno na předcházení střetům v území.  

V územním plánu nebylo vymezení ploch s rozdílným způsobem důsledné a některé 

neodpovídalo požadavkům stavebního zákona, proto jsou ve Změně č. 1 územního plánu 

doplněny. Koncepce územního rozvoje stanovená územním plánem, spočívající v posílení 

a rozvoji funkce bydlení, není jeho Změnou č. 1 měněna, ale naopak rozvíjena. Využité 

zastavěné plochy bydlení (Z 01 a Z 11) byly převedeny do zastavěného území. Dvě 

zastavitelné plochy (Z 07 a Z 08) bylo nutno vyřadit z návrhu, neboť jejich realizace by byla ve 

střetu s ochranným pásmem vysokotlakého plynovodu. 

Porovnáním vymezených ploch s trasou vysokotlakého plynovodu je zjištěno, že celý 

jejich rozsah je v jeho ochranném pásmu a vzhledem k zajištění bezpečnosti budoucí zástavby 

nelze na nich stavět. Upřesněním vymezení jiných záměrů a limitů na území obce vznikla 

možnost pro rozšíření jiné zastavitelné plochy pro bydlení (Z 12) a jejím rozšířením (Z 18) je 

územní potenciál pro rozvoj bydlení zachován v souladu s koncepcí územního plánu. 

Urbanistická koncepce územního plánu nepředpokládá výrazné posílení služeb, neboť 

v blízkém okolí obce jsou dostupná centra s poměrně vysokým standardem občanské 

vybavenosti, takže pro tyto funkce nebyly vymezeny samostatné zastavitelné plochy. 

Samostatný solitér zařazený do skupiny specifického občanského vybavení je areál 

věznice. Areál vznikl přestavbou bývalých vojenských objektů s hlavním využitím jako 

zdravotnické zařízení. Územní plán jeho území stabilizuje a počítá s kooperací především 

v řešení návazností na technickou dopravní infrastrukturu. 

V návrhu Změny č. 1 územního plánu je řešeno rozšíření areálu na plochách 

v bezprostřední návaznosti. Požadavek na rozšíření území věznice je zdůvodněn zaváděním 

nových výchovných projektů u osob ve výkonu trestu odnětí svobody, zaměřených 

na ekologické programy. 

Rozšíření plochy severně od stávajícího areálu věznice až k samé hranici katastru, 

zejména s ohledem na jeho ekologické využívání nezpůsobí narušení založené koncepce. 

Jako hodnoty, které je nutné při rozhodování v území chránit, byly definovány některé 

výrazné sídlotvorné prvky. Zejména jsou to veřejná prostranství, která mohou mít funkci jak 

komunikační, tak shromažďovací či rekreační. Chráněn musí být zejména veřejný charakter 

rozlehlé návsi v centru sídla a vodní nádrž na něm ležící. Jejím případným zastavěním by 

došlo k nenávratnému poškození jedinečného charakteru sídla. Specifické je v obci 

i rozmístění sakrálních staveb a pomníků. 



 

6 

4.3.2 Systém sídelní zeleně 

Územní plán vymezil v sídle lokality, na nichž se nachází (nebo by měla nacházet) 

zeleň podstatná pro celkové uspořádání sídla. Jedná se zejména o zeleň na plochách zeleně 

veřejné (ZV), ale i na dalších plochách v sídle. Tato zeleň je podstatná pro celkové uspořádání 

sídla. Částečně má funkci rekreační, částečně funkci izolační (ZO). Tato zeleň (ZO) by měla 

být nadále udržována a rozvíjena. Kromě vyjmenovaných funkcí by v obou případech měla 

nést rovněž významnou funkci estetickou, k čemuž je nutno přihlížet. Na lokalitách, dotčených 

systémem sídelní zeleně, musí být při rozhodován o změnách v území brána v potaz nutnost 

zachovat a dále rozvíjet tuto zeleň. 

V návrhu Změny č. 1 územního plánu byla veřejná zeleň (ZV) navržená po celém 

západním okraji zastavěného území překategorizována na zeleň izolační (ZO). Důvodem 

k tomu bylo především to, že velká část těchto ploch leží v ochranném pásmu vysokotlakého 

plynovodu, dále pak skutečnost, že převládá západní proudění větrů po náhorní pláni, a to 

přináší prašné erozní části do zastavěného území. Dále k tomu přispívá skutečnost existence 

náletové zeleně na části pozemků. 

4.3.3 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V úvodu kapitoly je uvedeno, že se urbanistická koncepce realizuje v rámci 

vymezených ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž podmínky využití jsou stanoveny 

v Územním plánu. Prvky koncepce jsou tak zakresleny nad vymezenými plochami a jejich 

realizace probíhá zpravidla v rámci přípustného nebo podmíněně přípustného využití. 

Zřizovaný koncepční prvek pak musí splnit podmínky, které jsou pro danou plochu stanoveny. 

Požadavky na realizaci koncepce jsou pak stanoveny v rámci příslušných kapitol Územního 

plánu. To musí být zohledněno v rámci rozhodování o změnách v území. U stávajících 

koncepčních prvků je zpravidla požadováno jejich zachování, nebo alespoň zajištění splnění 

účelu, pro který jsou vymezeny. U navrhovaných koncepčních prvků jsou pak zpravidla 

stanoveny konkrétní podmínky, které musí být dodrženy. Vyznačení koncepčních prvků ve 

výkrese může znázorňovat jejich vyžadovanou polohu, nebo polohu pouze ilustrační. Tato 

skutečnost je uvedena v textu. 

Samostatně vymezovány jsou pouze plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž 

hlavní využití je důležité pro uspořádání sídla. Značná část staveb, zařízení a činností tak bude 

zřizována v rámci přípustného využití jednotlivých ploch. Pokud je to z hlediska koncepce 

podstatné, mohou být tyto stavby a zařízení na dané ploše uvedeny v rámci koncepce (např. 

dětské hřiště na veřejném prostranství, komunikace na ploše zemědělské atp.). Polyfunkčnost 

ploch vyplývá i z požadavků platné legislativy. 

Plochy s rozdílným způsobem využití dělí Územní plán na stabilizované (tj. stav) 

a navrhované (tj. návrh). Plochy návrhu mění stávající využití plochy na využití jiné. Plochy 

stavu zpravidla zachycují stávající hlavní využití dané plochy. Pro plochy stavu i návrhu jsou 

uplatňovány stejné podmínky využití. Z toho vyplývá, že se tyto plochy ve svém využití neliší. 

Umisťování staveb v souladu s těmito podmínkami využití je možné na obou typech ploch. 

Rozdělení má smysl zejména pro orientaci při projednávání, kdy je upozorněno na ty plochy, 

kde dochází ke změně stávajícího stavu na stav nový. V nezastavěném území bylo změnou 

vymezeno 16 typů ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto plochy v současné době plně 

pokrývají potřeby uspořádání nezastavěného území obce. 
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Na základě tohoto pojetí bylo nutné, aby ve změně č. 1 územního plánu byly doplněny 

podmínky rozdílného využití území u funkčních ploch: 

OX – plochy specifické, ZS – zeleň soukromá a vyhrazená, OH – občanské vybavení 

hřbitov, OS – občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení, OV – občanská vybavení 

a veřejná infrastruktura, SV – plochy smíšené obytné, BV – bydlení v rodinných domech 

venkovské, TI – technická infrastruktura 

Současně jsou vypracovány podmínky rozdílného využití území pro další navrhované 

funkční plochy: 

NL – plochy lesní – zeleň/les, NLz – plochy lesní, zastavěné území, NLx – plochy lesní 

specifické, NK – zeleň, nadregionální biokoridory, ZO – zeleň ochranná a izolační, ZV – 

veřejná zeleň, PV – veřejná prostranství, DS – dopravní infrastruktura, silniční, VV – plochy 

vodní a vodohospodářské, NZo – plochy zemědělské, orná půda 

Nový způsob využívání bývalých zemědělských objektů zaměřených na živočišnou 

výrobu odůvodňuje vypuštění podmínek využití pro VZ – výroba a skladování a jejich změnu 

na VD – výroba a skladování, drobná řemeslná výroba. V bývalých areálech se zemědělská 

výroba již nevyskytuje a objekty jsou přestavěny na prodejnu zemědělských a zahradnických 

potřeb, na sklady a drobnou výrobu nezemědělského charakteru. 

4.3.4 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, včetně podrobného 

zdůvodnění jejich vymezení 

Změnou č. 1 došlo k vymezení celkem pěti zastavitelných ploch z toho jedna byla již 

územním plánem označena jako návrh, nikoli však jako zastavitelná plocha. 

Z 15 – OS – občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 

Označení jako zastavitelná plocha má pouze formální význam, neboť územní plán 

plochu vymezil jako návrh, ale neoznačil jako zastavitelnou plochu. 

Z 16 – OX – občanské vybavení specifické 

Plocha v rozsahu 19,6 ha je určena pro územní rozvoj stávající věznice. Jde o rozšíření 

ploch stávající věznice severním směrem na plochách vedených jako ostatní plocha. Nejde 

tedy o zábor zemědělského půdního fondu a plochy jsou víceméně znehodnocené bývalým 

využíváním pro vojenské účely. 

Předpokládané využití plochy je formulováno projektem „otevřená věznice“, který 

spočívá v umístění cca pěti jednopodlažních domů se sedlovou střechou a vybudování 

kynologického střediska. Severní významná větší část by měla sloužit k realizaci ekologických 

a výchovných projektů, souvisejících s chovem hospodářských a užitkových zvířat a s tím 

souvisejícím vybudováním nezbytného hospodářského zázemí v podobě drobných 

hospodářských staveb. 

Realizace záměru je v relativně dostatečné vzdálenosti od zastavěného území obce 

a neočekávají se významná ovlivnění životního prostředí v obci negativním způsobem. 

 

Z 17 – TI – technická infrastruktura – podzemní vodojem na pitnou vodu 

Plocha lokality má rozměr 50 x 50 m, cca 0,25 ha. 
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Na základě řešení problematiky dostatku pitné vody a tlakových poměrů 

ve skupinovém vodovodu Benátky nad Jizerou a skupinového vodovodu Mladá Boleslav byl 

vyhodnocen následující závěr: 

• umístit na k.ú. Jiřice novou stavbu podzemního vodojemu o objemu 2 x 1 000 m3; 

• vodojem bude sloužit pro stabilizaci tlakových poměrů a zvětšení provozní zásoby pitné 

vody pro zásobování skupinových vodovodů Benátky nad Jizerou a Mladá Boleslav 

• do vodojemu bude umístěna nová automatická stanice (ATS) pro zásobování 

rozšiřující se věznice Jiřice i obce Jiřice 

• nejvhodnější poloha stavby je zvolena při dlážděné komunikaci na jižní straně pozemku 

č.k. 390 v jihozápadním rohu poblíž křižovatky komunikací, tak, aby nenarušovala 

elektrický kabel VN vedený souběžně s komunikacemi 

• výměra pozemku (je v k.ú. zapsán jako les) pro vodojem by činila 2 500 m2, přičemž 

fakticky konkrétní zábor pozemku plnící funkci lesa by činil cca 1 000 m2, ostatní plocha 

do celkové výměry by mohla zůstat jako les. 

Z 18 – BV – plocha bydlení – venkovské 

Plocha má rozlohu 1,09 ha a je řešena jako rozšíření plochy Z 12, která je vymezena 

územním plánem. Část pozemku, který je určen pro obytnou výstavbu má rozlohu 0,75 ha. 

Druhá část pozemku, který bude sloužit jako rozhraní mezi zástavbou a vymezenou plochou 

NRBK – 68 (0,34 ha) je vymezena jako zeleň soukromá a vyhrazená. 

Plocha vznikla na základě upřesnění průběhu NRBK 68 po katastru obce. Trasa NRBK 

zasahuje na pozemek č.k. 104/29, který rozděluje na dvě části. Vymezená plocha respektuje 

upřesněný průběh NRBK 68 a umožňuje tak rozšíření zastavitelné plochy Z 12  k hranici 20 m 

od trasy biokoridoru. Současně lze chápat tuto plochu jako náhradu za nucené vyjmutí ploch 

Z 07 a Z 08 ze zástavbového plánu. 

Z 19 – OS – sportovní a tělovýchovná zařízení 

Plocha o výměře 1,1 ha je územním plánem kategorizována jako plocha ZV – zeleň 

nízká. Plocha v minulosti sloužila jako střelnice a tato funkce nebyla do územního plánu 

začleněna. Na základě požadavků majitele a souhlasu zastupitelů obce je plocha označena 

jako zastavitelná s možností vybudování sportovních a tělovýchovných zařízení včetně 

obnovení funkce sportovní střelnice. Plocha v minulosti, tj. v období, kdy bylo území využíváno 

pro vojenské účely, tuto funkci plnila. Její poloha uprostřed lesního komplexu, relativně 

vzdálená od bytové zástavby, na jedné straně řeší případné negativní projevy (hluk) a na druhé 

straně umožňuje provozovat sport v přírodním prostředí. 

 

4.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 

umisťování 

4.4.1 Dopravní infrastruktura 

Základní koncepce dopravní obsluhy se nemění. Dochází však k některým úpravám, 

které spočívají v upřesnění významu některých návrhů. Do návrhu územního plánu byl převzat 

návrh, který obsahoval dříve zpracovaný návrh územního plánu velkého územního celku 

Milovice – Mladá. Tento dokument navrhoval povýšení stávající polní cesty mezi Jiřicemi a 

Předměřicemi nad Jizerou na silnici III. třídy č. 2728 formou prodloužení silnice č. III/3322. 
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Tento dokument pozbyl platnosti a byl nahrazen Zásadami rozvoje Středočeského kraje, kde 

již tento záměr není obsažen. Na základě dohody obou obcí Jiřice a Předměřice nad Jizerou, 

která vzájemné propojení potvrzuje na nižší úrovni, bylo navrženo upravit stávající polní cestu 

na místní napojující komunikaci. Z těchto důvodů bylo zrušeno zařazení realizace tohoto 

záměru do veřejně prospěšných staveb. 

V územním plánu jsou vyznačeny komunikace koncepční čarou. Po dohodě 

s pořizovatelem jsou místní komunikace vyznačeny plošně jako veřejné prostranství, jehož 

součástí jsou komunikace. 

4.4.2 Vodovod 

Koncepce zásobování pitnou vodou není změnou č. 1 měněna. V průběhu zpracování 

dokumentace změny č. 1 byl formulován nový záměr na vybudování nového zemního 

vodojemu o objemu 2 x 1 000 m3. Vodojem má sloužit pro stabilizaci tlakových poměrů a 

zvětšení provozní zásoby pitné vody pro zástavbu skupinového vodovodu Benátky nad Jizerou 

a skupinového vodovodu Mladá Boleslav. Ve vodojemu bude umístěna nová automatická 

tlaková stanice pro zásobování rozšiřující se věznice Jiřice. Vodojem je navržen umístit na 

pozemku č.k. 390 k.ú. Jiřice, který je součástí lesních pozemků. Potřebná plocha pro vodojem 

je definována rozměrem 50 x 50 m2, přičemž samotný zábor lesa by představoval cca 1 000 

m2. Lokalita je vymezena v jihozápadním roku pozemku poblíž křižovatky silnice č. III/3322 

s přístupovou komunikací do areálu věznice. 

Vzhledem k oblastnímu významu uvedeného záměru byl záměr zařazen do veřejně 

prospěšných staveb. 

V roce 2021 bylo kolaudováno propojení vodovodu mezi vodovody, které provozují 

VaK Mladá Boleslav a VaK Nymburk. Trasa propojující obě soustavy byla zakreslena do 

výkresu č. 7 Veřejná infrastruktura.   

4.4.3 Kanalizace 

Koncepce řešení likvidace splaškových vod v územním plánu bylo řešeno kombinací 

výstavby domovních mikročistíren a výstavby nových nebo rekonstruovaných stávajících 

akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Předpokládalo se, že v roce 2020 budou 

veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách a budou likvidovány na čistírně 

odpadních vod Benátská Vrutice. Vycházelo se ze skutečnosti, že na katastru obce neexistuje 

žádná vodoteč s trvalým průtokem a z úvahy, že do funkční čistírny odpadních vod v Benátské 

Vrutici je příliš velká vzdálenost, která významně ovlivňuje ekonomiku nákladů vložených do 

přiváděcího potrubí. 

Úkol uložený pro změnu č. 1, spočívající ve vypracování koncepce likvidace 

splaškových vod pro budoucí rozvoj obytné výstavby, není splnitelný v úrovni technického 

průkazu realizovatelnosti. Nicméně postupným vývojem využívání bývalého vojenského 

prostoru vznikají další možnosti v úvahách o novějším řešení oproti platnému územnímu 

plánu. 

Dosavadní zkušenosti s realizací domovních čistíren u lokality Z01 se ukazuje, že větší 

množství vyčištěných vod určených k zasakování v blízkosti staveb není, vzhledem 

ke geologickým podmínkám, nejvhodnějším řešením. Pokud by bylo uplatněno u všech 

navrhovaných ploch pro výstavbu bytů, bude vyžadovat kompletní geologický průzkum, 
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zaměřený na nasákavost podloží atd. proto se ve změně č. 1 doporučuje sledovat a vyhodnotit 

následující verze: 

a) Prozkoumat možnosti napojení na splaškové potrubí vedoucí z věznice na čistírnu 

odpadních vod Benátky nad Jizerou, a to z hledisek: 

Kapacita koncové ČOV. Z dosavadních informací o záměrech napojení na tuto ČOV, 

ke kterému byl vydán souhlas se jedná o obce Dolní Slivno, Sedlec, Horní Slivno a požadavek 

věznice zvýšení o 400 klientů. K zvýšení o napojení ekvivalentních obyvatel Jiřic by muselo 

být provedeno technologické posouzení současné kapacity ČOV Benátky nad Jizerou včetně 

kapacity stávajícího potrubí ze strany provozovatele. 

b) Znovu posoudit variantu i napojení na čistírnu odpadních vod Benátská Vrutice, a 

to i variantu přes věznici Jiřice a i do Benátské Vrutice a podle toho jak by to 

vycházelo postupovat v rozhodování dále. 

V rámci technického řešení je nutno posoudit také jak využít gravitačního systému 

s přečerpáváním nebo tlakového systému přívodu splaškových vod. 

Při řešení gravitačního systému kanalizace by mohly být nejdříve vyhodnoceny 

podmínky, kam lze dovést kanalizaci na nejnižší místo a pak řešit, jak přečerpat splaškové 

vody na koncovou čistírnu odpadních vod, a to buď do Benátské Vrutice nebo přes věznici do 

čistírny odpadních vod Benátky nad Jizerou. Vyhodnocení výše uvedené problematiky nelze 

provést v rámci prací na Změně územního plánu. Proto se navrhuje v nejbližší době pořídit 

technickoekonomickou studii, která by rámcově vyhodnotila výše uvedené náměty na 

hromadné likvidace splaškových vod z obce Jiřice a poté přikročit k technické přípravě 

doporučeného způsobu likvidace splaškových vod. 

4.4.4 Elektrorozvody 

Koncepce navržená v platném územním plánu se nemění. 

4.4.5 Telekomunikace 

Koncepce navržená v platném územním plánu se nemění. Do grafické části 

dokumentace změny č. 1 byly doplněny podle aktualizace územně analytických podkladů 

stávající trasy telekomunikačních zařízení. 

 

4.5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 

podmínek pro změny jejich využití, územní systém ekologické 

stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 

povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně 

4.5.1 Koncepce uspořádání krajiny 

Ve změně č. 1 se doplňuje vymezení krajinného typu krajiny. Katastr Jiřic je zařazen 

do krajinného typu NO 7 – Krajina relativně vyvážená, krajina polní, kde platí pro rozhodování 

změn v území zásada: dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních 

a stabilních ploch. Změny využití území nesmí narušit vyváženou krajinu, nebo zabránit 

vyváženému stavu. 
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V krajině obce Jiřice se uplatňují jako hodnotné prvky lesní a nelesní porosty, polní 

cesty, meze a remízky. Tyto plochy působí po všech stránkách pozitivně na okolní krajinu, 

proto Územní plán vyžaduje jejich ochranu. 

Stanoveny jsou cílové charakteristiky, které pro území obce stanovují historicky danou 

produkční charakteristiku, kterou má současná krajina, doplněnou o ekologicky stabilizační 

prvky. 

V nezastavěném území připouští Územní plán a Změna č. 1 a zejména Stavební zákon 

umisťování některých staveb a zařízení. V koncepci uspořádání krajiny Územního plánu jsou 

tomuto umisťování nastaveny určité mantinely, aby nedocházelo ke zneužívání ustanovené 

pro nadměrné zastavování volné krajiny. Základním principem je výjimečná potřeba takové 

stavby, která musí být doložena. Pokud je možné umístit stavbu účelně v zastavěném území 

nebo na zastavitelné ploše, musí být tato varianta preferována. Současně Územní plán nechce 

připustit umisťování velkých staveb, které by mohly mít významný vliv na uspořádání území 

nebo na kvalitu přírodního prostředí, kterou lze považovat za převažující veřejný zájem. Proto 

výslovně vylučuje umisťování takových staveb, na které se vztahuje zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). To neznamená, že by nebylo možné takové 

stavby v krajině umístit, nicméně vzhledem k jejich dopadu na celkové uspořádání území je 

nutné je nejdříve posoudit v rámci pořizování územně plánovací dokumentace. Pokud tedy 

bude předložen záměr, kterého se daný zákon týká, je nutné pro něj zpracovat změnu 

Územního plánu, která posoudí, zda jeho umístění nebude mít významný negativní dopad na 

celkové uspořádání území obce (např. z hlediska krajinného rázu, dopravního zatížení, 

vzájemných střetů různých funkcí v území atp.). Umisťovat podle § 18 odst. 5) Stavebního 

zákona tak lze pouze stavby, jejichž vliv na okolí je považován zákonem č. 100/2001 Sb. za 

natolik nevýznamný, že není vyžadováno ani zjišťovací řízení. 

V návrhu změny č. 1 jsou obsaženy pouze dvě lokality, které představují navýšení 

územního zásahu do ekologické stability. 

Lokalita Z 18 znamená rozšíření plochy bydlení vymezené v územním plánu (Z 12) 

v rozsahu 1,09 ha zemědělské půdy. Tento návrh logicky navazuje na zastavitelnou plochu 

a využívá plochy mezi vymezeným nadregionálním koridorem a hranicí zastavitelné plochy 

Z 12. Na ploše Z 18 byl, na základě výsledků společného jednání, zařazen pás soukromé 

zeleně o šířce 20 m, který má fungovat jako plynulý přechod z obytné zástavby do volné krajiny 

a vymezeného území pro NRBK – 68.  Z hlediska vyrovnávání vyváženého poměru ekologicky 

labilních a stabilních ploch nepůsobí návrh negativně, neboť nahrazuje vypuštěné plochy Z 07 

a Z 08 z územního plánu, neboť je nelze zastavět pro jejich umístění v ochranném a 

bezpečnostním pásmu vtl plynovodu. Jejich rozloha o výměře 0,25 ha je zařazena do ploch 

OZ – zeleň ochranná, vylepšuje podíl ekostabilních ploch. 

Druhý návrh znamená zásah do pozemků plnících funkci lesa. Jedná se o výstavbu 

podzemního vodojemu na pozemku cca 0,25 ha, z čehož se předpokládá faktický zábor lesa 

v rozsahu 0,1 ha. V tomto případě se jedná o stavbu, která znamená zvýšení podmínek pro 

zásobování pitnou vodou v návaznosti na oblastní vodovodní řady včetně zásobování věznice 

na území obce. Jeho zásah do ekostabilních prvků na katastru Jiřic, vzhledem k rozsáhlému 

komplexu lesních pozemků není významný. 

Třetí zastavitelná plocha Z 19 vzniká pouhou změnou funkčního využití chybného 

označení v územním plánu ZV – zeleň veřejná dřívější střelnice. Střelnice byla určena pro 

vojenské účely a v katastru je označena jako ostatní půda. 
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Po odchodu vojsk přešla do soukromé držby. Ve změně č. 1 je označena jako OS – 

plochy pro sport – s přípustnou možností obnovení střelnice, případně jiných druhů „malých 

sportů“. Plocha je zatravněná a většinově zatravněná zůstane. Její umístění uvnitř lesního 

komplexu neznamená změnu poměru ekostabilních a ekolabilních ploch. 

Čtvrtý návrh na změnu využití území je zastavitelná plocha pro rozšíření věznice Z 16 

o výměře 19,6 ha. Plocha sloužila jako výcvikový prostor pro vojenské účely a její označení 

v katastru je ostatní plocha a současný stav využití je neplodná půda s roztroušeným náletem 

zeleně. Její využití z hlediska stavebního je tzv. otevřená věznice, kde mají být přípustné i 

stavby pro kynologii, výcvikové haly, školící a ubytovací zařízení pro vězeňský personál. 

Předpokládá se i částečné využití pro chov zvířat různého druhu. 

I když se jedná o zastavitelnou plochu, její rozsah však umožňuje rozptýlený způsob 

zástavby, s tím že venkovní prostory budou kultivovány. Důsledek takové zástavby nebude 

znamenat výrazný zásah do ekologie těchto ploch a podstatnou změnu do stávající ekologické 

struktury tohoto prostoru. Jako pozitivní jev je přeměna „ostatních ploch“ v okolí věznice a 

jejího plánovaného rozšíření na zeleň ochrannou, což zvyšuje ekologický potenciál území. 

4.5.2 Územní systém ekologické stability 

Územní plán vymezuje ÚSES lokální, regionální a nadregionální úrovně. Při 

vymezování ploch a koridorů ÚSES vycházel Územní plán plně ze zpracovaných územně 

analytických podkladů a Zprávy o uplatňování územního plánu, ale hlavně z Aktualizace zásad 

územního rozvoje Středočeského kraje č. 2. Současně Změna č. 1 Územního plánu vycházela 

dále z platné územně plánovací dokumentace obce. Plochy a koridory vymezené v platné 

územně plánovací dokumentaci obce byly částečně upraveny zejména v částech, které jsou 

nefunkční tak, aby vyhovovaly uspořádání území obce z hlediska územně plánovací 

dokumentace a současně plnily své funkce v soustavě ÚSES. 

Při vymezování jednotlivých prvků ÚSES Územní plán rovněž zajišťoval návaznost na 

ÚSES vymezený v územně plánovací dokumentaci sousedních obcí. S ohledem na širší 

vztahy nebylo nutné upravovat vedení jednotlivých koridorů ani polohu center oproti platné 

územně plánovací dokumentaci. 

Prvky ÚSES dělí Územní plán na biocentra a biokoridory. Na plochách prvků ÚSES 

nelze připustit změny, které by znamenaly výrazné a dlouhodobé snížení stupně jejich 

ekologické stability. To by bylo v rozporu s hlavními cíli ÚSES, kterými jsou zejména vytvoření 

sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě okolní ekologicky méně 

stabilní krajinu, zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny a zachování 

či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity). 

Stanoveny byly podmínky pro využívání lokalit dotčených tímto systémem. Tyto 

podmínky mají za účel zajistit funkčnost prvků ÚSES jako uceleného systému. 

Územím prochází nadregionální biokoridor ÚSES s označením NRBK 68 Řepinský důl 

– Žehuňská obora, který je vázán na osu teplomilnou – hájovou. Zásady územního rozvoje 

středočeského kraje ve znění 2. aktualizace stanovují jako úkol pro územní plánování v článku 

(195), písm. a) „zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v 

souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly 

dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost“. Dne 31. 3. 2017 byla na 

MŽP schválena nová metodika (Metodika vymezování územního systému ekologické stability. 

Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 
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OPŽP 2014–2020, aktivity 4.1.1 a 4.3.2). Jako limitující hodnota velikostního parametru 

nadregionálního biokoridoru (pojem je obsahově totožný s pojmem minimální parametr dle 

předchozí metodiky z roku 1995) je stanovena šířka 40 m. Jedná se o šířku určenou pro 

ekotopy lesního charakteru, v daném případě hospodářského lesa, s hlavním charakterem osy 

jako teplomilné – hájové. V souladu s požadavkem nadřazené územně plánovací 

dokumentace byla šířka nadregionálního biokoridoru zpřesněna tak, aby odpovídala této 

hodnotě a aktuálnímu stavu v území, kdy prochází okrajem katastrální hranice po 

zemědělských pozemcích je v současné době nefunkční. Hranici ochranné zóny vymezenou 

v Aktualizované ZÚR a v územním plánu není třeba měnit. 

4.5.3 Prostupnost krajiny 

Prostupnost krajiny pro člověka, faunu i floru zajišťuje již platný Územní plán 

vymezením veřejných prostranství v krajině, jejichž součástí jsou cesty. Při návrhu cestní sítě 

byl kladen důraz zejména na zpřístupnění krajinářsky hodnotných lokalit, celkové zvýšení 

prostupnosti krajiny, umožnění obsluhy zemědělských pozemků a umožnění objezdu 

zastavěných částí sídel. Koncepce dopravní infrastruktury vyznačuje pouze významné 

komunikace. Kromě navržených cest mohou být v rámci přípustného využití ploch s rozdílným 

způsobem využití a s ohledem na § 18 odst. 5 Stavebního zákona budovány další cesty, 

zejména za účelem zpřístupnění jednotlivých vlastnických pozemků. Nové cesty budou 

doplňovat vymezenou páteřní síť. Současně v rámci tohoto přípustného využití mohou být 

upravovány stávající cesty, pokud taková potřeba vyplyne z nových podmínek v území. 

Biologická prostupnost krajiny je zajištěna zejména realizací prvků ÚSES. Ty zajišťují 

základ ekologické stability v krajině a tím i možnost migrace. V krajině je v rámci přípustného 

využití ploch s rozdílným způsobem využití možné zakládat i další plochy zeleně.  

Krajina ve správním území je čistě venkovská, převážně zemědělská, v níž jsou 

výrazné fragmentující linie nežádoucí. Obecně je z hlediska prostupnosti krajiny nežádoucí 

zřizování staveb, které způsobují nežádoucí fragmentaci krajiny. Ty jsou s ohledem 

na stávající stav krajiny z hlediska koncepce uspořádání krajiny přípustné pouze 

ve výjimečných případech, pokud tak stanoví Územní plán nebo jeho Změna. 

4.5.4 Protierozní opatření 

Při zajišťování protierozní ochrany je nutné s ohledem na produkční charakter krajiny 

vycházet z měkkých opatření, která významným způsobem neomezí hospodářský potenciál 

krajiny. Jednat se má zejména o organizační opatření, např. změnu osevních postupů, změnu 

způsobu obdělávání pozemků a oprava stávajících vodohospodářských opatření v krajině. 

Tato opatření jsou však mimo měřítko Územního plánu. Územní plán a Změna č. 1 stanovuje 

pouze taková opatření, která mají přímý územní průmět, tedy zejména navrhuje plochy k 

zatravnění, průlehy s ozeleněním a liniovou zeleň v krajině. 

4.5.5 Ochrana před povodněmi 

Na území obce Jiřice není vymezeno záplavové území Q100 a jeho aktivní zóna a ani 

nebude. Na území obce nejsou žádné významnější vodní toky. Pouze drobné vodoteče 

přivádějící dešťovou vodu z bezprostředního okolí do návesních vodních ploch. 
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4.5.6 Rekreace 

Území obce Jiřice zahrnuje převážně zemědělskou krajinu doplněnou zastavěnými 

územími a vězeňským areálem v bezprostřední návaznosti na les. 

Dřívější specifické využívání lesního komplexu na části katastru obce a převedení 

některých jeho částí pro vězeňské účely nevytváří příznivé podmínky pro pobytovou rekreaci. 

Přesto malá část bývalých vojenských objektů roztroušených v lese je pro tyto účely 

využívaná. Jedná se však převážně o objekty pro rodinnou rekreaci. 

Pro nepobytovou rekreaci jsou v nezastavěném území obce podmínky značně 

omezené. Převaha agrocenóz, která vyplývá z historicky daného charakteru místní krajiny, 

není pro nepobytovou rekreaci optimální. V nezastavěném území se počítá s nepobytovou 

rekreací na všech vhodných plochách, a to především ve smyslu užívání a zřizování cest pro 

turistiku, cykloturistiku a další pohyb v krajině. Za tímto účelem je žádoucí i umisťování 

mobiliáře v krajině a vysazování zeleně, zejména interakčních prvků. Nežádoucí je pak 

zřizování staveb, byť by jejich účelem byla podpora cestovního ruchu.  

Pro posílení rekreačního potenciálu navrhuje také zřízení cyklostezky (náhradou 

za stávající cyklotrasu) a připouští zřizování pěších stezek případně hipostezek v krajině. 

4.5.7 Dobývání nerostů 

Plochy pro dobývání nerostů se na území obce nevymezují. Ložiska nerostných 

surovin zde však evidována nejsou a aktivní těžba zde rovněž neprobíhá. K vymezování ploch 

těžby nerostů tak v případě obce Jiřice není důvod. 

4.5.8 Vymezení ploch změn v nezastavěném území a stanovení podmínek pro 

jejich využití 

Změna č. 1 Územního plánu mění plochy s rozdílným způsobem využití na západním 

okraji zastavěného území z ploch veřejné zeleně na zeleň ochrannou a izolační v krajině. 

Další plochy změn v krajině jsou v prvé řadě navrženy především jako součást veřejné 

zeleně, kde jsou předpoklady pro parkově upravené plochy s možností volnočasového využití, 

v druhé řadě jako součást posílení ekostabilních prvků a také jako součást ochrany 

zastavěného území zejména rekreačních objektů.  

 

4.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

V platném Územním plánu bylo stanovení podmínek pro rozdílné využití řešeno jen 

dílčím způsobem, a tudíž je bylo nutné doplnit pro všechny plochy na řešeném území. 

V souladu s požadavky Stavebního zákona byly pro jednotlivé plochy s rozdílným 

způsobem využití stanoveny podmínky využití. Ty vycházejí z požadavků formulovaných 

ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., zejména z § 4 – § 19, ale i z dalších ustanovení této vyhlášky. 

Při jejich formulaci byl brán ohled na specifické podmínky v území, prioritní byla snaha zajistit 

uspořádání řešeného území s minimalizací střetů při zachování multifunkčním využití. 

Majitelům a uživatelům pozemků do budoucna poskytuje jistoty z hlediska využití území 

při zachování nezbytné míry flexibility pro rozhodování v území. Tam, kde to charakter plochy 

umožnil, Územní plán připouští výstavbu dopravní infrastruktury, a to i s ohledem na případné 

úpravy stávajících komunikací. V případě potřeby je možné i vymezování komunikací nových, 

a to především na základě provedených komplexních pozemkových úprav. Obdobně Územní 
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plán připouští, případně podmíněně připouští i sítě technické infrastruktury, pro něž zpravidla 

plochy samostatně nevymezuje. 

Podmínky pro využití území byly formulovány s ohledem na specifické vlastnosti území 

a na požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. Jsou stanoveny tak, aby umožňovaly multifunkční 

využití území a současně předcházely v co možná největší míře funkčním střetům. Podmínky 

využití vycházejí ze stávajícího stavu území a z jeho charakteristik. Jedná se o venkovskou 

obec s převážně historickou, zemědělskou zástavbou. V původní zástavbě je typické prolínání 

funkcí obytné a zemědělské. Novější výstavba má již čistě obytný charakter. 

S ohledem na charakteristické rysy území byly některé plochy s rozdílným způsobem 

využití členěny s větší podrobností, než jaká je uváděna ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. Výchozím 

podkladem pro členění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití byla metodika MINIS. 

V případě potřeby Územní plán zvolil podrobnější nebo jiné členění.  

Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny konkrétní podmínky 

využití. Pro všechny plochy bylo stanoveno hlavní využití, které formuluje převažující žádoucí 

využití dané plochy. Veškeré další využití může být povolováno pouze s ohledem na možnost 

realizace hlavního využití na podstatné části dané plochy. Dále je formulováno přípustné 

využití, které rozšiřuje a doplňuje hlavní využití. Tam, kde to bylo žádoucí, formuluje Změna č. 

1 Územního plánu podmíněně přípustné využití, tedy takové využití, pro jehož povolení je 

nezbytné splnit formulované podmínky. Tyto podmínky jsou v textu definovány. Obecně platné 

podmínky, které se vztahují na hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití, vyplývají z 

obecně závazných právních předpisů (limity využití území). Tyto podmínky nejsou uvedeny, 

neboť nepodléhají schválení zastupitelstva obce a mohou se v čase měnit bez vazby na 

Územní plán. Bylo-li to účelné je formulováno také nepřípustné využití a podmínky 

prostorového uspořádání, které v měřítku územního plánu upravují zásady pro umisťování 

staveb a využívání pozemků v dané ploše. Za nepřípustné se považuje každé využití, které 

není v souladu s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, nebo nesplňuje 

podmínky prostorového uspořádání. Stavby, zařízení a činnosti, uvedené v rámci 

nepřípustného využití, vylučují vždy určitou část hlavního, přípustného nebo podmíněně 

přípustného využití. Stavbu, zařízení nebo činnost, uvedenou v nepřípustném využití, tak nelze 

v území povolit, přestože by jinak splňovala podmínky využití dané plochy. 

 

4.7 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  

Do této kapitoly byly přesunuty požadavky na civilní ochranu, neboť se jedná o stavby 

a opatření k zajišťování bezpečnosti státu. 

4.7.1 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 

Územní plán vymezil jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 

nekoordinované mezi textovou zprávou a grafickou přílohou. Nové skutečnosti v současném 

řešení již neodpovídají plánům a záměrům, které již pozbyly platnosti nebo již byly realizovány 

jiným způsobem. Proto Změna č. 1 navrhuje zrušení jejich vymezení jako celek a předpokládá 

nové koordinační vymezení. Z původních veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření přebírá ty, které jsou v současné době aktuální a ostatní vypouští. Návrh doplňuje 
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nové nebo nově upravené VPS ve Změně č. 1. Jedná se o návrh umístění podzemního 

vodojemu na oblastním vodovodu a upravené vyhodnocení NRBK 68 v trase, kde je zatím 

nefunkční. 

4.7.2 Veřejně prospěšná opatření 

V souladu s ustanovením odst. 1 písm. a) § 170 Stavebního zákona je veřejně 

prospěšným opatřením založení prvků ÚSES. Do veřejně prospěšných opatření tak Územní 

plán zahrnul nefunkční části ÚSES, které je nutné založit. Části ÚSES, které je nutné 

považovat za nefunkční, a je tedy třeba je založit, Územní plán definoval. Označení veřejně 

prospěšného opatření odpovídá označení prvku ÚSES. 

 

4.8 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 Stavebního 

zákona 

Ke stanovení kompenzačních opatření v rámci Územního plánu a Změny č. 1 

nedochází, neboť dotčený orgán vyloučil vliv koncepce územního plánu na prvky systému 

NATURA 2000. Ty nejsou na území obce ani v její blízkosti vymezeny. 

 

4.9 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Změna č. 1 Územního plánu nevymezuje žádný nový koridor ani plochu územní 

rezervy. 

 

4.10 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 a vložení dat o této studii do 

evidence územně plánovací činnosti 

Pro všechny zastavitelné plochy určené pro bydlení, s výjimkou plochy Z 13, je 

stanovena povinnost před jejím využitím zpracovat územní studii. Protože byly zastavitelné 

plochy vymezeny po jednotlivých částech, daných především vlastnickou držbou, byla proto 

stanovena etapizace. Dosavadní využití zastavitelné plochy Z 01 se dokončuje. Nová 

zástavba se zatím spíše zaměřuje na plochy zařazené do II. etapy využití. Proto se na základě 

shody zástupců pořizovatele, zpracovatele a obce, přistupuje k návrhu zrušit etapizaci 

výstavby a nahradit ji podmínkou zpracování územní studie. Povinnost zpracování územní 

studie je vázána na všechny zastavitelné plochy pro bydlení. Zpracování územní studie může 

být za každou plochu samostatně s tím, že musí být zkoordinována se sousedními pozemky 

a lokalitami. Připouští se i zpracování územní studie pro více sousedních zastavitelných ploch 

Podmínkou je počítat při řešení územní studie s koordinací možnosti vzájemného propojení 

dopravní obsluhou a inženýrských sítí. Změna č.1 výslovně stanovuje společnou územní studii 

pro lokality Z 12 a Z 18 pro lokality Z 09 a Z 10. Řešení jednotlivých problematik bude 

konzultováno s příslušnými dotčenými orgány, aby se v následném stupni předešlo 

nevhodným řešením, která by rozhodování (územní řízení) nebyla těmito orgány přijata. 

Vzhledem ke složitým hydrogeologickým podmínkám byla, na základě výsledků 

společného jednání, stanovena podmínka, aby každá územní studie obsahovala základní 
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hydrogeologické posouzení z hlediska možnosti vsakování dešťových vod a možnosti řešení 

likvidace splaškových vod individuálním způsobem.  

Ve vazbě na potřebu vzájemné koordinace se sousedními plochami je stanoven termín 

pro vložení dat o této shodě do evidence územně plánovací činnosti do 31. 12. 2028. 

 

4.11 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 

grafické části 

V kapitole jsou uvedeny skutečné počty listů a výkresů Změny č. 1 Územního plánu 

(jeho výrokové části). 

Po schválení Změny č. 1 a zpracování „Úplného znění územního plánu po Změně  

č. 1“ budou tyto údaje upraveny. 

 

4.12 Další skutečnosti, které územní plán obsahuje pouze v případě, je-li 

to účelné 

Vzhledem k rozsahu jednotlivých zastavitelných ploch i zastavitelných ploch jako celku 

nebylo účelné stanovovat etapizaci. Rovněž regulační plán vzhledem k různorodému stylu 

stávající zástavby není nezbytné v žádné části obce vyžadovat. Dohoda o parcelaci je 

nadbytečná s ohledem na nekomplikované vlastnické poměry na zastavitelných plochách. 

V rámci zpracování Územního plánu nebyly identifikovány záměry, pro něž by bylo nutné 

stanovit územní rezervu do doby bližšího prověření. Na území obce se také nenacházejí 

stavby ani urbanistické celky natolik hodnotné, aby bylo nutné podmínit jejich úpravy realizací 

projektu od autorizovaného architekta. 

 

4.13 Limity využití území 

Pro rozhodování o změnách v území jsou kromě podmínek stanovených v Územním 

plánu dále podstatné obecně závazné právní předpisy a z nich vyplývající limity využití území. 

Územní plán je ve svém řešení zohlednil, zohledněny musí být i v dalších fázích rozhodování. 

Za limity využití území se v souladu s níže uvedenými zákony považuje ochrana daných nebo 

získaných vlastností řešeného území, jejíž územní průmět zasahuje do administrativního 

území obce. 

Jako vstupní limity využití území je třeba v řešeném území respektovat: 

• V souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů: 

o významné krajinné prvky ze zákona a registrované významné krajinné prvky; 

• V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů: 

o chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod; 

o ochranné pásmo vodních zdrojů, resp. pásmo hygienické ochrany; 

• V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 

pozdějších předpisů: 

o ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je dáno světlostí 

do průměru 500 mm včetně a je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu od kraje profilu; 
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o ochranné pásmo vodního zdroje. 

• V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, veškeré pozemky určené k plnění 

funkcí lesa a pozemky ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa, v nichž může 

stavební úřad nebo jiný orgán státní správy rozhodovat jen se souhlasem orgánu státní 

správy lesů. 

• V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ochranná pásma 

pozemních komunikací (§ 30), vymezená mimo souvisle zastavěné území svislými 

plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého 

jízdního pásu silnic II. a III. třídy, resp. 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu dálnic. 

• V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči jsou limitem využití území: 

o Zvonička – kulturní památka rejstř. Č. ÚSKP 16049/2-1830, katalogové číslo 

10001265, drobná zděná stavba z roku 1818 památka na starou obec zničenou 

nacisty. 

• V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (resp. 222/1994 Sb. u ochranných pásem 

stanovených dle tohoto právního předpisu), o podmínkách podnikání a výkonu státní 

správy v energetických odvětvích jsou stanovena ochranná pásma: 

o ve vzdálenosti 7 m od vedení 22 kV bez izolace, a to po obou stranách vedení 

od krajního vodiče; 

o ve vzdálenosti 1 m od zařízení telekomunikační sítě po obou stranách vedení; 

o ve vzdálenosti 15 m u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 

o ve vzdálenosti 20 m u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 

o u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem 

s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého 

napětí 7 m (resp. 20 m) od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech; 

o u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 

kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m (resp. 20 m) od vnějšího 

pláště stanice ve všech směrech. 

• V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně 

některých souvisejících předpisů: 

o ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení v šíři 1,5 m po stranách 

krajního vedení. 

• V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jsou stanovena bezpečnostní 

pásma plynových zařízení  

o Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do 40 barů včetně: do DN 100 

včetně 10 m; nad DN 100 do DN 300 včetně 20 m; nad DN 300 do DN 500 

včetně 30 m; nad DN 500 do DN 700 včetně 45 m. 

• V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je 

limitem využití území vzdušný prostor MO ČR. V tomto území (vzdušný prostor pro 

létání v malých a přízemních výškách) lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, 

výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, 

speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže 

plynu, trhací jámy), venkovní vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, 

rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 

omezena nebo zakázána. 



 

19 

• V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění (§ 17, odst. 2) 

ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť. Stavební úřad může v tomto ochranném 

pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by 

byly ohrožovány provozem pohřebiště, nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného 

pohřebiště nebo jeho důstojnost. 

 

Za výstupní limity Územního plánu jsou považovány: 

• V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů vymezené skladebné části lokálního a regionálního ÚSES, 

biocentra a biokoridory. 

 

5. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území (§ 53 odst., 5 písm. b) Stavebního zákona)  

V souladu s požadavky Zadání nebylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

zpracováváno. 

 

6. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

6.1 Základní údaje 

6.1.1 Základní údaje vyplývající z požadavků přílohy č. 3 k vyhlášce 

č. 13/1994 Sb., o vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení 

na zemědělský půdní fond 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací 

dokumentace nebo územně plánovacího podkladu na zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) 

se zpracovává dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. Tato vyhláška Ministerstva životního 

prostředí ze dne 29. prosince 1993 upravuje některé podrobnosti ochrany ZPF dané zákonem 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 30. června 1992. 

Zákon č. 334/1992 Sb. v části III., § 4, bod a) ukládá, aby při výstavbě nebo jiné 

činnosti, při které dochází k odnětí ZPF, bylo použito především nezemědělské půdy, 

popř. půdy nezastavěné, event. bylo využito nedostatečně využívaných pozemků 

v zastavěném území obce. Pokud dochází k odnětí ZPF, je nutno co nejméně narušovat 

organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových 

komunikací. 

Dále v bodě b) § 4 ukládá zákon odnímat jen nejnutnější plochu ZPF, a konečně v bodě 

c) požaduje co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF, zejména u směrových a liniových 

staveb. 

V části IV. v § 5 ukládá zákon č. 334/92 Sb., aby při územně plánovací činnosti bylo 

provedeno zdůvodnění navrženého řešení s cílem prokázat, že předložené řešení je z hlediska 

ochrany ZPF nejvhodnější. 
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Tato ustanovení zákona dále upřesňuje § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., z 29. prosince 

1993 a již zmíněná Příloha č. 3 k této vyhlášce. V následujícím textu a v přiložených tabulkách, 

jakož i v grafické části této dokumentace je proto důsledně postupováno dle výše citovaných 

předpisů. 

Pro vyhodnocení odnětí ZPF bylo vypracováno Společné metodické doporučení MMR 

a MŽP (srpen 2013) k Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

v Územním plánu. Pro účely ochrany ZPF byly zavedeny třídy ochrany ZPF, zařazující 

jednotlivé bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen BPEJ) do 5 tříd. 

Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 

klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde 

o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také 

jen podmíněně zastavitelné. 

Do 3. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech 

s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním 

plánování využít pro eventuální výstavbu. 

Do 4. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné 

i pro výstavbu. 

Do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují půdy s velmi nízkou 

produkční schopností a většinou jsou pro zemědělskou výrobu postradatelné. Jde o půdy 

s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území 

a dalších zájmů ochrany životního prostředí.  

6.1.2 Metodika a postup vyhodnocení 

Každá z návrhových ploch byla zařazena do jedné z následujících kategorií ploch 

s rozdílným způsobem využití: plochy bydlení, plochy rekreace, plochy občanského vybavení, 

plochy zeleně, plochy veřejných prostranství, plochy vodní a vodohospodářské a plochy 

zemědělské.  

Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci, v měřítku 1: 5 000, kde jsou 

zároveň vyznačeny ukazatele kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným 

identifikačním číslem, podle něhož je možno je najít v tabulkové části. 

Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské 

půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídy ochrany ZPF. 
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6.2 Souhrnné vyhodnocení 

6.2.1 Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných ploch a ploch vyžadujících zábor 

zemědělského půdního fondu podle účelu využití a údaje o druhu (kultuře) 

dotčené půdy 

Požadavky řešení Změny č. 1 územního plánu na trvalé odnětí ZPF jsou obsaženy 

v souhrnné tabulce níže v textu. Změna č. 1 ÚP navrhuje celkem na správním území obce 

Jiřice zastavitelné plochy o celkové rozloze 22,01 ha. Z tohoto rozsahu je 20,67 ha 

lokalizováno na ostatních plochách a v případě plochy technické infrastruktury (navrhovaného 

vodojemu) se jedná o odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa o výměře 0,25 ha. 

Navrhované záměry Změny č. 1 územního plánu si tak vyžádají zábor pouze 1,09 ha 

zemědělského půdního fondu (mimo zastavěné území).  

Veškerý záboru ZPF připadá na ornou půdu. 

Z hlediska kvality zabíraných půd připadá veškerý zábor ZPF na půdy IV. třídy ochrany. 

Z hlediska funkčního využití se na záborech zemědělského půdního fondu podílejí 

v Jiřicích výhradně plochy bydlení. 

6.2.2 Údaje o skutečných investicích vložených do půdy za účelem zlepšení 

půdní úrodnosti (meliorační a závlahové zařízení apod.) a o jejich 

předpokládaném porušení 

Na území obce Jiřice nebyly realizovány žádné investice do půdy. 

6.2.3 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení 

Zemědělská prvovýroba probíhá pouze v drobném rozsahu na některých plochách 

smíšených obytných venkovských. Změna č. 1 ÚP počítá se zachováním zemědělského 

využití některých objektů v plochách SV. Rozvojovými záměry Změny č. 1 územního plánu 

nedojde k narušení těchto objektů. 

Bývalý hlavní areál živočišné výroby je přebudován na plochy VD – drobná řemeslná 

výroba a prodejna hospodářských potřeb. 

6.2.4 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatření 

k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech 

vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich 

předpokládaném porušení 

Pro řešené území nebyly dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy. S ohledem 

na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na pozemkových úpravách 

schválen, lze však předpokládat, že bude možno projekt pozemkových úprav budoucímu 

uspořádání obce přizpůsobit.  

Územní systém ekologické stability je ve Změně č. 1 územního plánu vymezen a je 

vyznačen ve výkresu „Koncepce uspořádání krajiny“ v měřítku 1: 5 000. Rovněž je vyznačen 

v Koordinačním výkresu. 
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6.2.5 Znázornění průběhu hranic katastrálních území a správního území obce 

Hranice správního území obce je vyznačena ve všech výkresech grafické části Změny 

č. 1 územního plánu i jeho odůvodnění. 

Hranice zastavěného území obce je vyznačena ve všech výkresech Změny č. 1 

územního plánu i jeho odůvodnění. 

 

6.3 Zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně 

ekologických jednotek 

Na správním území obce Jiřice se nachází jedna BPEJ, dotčená plánovanou 

výstavbou. BPEJ jsou vyjádřeny prostřednictvím 5 čísel. Prvá číslice pětimístného kódu značí 

příslušnost ke klimatickému regionu v rámci České republiky (od 0 do 9, tj. od nejteplejšího a 

nejsuššího po nejchladnější a nejvlhčí klimatický region). Druhá a třetí číslice určuje 

příslušnost dané půdy k některé ze 78 hlavních půdních jednotek v České republice. Čtvrtá 

číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám a pátá číslice vyjadřuje 

kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu. Z celkového kódu BPEJ se dá podle 

zvláštních tabulek odvodit produkční potenciál hlavních zemědělských plodin a rovněž 

ekonomický efekt obdělávání příslušných půd. Taktéž lze podle Metodického pokynu odboru 

ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 čj. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského 

půdního fondu, podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

odvodit tzv. třídu ochrany. 

Obec Jiřice leží na území klimatického regionu č. 2 (teplý, mírně suchý, s průměrnou 

roční teplotou 8–9 °C a s průměrným ročním úhrnem srážek 500–600 mm) V rámci tohoto 

klimatického regionu se zde vyvinula jedna z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek, 

která bude dotčena rozvojovými záměry: 

HPJ 21 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě 

i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech.
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6.4 Souhrnná přehledová tabulka předpokládaných ploch odnětí ZPF 

Přehled ploch navržených k odnětí ZPF (dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č.13/1994 Sb.) 

Označení 
plochy 

Celkový 
rozsah 

ploch v ha 

Z toho 
zábor ZPF 

v ha 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) Odhad 

výměry 
záboru 

s rekultivací 

na ZPF 

Informace o existenci 

Informace podle 
ustanovení § 3 odst. 1 
písm. G) vyhlášky č. 
271/2019 I. II. III. IV. V. závlah odvodnění 

staveb 
k ochraně 

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Plochy bydlení 

Z 18 1,09 1,09 - - - 1,09 - - - - - - 

Z toho 0,75 0,75    0,75      BV 

 0,34 0,34    0,34      ZS 

celkem 1,09 1,09 - - - 1,09 - - - - - - 

Plochy občanské vybavenosti 

Z 16 19,57 - Ostatní plocha 

Z 19 1,10 - - - - - - - Ostatní plocha - - - 

celkem 20,67 - - - - - - - - - - - 

Plochy technické infrastruktury 

Z 17 0,25 - Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa 

celkem 0,25 - - - - - - - - - - - 

Obec Jiřice 
celkem 

22,01 1,09 - - - 1,09 - - - - - - 
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Využití plochy 
Zábor ZPF v ha 

v zastavěném území mimo zastavěné území 

Plochy bydlení - 1,09 

Plochy občanské vybavenosti - - 

Plochy technické infrastruktury - - 

Celkem - 1,09 

 

Kultura 
Zábor ZPF v ha 

v zastavěném území mimo zastavěné území 

Orná půda - 1,09 

Trvalé travní porosty - - 

Zahrady, ovocné sady - - 

Celkem - 1,09 

 

Třída ochrany 

Zábor ZPF v ha 
 

v zastavěném území mimo zastavěné území 

I. - - 

II. - - 

III. - - 

IV. - 1,09 

V. - - 

Celkem - 1,09 
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6.5 Zdůvodnění záboru zemědělského půdního fondu 

Změna č. 1 územního plánu Jiřice vymezuje proti schválenému územnímu plánu pouze 

čtyři nové zastavitelné plochy, z nichž ovšem záměr rozšíření areálu věznice na ploše Z 16 se 

nachází na ostatních plochách a Z 19 rovněž na ostatních plochách a vodojem navržený na 

ploše Z 17 vyvolá odnětí pozemků určených k plnění lesa. Zábor zemědělského půdního fondu 

vyvolá pouze rozšíření plochy bydlení na jižním okraji sídla na ploše Z 18 o výměře 1,09 ha, 

kde se však jedná pouze o půdy nižší třídy ochrany (IV. třída ochrany).  

Navrhované zastavitelné plochy jsou vymezeny z cca 95 % na plochách neplodných. 

Na zemědělském půdním fondu je Změnou č. 1 navrženo rozšíření územním plánem 

vymezené plochy Z 12 o zbylou část pozemku č. 104/29 mezi vymezeným koridorem NRBK 

68 probíhajícím na stejném pozemku a plochou Z 12. Z hlediska vztahu k záborům ZPF je 

třeba přihlédnout k faktu, že tuto plochu částečně vyvažuje vypuštění zastavitelných ploch Z 

07 a Z 08, které nemohly být využity pro jejich částečnou polohu v bezpečnostním pásmu vtl 

plynovodu. 

 

6.6 Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 

k plnění funkce lesa 

6.6.1 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

. V řešeném území se nachází celkem 368 ha lesních pozemků. Lesnatost území je 

vysoká, lesy pokrývají 44,0 % celkové rozlohy a nacházejí se především ve východní části 

katastru. Podle Lesního hospodářského plánu spadá převážná většina lesů v obci 

do kategorie „hospodářský les“ – H 10. Kvalita porostu je udávána jako střední 90–100, 

infračervený index lesa, lesní vegetační stupeň 2 – bukovohabrový. Přírodní oblast 17. 

6.6.2 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Navrhovaným řešením Změny č. 1 územního plánu Jiřice budou dotčeny pozemky 

určené k plnění funkce lesa v rozsahu 0,25 ha v důsledku realizace vodojemu na ploše Z 17 

vymezené u jihovýchodního okraje areálu věznice. 

Jedná se o umístění stavby nového zemního vodojemu o objemu 2 x 1 000 m3. 

Vodojem by měl sloužit pro stabilizaci tlakových poměrů a zvětšení provozní zásoby pitné vody 

pro zajištění skupinového vodovodu Benátky nad Jizerou a skupinového vodovodu Mladá 

Boleslav. Do vodojemu by byla umístěna nová automatická tlaková stanice pro rozšiřující se 

věznici Jiřice. Vodojem je umisťován na pozemku č. 390 k.ú. Jiřice v jihozápadním rohu 

křižovatky hlavní přístupové komunikace k věznici a dále do bývalého vojenského areálu 

s objízdnou komunikací kolem areálu věznice.  

V souběhu s hlavní komunikací vede vysokonapěťový elektrický zemní kabel, který 

bude respektován. 

Navrhovaným záměrem by došlo k dotčení lesa v rozsahu 50 x 50 m, přičemž skutečný 

zábor lesa pro zamýšlenou stavbu by činil cca 1 000 m2. Zbytek výměry cca 1 500 m2 by mohl 

zůstat po ukončení stavby jako lesní pozemek. 

Tím, že se jedná o zajištění zásoby pitné vody dvou významných skupinových 

vodovodů a nezbytné zajištění zvýšené potřeby pitné vody ve vězeňském areálu lze tento 

záměr kvalifikovat jako veřejně prospěšný, jehož význam převyšuje ochranné prvky funkce 
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lesa. Umístění vodojemu musí být zvoleno tak, aby co nejlépe vyhovovalo technickému 

provozu skupinového vodovodu, a tudíž je nevhodné ho umisťovat v jiné poloze. 

6.6.3 Navrhovaná opatření 

Změna č. 1 ÚP Jiřice nenavrhuje žádná opatření týkající se pozemků určených k plnění 

funkce lesa. 

 

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 

7.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Zastavěné území je vymezeno v souladu s požadavky Stavebního zákona. Největší 

zastavěné území je vymezeno pro sídlo Jiřice a pro věznici. Ostatní zastavěná území tvoří 

především solitérní stavby se svým zázemím. Ta jsou plně využita. 

Na území sídla Jiřice jsou zastoupeny zejména plochy bydlení, plochy smíšené obytné, 

výrobní plochy, plochy veřejných prostranství, občanského vybavení a další. Dvě zastavěná 

území pro lesy a výrobu na severu katastru jsou pro tento účel využita v plném rozsahu a 

nepřipouští se jejich zahušťování. 

Značnou část zastavěného území tvoří plochy bydlení. Ty jsou využívány poměrně 

intenzivně. Zástavba je relativně zahuštěná a s jednou výjimkou se zde nevyskytují proluky, 

které by bylo možné využít pro významnější rozvoj sídel. Vnitřní uspořádání výstavby připouští 

umisťování jednotlivých objektů v zahradách stávající staveb pro bydlení, jedná se však o čistě 

individuální potenciální výstavbu, kterou nelze anticipovat ani navrhovat. 

Plochy výroby jsou zastoupeny na jižním okraji sídla Jiřice. Výrobní plochy jsou 

relativně intenzivně využívány, rozvoj je zde možný především přestavbou stávajících objektů. 

Plochy veřejných prostranství v Jiřicích jsou přiměřené svému účelu, rozmístěny jsou 

vhodně a plní svou funkci. 

Plochy občanského vybavení jsou v současné době beze zbytku účelně využity. 

Speciální typ občanského vybavení – věznice, vzniklá přestavbou dřívější vojenské nemocnice 

však již prostorově nestačí pro plnění této funkce, a proto se navrhuje její územní rozšíření. 

 

7.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch vychází zejména z demografické 

prognózy, stavu domovního fondu, objektivních předpokladů obce pro rozvoj a z urbanistické 

koncepce, která je založena na rozvoji sídelní funkce.  

Prognóza nárůstu počtu obyvatel a potřeby nových bytů byla vytvořena ve vazbě 

na zvyšování kvality bydlení, potřeby stabilizace obyvatelstva, na rekreační využívání části 

objektů nevyhovujících současnému standardu trvalého bydlení (odpad bytů) a hlavně 

na poloze a možnosti využívání okolních center občanské vybavenosti a výrobních areálů. 

Změna č. 1 územního plánu prakticky neznamená vyšší územní nároky na zastavitelné 

plochy pro bydlení, ale pouze udržení jejich rozsahu. Nová navržená plocha v podstatě 
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nahrazuje plochy, které bylo nutno vyřadit z návrhu, neboť byly vymezeny v bezpečnostním 

pásmu plynovodu.   

7.2.1 Předpoklady rozvoje obce 

Předpoklady pro rozvoj obce jsou dány jak její výhodnou dopravní polohou, tak dobrou 

úrovní veřejné infrastruktury. Velmi dobře jsou dostupná významná centra osídlení, zejména 

Praha, Mladá Boleslav, Liberec, Benátky nad Jizerou, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

Lysá nad Labem. Veřejná doprava je zajišťována četnými spoji linkových autobusů s 

návazností na různá centra osídlení v širším okolí obce i integrovanou dopravou. Tyto 

skutečnosti ideální předpoklady pro rozvoj obce, zejména pro bydlení. 

Obec je součástí ZÚR vymezené rozvojové osy OS 3 Praha – Mladá Boleslav – 

Liberec. Pro územní plánování jsou zde uvedeny zásady, spočívající v ověření rozsahu 

zastavitelných ploch zejména ploch pro bydlení ve vazbě na dopravní obsluhu a technickou 

infrastrukturu. To znamená významnou podporu pro rozvoj obce. Obec má blízké napojení na 

dálnici D 10 s možností využití center Benátky nad Jizerou i Mladá Boleslav a prostřednictvím 

silnice II/272 Lysé nad Labem. 

S ohledem na uvedené charakteristiky obce lze konstatovat, že má potenciál pro 

plynulý nárůst počtu obyvatel. 

7.2.2 Demografický vývoj 

Hodnocení sociálně ekonomické struktury obyvatelstva řešeného území vychází 

jednak z výsledků sčítání lidu, domů a bytů, jednak z registrů sledujících vývoj počtu 

obyvatelstva jeho věkové skladby. Český statistický úřad sleduje v úrovni obcí na úseku 

demografie a bytového fondu průběžně jen vývoj počtu obyvatel a jeho věkovou strukturu, 

přirozenou měnu a stěhování obyvatelstva a bytovou výstavbu. 

Vývoj počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel je v obci a jejích částech hodnocen v časové řadě od roku 1869. 

Je tak možné usoudit i na případné vývojové anomálie a zároveň ukázat, jaký význam měla 

sídla v době vice než 150 lety, ale i v období před 2. světovou válkou. 
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Vývoj základních demografických ukazatelů 

Vývoj počtu obyvatel v období 1869–2020 

 
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2020 

SO ORP 
Lysá nad 
Labem 

9 561 10 787 11 097 11 306 11 941 13 790 17 494 17 919 16 828 16 323 14 184 13 097 15 889 22 477  

Jiřice 272 312 334 392 450 460 428 174 166 178 166 130 135 189 269 

 

Dokončené byty 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

- - 1 2 1 2 3 3 2 8 2 3 8 1 - 2 2 15 

 

Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. 2019 

 

 
Počet 

obyvatel 
celkem 

v tom podle pohlaví v tom ve věku (let) 
Průměrný 

věk 
muži ženy 0-14 15-64 65 a více 

SO ORP Lysá 
nad Labem 

26 907 13 247 13 660 5 573 17 886 3 448 
37,7 

Jiřice 269 141 128 44 173 52 41,6 
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V dlouhodobém vývoji počet obyvatel v obci jako celku klesal s občasnými obdobími 

stagnace. Tento vývoj trval od počátku sledovaného období, tj. od roku 1869 až do roku 1991. 

Po roce 1991 se počal počet obyvatel obce navyšovat a zejména po roce 2005 poměrně rychle 

rostl až do současnosti. Výrazný nárůst počtu obyvatel je způsoben dynamickou výstavbou 

bytů. Počet bytů postavených v rodinných domech má v posledních deseti letech setrvalý 

charakter, i v současnosti je v obci rozestavěna řada rodinných domů, takže počet obyvatel 

proste i nadále. 

V důsledku zvyšování počtu obyvatel se v posledních letech zvyšoval i relativní význam 

obce v rámci okresu. 

Výhledově je na základě dosavadního vývoje možné očekávat mírný setrvalý nárůst 

počtu obyvatel, a to jak přirozenou měnou, tak stěhováním. To vše za předpokladu, že Územní 

plán zachová nebo posílí rozvojové tendence obce. Posílením pozitivního vývojového trendu 

by mohlo v dlouhodobějším výhledu dojít k dalšímu posilování významu obce v rámci okresu. 

Potenciál pro tento rozvoj obec má jak z hlediska výhodné polohy s napojením na významnou 

dopravní tepnu celostátního významu, zejména dálnici, tak z hlediska civilizačních hodnot 

území, které mohou být dále rozvíjeny, zejména za předpokladu růstového trendu. 

Skladba obyvatelstva 

Při hodnocení skladby obyvatelstva jsou použity základní ukazatele hodnotící 

obyvatelstvo podle pohlaví a věku, skladbu ekonomicky aktivních a pohyb za prací. Většina 

těchto ukazatelů je zjišťována pouze jednou za deset let, při sčítání lidu, domů a bytů. Jen 

ukazatele o věku obyvatelstva sleduje v posledních letech ČSÚ ke konci každého roku. 

Z hlediska věkové skladby obyvatelstva není v Jiřicích situace tak příznivá. 

V porovnání průměrného věku obyvatelstva s hodnotami za celé ORP Lysá nad Labem 

je průměrný věk obyvatel Jiřic (41,6) podstatně vyšší než ORP (37,7). 

7.2.3 Bytový fond a bydlení 

Obec Jiřice zaznamenává poměrně výrazný růst počtu obyvatel i růst výstavby bytů. 

Tento růst započal v roce 2004, ale výrazně se soustředil především do posledního desetiletí. 

V období od roku 2001 do roku 2010 bylo postaveno 14 nových bytů a období od roku 2011 

do roku 2019 bylo postaveno 41 nových bytů. 

Tuto výstavbu provázel i růst počtu obyvatel. V roce 2001 měla obec 135 obyvatel, 

v roce 2011 dosáhl počet obyvatel čísla 189 (140 %). Růst počtu obyvatel se zrychloval, což 

prokazují čísla – v roce 2019 dosáhl počet obyvatel hodnoty 269 (140 %). Stejné tempo růstu 

dává předpoklady i do dalšího výhledového období. 

V územním plánu byl vymezen dostatek ploch pro další rozvoj. Změnou č. 1 bylo 

nahrazeno vyloučení dvou zastavitelných ploch (Z 07, Z 08) rozšířením plochy Z 12, čímž se 

potenciál stabilizoval.  
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8. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 

v zásadách územního rozvoje s odůvodněním jejich potřeby 

Územní plán neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které by nebyly v zásadách 

územního rozvoje řešeny. 

 

9. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 a sdělení, jak bylo 

zohledněno 

Ve zprávě o uplatňování územního plánu v uplynulém období a pokynům pro 

zpracování Změny č. 1 bylo vydáno stanovisko, že není pro Územní plán a jeho Změnu č. 1 

vyžadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Stanovisko podle § 50 odst. 5 Stavebního 

zákona tak nebude uplatňováno. 

 

10. Výsledek přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje 

a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

10.1 Politika územního rozvoje ČR 2008  

Usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 byl schválen dokument Politika 

územního rozvoje České republiky 2008. Ten byl k 15. 4. 2015 usnesením č. 276 aktualizován 

Aktualizací č. 1 politiky územního rozvoje ČR 2008, k 2. 9. 2019 usnesením č. 629 resp. č. 630 

Aktualizací č. 2 a č. 3 politiky územního rozvoje ČR 2008 a k 20. 1. 2020 usnesením č. 59 

Aktualizací č. 5 politiky územního rozvoje ČR. V Politice územního rozvoje ČR ve znění 5. 

aktualizace (dále jen PÚR) jsou stanoveny republikové priority územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území a vymezeny rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické 

oblasti a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. 

10.1.1 Úvod 

Úvod PÚR stanovuje základní politiku územního rozvoje republiky, vazby 

na mezinárodní smlouvy, na dokumenty mezinárodních organizací a sousedních států a její 

struktura. Tato ustanovení nemají vliv na Změnu č. 1 územního plánu Jiřice. 

10.1.2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území  

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

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 

identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 

atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 

ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 

krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 

přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 

přírodní a užitné hodnoty.  
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Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Priorita (14) je uplatňována jednak ochranou a jednak rozvíjením přírodní, civilizační a 

kulturní hodnoty území včetně urbanistického a architektonického dědictví. Archeologické 

dědictví je chráněno jako limit využití území nezávisle na Územním plánu a jeho Změně. 

Poměrně značná část katastru je součástí chráněné oblasti podzemní akumulace vody. 

Změna č. 1 ÚP vytvořila vymezením izolační zeleně na západní straně zastavěného území na 

plochách neplodné půdy mimořádné předpoklady pro založení zeleně a tím rozšíření 

charakteru venkovské krajiny. Územním plánem je sledován cíl komplexní ochrany hodnot 

území koordinovaný s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 

udržitelného rozvoje území. Všechny tři pilíře jsou podporovány vymezením konkrétních 

stabilizovaných nebo návrhových ploch v území. Ochrana veřejného zájmu bude dále 

zajištěna respektováním stanovisek dotčených orgánů.  

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

sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických 

funkcí krajiny.  

Priorita (14a) je respektována stabilizací převážné části území obce pro ploch 

zemědělské, zejména ornou půdu. Zemědělské objekty vybudované pro živočišnou výrobu 

jsou přestavěny na jiné využití, zejména skladování a drobná řemeslná výroba. Nové plochy 

pro stavby zemědělského charakteru nejsou požadovány. Drobná zemědělská činnost se 

připouští i na některých plochách s rozdílným způsobem využití, zejména na plochách SV.  

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, 

jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně 

plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 

úrovně.  

Priorita (15) je vzhledem ke kvalitní urbanistické struktuře v obci bezpředmětná. Vznik 

sociálně segregovaných lokalit zde nehrozí, a to i s ohledem na stávající a budoucí rozvoj 

bydlení v obci. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 

přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které 

ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je 

zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením 

a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR.  

Priorita (16) je naplňována stanovenou koncepcí rozvoje. Při její formulaci bylo 

postupováno s ohledem na všechny posuzované aspekty v území, a to jak objektivní (stav 

území), tak subjektivní (potřeby uživatelů území). Řešení bylo průběžně konzultováno 

s představiteli obce, aby byla zajištěna potřebná spolupráce se zástupci obyvatel a uživatel 

území.  

Obec je zahrnuta do rozvojové osy OS 3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec s tím, že 

se v ní počítá s rozvojem především bydlení a současně ukládá ověřit rozsah zastavitelných 

ploch. Územní plán na tyto úkoly reaguje návrhem příslušného rozsahu zastavitelných ploch 

pro bydlení. 
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(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 

zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné 

koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Priorita (16a) se, vzhledem k velikosti a významu obce v rámci sídelního systému 

Středočeského kraje, území nedotýká.  

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 

problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

Prioritu (17) nebylo v rámci Územního plánu ani jeho Změně č. 1 možno zohlednit, 

neboť se nejedná o hospodářsky problémový region. V obci je vymezeno dostatečné množství 

ploch pro bydlení i ploch občanské vybavenosti. Pro posílení hospodářské stability je nadto 

připuštěna drobná výroba a služby i v některých ostatních plochách s rozdílným způsobem 

využití.  

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro 

posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 

konkurenceschopnost.  

Priorita (18) je aplikovatelná na úrovni zásad územního rozvoje. Územní plán a jeho 

Změna č. 1 nemění význam obce v rámci polycentrického uspořádání regionu. Cílem 

Územního plánu je posílení postavení obce v rámci okresu a tím i posílení jeho 

konkurenceschopnosti.  

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně 

využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 

nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 

minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v 

nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj 

území.  

Priorita (19) byla aplikována určením širokého spektra přípustných využití stávajících 

výrobních ploch s přihlédnutím k možnostem území a důrazem na zachování kvalitního 

životního a obytného prostředí v obci. Rozvojové plochy jsou v maximálním rozsahu 

vymezovány v rámci zastavěného území nebo v bezprostřední návaznosti s ohledem 

na arondaci stávajícího zastavěného území. V nezastavěném území jsou plochy vymezovány 

citlivě k potřebám využití okolní krajiny, tj. zejména s ohledem na eliminaci vzniku těžko 

obhospodařovatelných segmentů krajiny a eliminaci zvýšené erozní činnosti.  

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 

do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 

S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 

veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 

formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 

ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 

bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 

implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 

ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
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krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 

rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 

ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 

pro využití přírodních zdrojů.  

Priorita (20) byla zohledněna v celém průřezu řešení. Územní plán nevymezil rozvojové 

záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. Z tohoto pohledu jsou 

nejvýraznější záměry na novou bytovou výstavbu, které se však přimykají k zástavbě 

současné a splňují tak požadavek na umisťování v co nejméně konfliktních lokalitách. Největší 

plochou navrhovanou na „ostatních plochách“ je vymezena v sousedství věznice. Tato plocha 

má sloužit k založení kynologického střediska, dále ekologickým a výchovným projektům u 

osob ve výkonu trestu. Umístěna je do lokality, která se v celkovém pohledu příliš neuplatňuje, 

tj. krajiny poblíž zarostlého terénního zlomu. Současně jsou ve vazbě na tyto plochy navrženy 

plochy změn v krajině, které budou mít kompenzační charakter, a to jak biologicky, tak z 

hlediska krajinného rázu. Kvalita životního prostředí tak nebude významně dotčena. S cílem 

zvýšení ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí je formulována koncepce 

uspořádání krajiny včetně ÚSES. Nejvíce dotčeny jsou zájmy ochrany ZPF. Rozvojové záměry 

jsou zásadně umístěny na méně kvalitních půdách, tedy na půdách III. a IV. třídy ochrany (95 

%). Vzhledem k významu dalšího rozvoje pro kvalitu života v obci je pak vymezení 

zastavitelných ploch převažujícím veřejným zájmem. Řešení nemá významný negativní dopad 

na zvláště hodnotné segmenty krajiny, jako jsou lokality NATURA 2000 nebo zvláště chráněná 

území.  

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně 

žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 

V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 

přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

Priorita (20a) je respektována. Územní plán včetně Změny č. 1 v rámci svých možností 

vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny. Vymezuje prvky ÚSES, doplňuje je o 

krajinnou zeleň a připouští na většině ploch s rozdílným způsobem využití možnost zřizování 

nových cest a zachovává vybranou síť evidovaných účelových cest.  

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

nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 

oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 

negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 

souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro 

nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování 

prostupnosti krajiny.  

Priorita (21) je zaměřena na velká města, území obce se tedy netýká. Přesto Územní 

plán v měřítku příslušném dané velikostní kategorii obce akceptuje tuto prioritu. Veřejná 

prostranství včetně veřejně přístupných pásů zeleně jsou vymezena zejména podél místních 

komunikací a účelových cest, ale i v rámci zastavitelných ploch. V územním plánu jsou 

vymezeny rozsáhlejší plochy veřejné zeleně.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 

cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování 

a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 
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turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 

cyklo, lyžařská, hipo).  

Priorita (22) je aplikovatelná zejména na krajské úrovni. V rámci území obce se místa 

atraktivní z hlediska cestovního ruchu nacházejí prakticky výhradně v rámci zastavěného 

území. Přes to je vedena cyklistická trasa. Z hlediska agroturistiky a poznávací turistiky je obec 

Jiřice částečně zvýhodněna lesní krajinou tvořenou převážně intenzivně využívanými 

agrocenózami. V rámci přípustného využití je možné některé plochy využívat pro agroturistiku, 

přípustné je i zřizování občanské vybavenosti (např. ubytovacích služeb). Pro pěší turistiku i 

cykloturistiku je možné využívat stávající komunikace a v odůvodněných případech i zřizovat 

nové komunikace v rámci přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití. Navrženo 

je zřízení zajímavé cyklostezky, která by propojovala Benátky nad Jizerou, Milovice a Lysá 

nad Labem přes bývalý vojenský prostor. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území 

a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 

Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny 

a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato 

zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní 

železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo 

zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro 

novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů 

pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet 

zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních 

účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 

technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Prioritu (23) Územní plán i Změna č. 1 respektuje. Stávající dopravní a technická 

infrastruktura je stabilizována. Její zkvalitňování, případně i doplnění je možné v rámci 

podmínek jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Vzhledem k tomu, že nedochází 

k vymezování nových významných liniových staveb, k fragmentaci krajiny v důsledku 

zvoleného řešení nehrozí. V územním plánu je zakotven záměr na zlepšení silničního 

propojení místní komunikací se sousední obcí Předměřice nad Jizerou. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 

a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky 

ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 

výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro 

zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování 

jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 

environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Priorita (24) je naplňována současným stavem, kdy je dopravní infrastruktura v obci 

dostačující. Pro zlepšení environmentálně šetrné dopravy jsou vymezeny kapacitní plochy pro 

komunikace v dostatečném rozsahu.  

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených 

mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 

významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky 

pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat 
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plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových 

nebo zemědělských areálů.  

Priorita (24a) je naplňována charakterem a rozmístěním návrhových ploch v území 

i charakterem ploch stávajících. V obci se nenachází významně koncentrovaná výrobní 

činnost. Jejich vliv na okolní zástavbu je malý a stanovené podmínky využití neumožňují jeho 

podstatné zvýšení. Podmínky koexistence ploch výroby a obytného prostředí jsou v Územním 

plánu a Změně č. 1 stanoveny vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek 

jejich využití, potažmo v rámci koncepce.  

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 

potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho 

atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 

potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 

území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 

srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k 

umělé akumulaci vod.  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 

vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

Priorita (25) se do řešení Územního plánu promítá pouze okrajově, neboť území není 

přímo ohrožováno přírodními katastrofami s výjimkou sucha a eroze. Územní plán tak 

na nejvíce ohrožených plochách vyžaduje zřízení protierozních opatření, která zamezí 

nadměrnému smyvu a posílí retenci vody v krajině. Z hlediska erozního ohrožení by bylo 

vhodné změnit strukturu užívání krajiny, vzhledem k produkčnímu potenciálu je to však 

na úrovni Územního plánu ve větším rozsahu nežádoucí. Zatravňování rozsáhlých ploch orné 

půdy, které by mělo pozitivní vliv na půdní fond, by bylo v rozporu se základními 

charakteristikami krajiny. Při snaze o zamezení erozní činnosti je nezbytné uplatnit postupy, 

které jsou nad podrobnost Územního plánu (opatření organizační povahy, vhodné osevní 

postupy).  

V zastavěném území a zastavitelných plochách jsou stanoveny takové podmínky 

využití jednotlivých ploch, které umožňují realizaci opatření pro zadržování, vsakování 

a využívání dešťových vod. V územně plánovací dokumentaci jsou navrženy změny využití 

„ostatních ploch“ na zeleň izolační. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 

veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 

rizika vzniku povodňových škod.  

Priorita (26) je pro obec irrelevantní. Na území obce není žádná vodoteč takového 

významu, aby bylo nutno vymezovat záplavové území. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území 

a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 

podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými 

regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 

zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se 

specifickými geografickými podmínkami.  
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Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení 

(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 

atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 

i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 

dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 

přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 

hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

Priorita (27) je v rámci možností Územního plánu naplněna. Dané řešení uspořádání 

území stabilizuje dobrý stav dopravní infrastruktury a využívá efektivním způsobem sítě 

technické infrastruktury. Toho je dosaženo zejména důrazem na přiměřenou hustotu zástavby 

a vhodné rozmístění rozvojových ploch v blízkosti stávajících sítí zastavěného území. Na 

území obce probíhá řada linií technické infrastruktury nadmístního významu. V rámci Změny 

č. 1 je navržena plocha pro vybudování podzemního vodojemu na skupinových vodovodech 

Mladá Boleslav a Benátky nad Jizerou. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 

požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků 

na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 

infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.  

Priorita (28) byla naplněna spoluprací s představiteli obce. Jejich podněty se 

zpracovatel detailně zabýval a bylo-li to vhodné, zahrnul je do výsledného řešení. Rozvojové 

plochy byly navrženy s ohledem na dlouhodobý rozvoj obce a účelné využití infrastruktury.  

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 

vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 

nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 

rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky 

na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, 

který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S 

ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických 

cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

Prioritu (29) je nutné řešit v rámci zásad územního rozvoje kraje, případně v územních 

plánech větších sídelních center. V rámci Územního plánu relativně malé obce nemá 

uplatnění. Obec je zařazena do systému Pražské integrované dopravy. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních 

vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 

i v budoucnosti. 

Priorita (30) je řešena v rámci koncepce technické infrastruktury, v podkapitole Vodní 

hospodářství. Územní plán stanovuje koncepci nakládání s odpadními vodami i koncepci 

zásobování pitnou vodou. Zajištění pitné vody je vázáno na současný vodovod, který bude 

rozšířen. 

Složitější problematika je řešení likvidace splaškových vod. Dosud je způsob likvidace 

řešen individuálním způsobem převážně jejich zachycením do bezodtokových žump 

s odvozem na čistírnu odpadních vod, částečně domovními čistírnami. Výhledově se 
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předpokládá napojení existující ČOV Benátky nad Jizerou nebo Benáteckou Vruticí. Toto 

řešení bude předmětem posuzování vhodnějších variant. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné 

výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi.  

Priorita (31) je zohledněna v rámci podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným 

způsobem využití, kde je umožněna drobná výroba. To zahrnuje i možnost využití zdrojů 

obnovitelné energie. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu 

ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, 

zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  

Priorita (32) se obce nedotýká, neboť se nejedná o město a nenacházejí se zde v tomto 

smyslu znevýhodněné lokality.  

10.1.3 Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Obec Jiřice leží v blízkém dosahu na dálnici D10, podél které PÚR vymezuje 

rozvojovou osu OS3. Do té spadá území ovlivněné silnicemi D10 a R35 při spolupůsobení 

center Mladá Boleslav a Turnov. Této charakteristice obec Jiřice plně odpovídá. Upřesnění 

rozvojových os je provedena v rámci zásad územního rozvoje jednotlivých krajů. Vyhodnocení 

zohlednění polohy obce Jiřice v rámci rozvojové osy OS3 je tak součástí kapitoly 7.2.1 tohoto 

odůvodnění Územního plánu a jeho Změny č. 1.  

10.1.4 Specifické oblasti 

Obec Jiřice, která je součásti správního obvodu obce s rozšířenou působností Lysá 

nad Labem, není součástí žádné specifické oblasti. 

10.1.5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

PÚR ani ZÚR SK nevymezila žádné dopravní koridory či plochy, které by se dotýkaly 

území obce Jiřice. 

10.1.6 Koridory a plochy technické infrastruktury 

PÚR nevymezila žádné nové koridory technických sítí či plochy, které by se dotýkaly 

území obce Jiřice. 

10.1.7 Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní 

plánování  

Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady se nedotýkají Územního plánu. 

Úkoly pro územní plánování jsou určeny pro zásady územního rozvoje Středočeského 

kraje, Územního plánu a Změny se přímo nedotýkají.  

10.1.8 Závěr 

Územní plán ve všech bodech, které se týkají území obce Jiřice, splňuje požadavky 

formulované v PÚR. 
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10.2 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vydalo Zastupitelstvo Středočeského 

kraje usnesením č. 4-20/2011/ZK dne 19. 12. 2011. Dne 27. 7. 2015 Zastupitelstvo 

Středočeského kraje vydalo usnesením č. 007-18/2015/ZK jejich 1. aktualizaci. Dne 

26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje 

o vydání jejich 2. aktualizace, vyjma doplnění mimoúrovňové křižovatky Odolena Voda 

na dálnici D8, která nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018. V následujícím textu je vyhodnocen 

souladu Územního plánu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění jejich 

2. aktualizace (dále jen ZÚR). 

Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování pořizovaným Krajským 

úřadem příslušného kraje. Jedná se o strategický dokument, který vychází z PÚR. Jeho 

úkolem je zpřesnit cíle, oblasti a koridory vymezené v PÚR a stanovit konkrétní cíle pro rozvoj 

území kraje. Pro územní plány jsou zásady územního rozvoje závazné. Územní plán přebírá 

a upřesňuje jednotlivé prvky vymezené v ZÚR a konkretizuje podobu obecně formulovaných 

cílů krajského dokumentu. 

10.2.1 Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území  

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 

Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním 

hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost 

rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, 

územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.  

Požadavek na zajištění příznivého přírodního prostředí je zohledněn zejména 

v koncepci uspořádání krajiny, ale i v ostatních částech Územního plánu a jeho Změny č. 1. 

Vymezeny jsou prvky ÚSES, zajišťující základní kostru ekologické stability. Doplněny jsou o 

návrhy ploch travních porostů a návrhy liniové zeleně a ploch veřejné zeleně.  

Stabilní hospodářský rozvoj je řešen zejména vymezením stabilizovaných ploch 

výroby. Návrhové plochy výroby se v Územním plánu nevymezují vzhledem k dostatečným 

rezervám v rámci stávajících ploch. Dále je umožněn rozvoj drobných živností na některých 

plochách s rozdílným způsobem využití v rámci přípustného, případně podmíněně přípustného 

využití.  

Pro rozvoj sociální soudržnosti obyvatel byly stabilizovány stávající plochy občanského 

vybavení a veřejných prostranství. Současně byla vymezena plocha veřejného občanského 

vybavení pro tělovýchovu a sport a několik ploch veřejných prostranství a zeleně. Plochy 

občanského vybavení se v obci nacházejí v dostatečném rozsahu, chybí pouze plocha pro 

rozsáhlejší hřiště, což Územní plán a jeho Změna napravuje vymezením zastavitelné plochy 

pro tělovýchovu a sport. 

Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje byla sledována jako základní požadavek 

při zpracování Územního plánu, který posiluje sídelní funkci a současně zachovává převážně 

hospodářský ráz krajiny.  

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 

stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 

20. 7. 2009) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických 
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cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 

18. 9. 2006).  

Územní plán vytváří podmínky pro realizaci záměrů z PÚR, což je vyhodnoceno 

v předcházející podkapitole tohoto odůvodnění Územního plánu. Program rozvoje 

Středočeského kraje neuplatnil na území obce Jiřice žádné záměry.  

(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů 

se soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České 

republiky, kterými jsou na území Středočeského kraje:  

• II. hospodářsky slabé regiony: Milovice – Mladá;  

Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické 

infrastruktury.  

Obec Jiřice se nenachází v hospodářsky slabém regionu Milovice – Mladá.  

(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje 

založené na městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, 

Slaný, Rakovník, Benešov, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a 

blízkých městech Kolín – Kutná Hora, Nymburk – Poděbrady.  

Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, Sedlčany, Čáslav, 

Mnichovo Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod.  

Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice, 

Nové Strašecí a Stochov.  

Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, zejména Hostivice 

a Jesenice pro potřeby jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území.  

Územní plán a Změna č. 1 rozvíjí sídelní potenciál obce Jiřice, která přirozeně spáduje 

ke dvěma centrům osídlení – Lysá nad Labem a Benátky nad Jizerou. V dobrém dosahu je 

Mladá Boleslav i Praha. Tím podporuje polycentrickou strukturu osídlení.  

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

zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 

(následuje výčet)  

Území Jiřice se týká bod n) zlepšení parametrů silnice II/272 v koridoru Benátky nad 

Jizerou – Lysá nad Labem – Český Brod. Podmínky pro realizaci staveb a opatření pro 

zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti jsou v Územním plánu vytvořeny formulací návrhu 

úprav směrových poměrů ve směru na Benátky nad Jizerou a zařazení tohoto návrhu do 

veřejně prospěšných staveb. 

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

které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se 

soustředit zejména na:  

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;  

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské 

i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 

zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel;  
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d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;  

e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.  

Územní plán i Změna č. 1 je postaven na stabilizaci a dalším rozvoji přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot, jak vyplývá z komplexního zdůvodnění přijatého řešení i 

dalších částí tohoto odůvodnění Územního plánu a jeho Změny č. 1. 

Rozmanitost kulturní krajiny je posilována zejména vymezením ÚSES a dále ploch 

změn v krajině. Současně Územní plán připouští výsadbu zeleně na plochách v nezastavěném 

území, čímž vytváří podmínky pro další navyšování rozmanitostí krajiny a posílení její stability.  

Krajinný ráz je chráněn zejména stabilizací převážné části ploch nezastavěného území. 

Vymezením ÚSES jsou pak pozitivní znaky a charakteristiky krajinného rázu dále posilovány. 

Negativní zásahy do krajinného rázu Územní plán nepůsobí a stanovením podmínek využití 

jednotlivých ploch jim předchází. Rozvoj sídelní i rekreační funkce a ostatních funkcí, které 

mohou narušit krajinný ráz, se soustředí do sousedství zastavěných území a míst, která se v 

krajinném rázu vzhledem ke geomorfologii terénu a povaze navrhovaných ploch zásadním 

způsobem neprojevují.  

Vymezením jednotlivých rozvojových ploch na vhodných místech je zachován a citlivě 

doplňován výraz sídla. Stávající plochy jsou stabilizovány. V rámci koncepce uspořádání 

krajiny jsou definovány charakteristiky, jichž má krajina dosáhnout, a to zejména formou výčtu 

přípustných a nepřípustných činností v krajině. Cílové charakteristiky jsou také patrné z 

rozmístění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulativů.  

Hlavními přírodními zdroji na území obce jsou zemědělská půda a pozemky určené 

k plnění funkce lesa. Ty jsou v převážné míře stabilizovány. Pozemky určené k plnění funkce 

lesa jsou vymezeny v souladu s aktuální katastrální mapou. O případné změně druhu pozemků 

rozhodne příslušný orgán státní správy lesů. Plochy zemědělské půdy jsou rozčleněny 

plochami zeleně, které mají pozitivní vliv na produktivitu půdy a omezují jak větrnou, tak vodní 

erozi. Plochy těžby nerostů se v obci nevyskytují, Území plán ani jeho Změna je nevymezuje 

ani v návrhu. Vymezena je jedna poměrně rozsáhlá plocha zaměřená na specifické požadavky 

vězeňství se zaměřením na ekologickou výchovu a částečně chov zvířat. Celá plocha využívá 

„ostatních ploch“, čímž se v podstatě pomáhá rekultivovat tyto plochy. 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností 

na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových 

osách. Přitom se soustředit zejména na:  

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený 

rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení 

a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených 

prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou 

a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;  

Územní plán posiluje kvalitu života obyvatel vymezením přiměřeného rozvoje sídelního 

potenciálu obce, který je spojen s posilováním civilizačních hodnot území. Urbanistické řešení 

přitom vychází z historického vývoje sídla, přičemž uplatňuje současné trendy. Architektonické 

řešení je dotčeno pouze okrajově tak, aby byl zachován stávající charakter sídla. Podrobnější 

řešení architektonického výrazu sídla náleží regulačnímu plánu. Veřejná prostranství a 

veřejnou zeleň Územní plán stabilizuje a navrhuje jejich rozvoj ve vazbě na nové zastavitelné 
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plochy a současně formuluje koncepci veřejné infrastruktury. Prostupnost krajiny je 

zajišťována a její řešení popsáno v komplexním zdůvodnění přijatého řešení.  

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční 

a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů 

v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v 

sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území; 

Územní plán stanovuje podmínky pro efektivní využívání zastavěného území, jak je 

pospáno v samostatné kapitole tohoto odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu. 

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace – vytvářet podmínky 

k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech:  

• poznávací a kongresové turistiky,  

• cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. 

m. Prahy a dalších rozvojových oblastech,  

• vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,  

• rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví,  

• krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti 

Praha.  

Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu jsou v Jiřicích omezené. Územní plán a Změna 

č. 1 je posiluje umožněním zřizování cyklistických tras a stezek na většině území obce a 

návrhem cyklostezek ve dvou konkrétních úsecích. Pro kongresovou a poznávací turistiku je 

zde omezený prostor, umožněna však je v rámci některých ploch s rozdílným způsobem 

využití, zejména na plochách smíšených obytných komerčních a venkovských a na plochách 

rekreace se specifickým využitím. Krátkodobá, nepobytová rekreace je umožňována v širokém 

spektru ploch s rozdílným způsobem využití a na nových plochách v areálu dřívějšího 

vojenského prostoru. Pobytová rekreace je možná na vymezených plochách rekreace jak 

ve stavu, tak v návrhu.  

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného 

výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);  

Rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou Územní plán umožňuje 

v rámci využití některých ploch, zejména ploch smíšených obytných komerčních, ale i další.  

e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění 

pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících 

ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;  

Územní plán nemůže ovlivnit konání pozemkových úprav. V rámci svého řešení pro ně 

však vytváří příhodné podmínky a stanovuje základní obrysy – vymezuje síť účelových 

komunikací, stanoví podmínky pro jejich vegetační doprovod, navrhuje v krajině základní 

liniovou zeleň a opatření proti škodlivým účinkům srážkových vod. Současně připouští 

zřizování cest, opatření proti škodlivým účinkům dešťových vod a zeleně na všech plochách v 

nezastavěném území. Mimoprodukční funkce zemědělských ploch jsou připouštěny v rámci 

stanovených podmínek využití.  

f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, 

s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;  
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Území obce Jiřice nepatří mezi rekreačně atraktivní oblasti, je zde však ve struktuře 

krajiny zásadním způsobem zastoupena složka lesů. Mimoprodukční funkce lesa jsou 

připuštěny v rámci stanovených podmínek využití ploch lesních (NL). Na katastru obce jsou 

vymezeny části lesa obsahující vzdělávací stezky a ukázky přírody (části v návaznosti 

na Mirakulum Milovice). 

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 

energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky 

pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v 

ostatním území kraje.  

Územní plán připouští zřizování technické infrastruktury na všech plochách s rozdílným 

způsobem využití. Surovinové zdroje se na území nevyskytují.  

10.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených 

v PÚR a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových 

center krajského významu  

Obec Jiřice je zahrnuta do Rozvojové osy OS 3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec. ZÚR 

vymezila její území a stanovila zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 

změnách v území:  

a) rozvoj bydlení soustřeďovat především do města Benátky nad Jizerou a dále 

do sídel Brodce – Horky nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, Tuřice a Březina;  

b) ekonomické aktivity rozvíjet zejména v Benátkách nad Jizerou (město a zóna 

v bývalém vojenském prostoru Mladá), v Brodcích a Březině ve vazbě na MÚK na R10; 

c) logistické a výrobní areály umísťovat tak, aby nezatěžovaly svými dopravními 

vazbami centrální a obytná území sídel;  

d) rozvíjet sportovní a rekreační zónu Benátky nad Jizerou – Traviny.  

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

a) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem 

na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu 

krajiny.  

b) v Benátkách nad Jizerou a Brodcích ověřit možnosti transformace bývalých 

průmyslových a zemědělských areálů pro nové využití;  

c) ověřit možnosti nového využití areálu letiště Mnichovo Hradiště (napojení z MÚK 

Březina na R10);  

d) respektovat požadavky na ochranu památek, zejména městské památkové zóny 

Benátky nad Jizerou a vesnické památkové zóny Loukov;  

e) respektovat požadavky na ochranu evropsky významných lokalit Milovice – Mladá, 

Slepeč; přírodních rezervací – Bažantnice u Loukova a přírodních památek – Slepeč, Stará 

Jizera;  

f) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES: 

f.1) nadregionálního biocentra 43 Příhrazské skály; f.2) regionálních biocenter 1332 Březinka 

– Na bahnech, 1015 Dubový les, 1012 Kateřina, 1014 Obodrž, 1915 Raštice, 1783 Slepeč, 

1016 Stará Jizera a navrhovaného 1013 Tuřice.  
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Územní plán respektuje požadavky na řešení uspořádání území, vyplývající z polohy 

obce v rozvojové ose. Posiluje tak sídelní funkci obou sídel přiměřeně rozvojovému potenciálu 

obce Jiřice. Obě významná nižší centra Benátky nad Jizerou a Lysá nad Labem vytvářejí obci 

zázemí z hlediska občanské vybavenosti. Jsou snadno dostupná i z hlediska vyjížďky. 

10.2.3 Zpřesnění specifické oblasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické 

oblasti krajského významu  

Dle PÚR ani zpřesnění v ZÚR neleží území obce ve specifické oblasti ani specifické 

oblasti krajského významu.  

10.2.4 Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů 

krajského významu  

Dle zpřesnění provedených v rámci ZÚR neleží na území obce žádná plocha či koridor 

vymezená v PÚR. Současně ZÚR nevymezují plochy ani koridory krajského významu na 

území obce. Na území obce jsou ale vymezeny plochy i koridory regionálního či 

nadregionálního ÚSES v souladu s požadavky ZÚR.  

10.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot území 

Přírodní hodnoty 

Jako přírodní hodnotu na území obce definují ZÚR část NRBK 68 Řepínský důl – 

Žehuňská obora a les v navrhovaném RBC 1012 Kateřina – Polák. Územní plán většinu ploch 

v tomto prostoru stabilizuje, v krajině navrhuje nově plochy s vyšší mírou ekologické stability i 

estetických hodnot. Rozvoj ekoturistiky a agroturistiky je vzhledem ke kvalitám nezastavěného 

území podporován. Umožněn je v rámci stanovených podmínek některých ploch s rozdílným 

způsobem využití.  

Na území obce se z přírodních hodnot definovaných v ZÚR nachází skladebné části 

ÚSES. To Územní plán respektuje. Územní nároky prvků ÚSES Územní plán a Změna č. 1 

přebírá ze ZÚR a dále je upřesňuje. Současně vychází z územně analytických podkladu ORP 

Lysá nad Labem. 

Kulturní hodnoty 

Na území obce ZÚR neidentifikovaly žádné kulturní hodnoty krajského významu.  

Civilizační hodnoty 

Na území obce ZÚR neidentifikovaly žádné civilizační hodnoty krajského významu.  

10.2.6 Vymezení cílových charakteristik krajiny  

Pro území obce Jiřice jsou v rámci vymezení cílových charakteristik krajiny v ZÚR SK 

stanoveny následující krajinné typy:  

• N07 – krajina relativně vyvážená s komparativními předpoklady zemědělské produkce 

– polní; cca na dvou třetinách rozlohy katastru;  

Pro tento krajinný typ byly formulovány následující zásady pro plánování změn 

a rozhodování o nich:  

• dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch;  
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• změny využití nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení 

vyváženého stavu.  

Z hlediska komparativních předpokladů zemědělské produkce se předpokládá jejich 

zachování a neohrožování podmínek pro vysokou nebo specifickou zemědělskou funkci.  

Realizace výše uvedených bodů v rámci správního území Jiřice je zajištěna 

stanovením podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Všechny 

plochy nezastavěného území mají stanovené hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití. 

Tím je zajištěna polyfunkčnost. Zastoupení bydlení se projevuje pouze okrajově. Realizuje se 

především v zastavěném území, do nezastavěného území přesahuje pouze v rozsahu, který 

pro celkové uspořádání nezastavěného území není až tak významné (zastavitelné plochy).  

Civilizační jevy jsou v krajině Jiřice zastoupeny v nezbytném rozsahu. Nejvýznamněji 

se projevuje distribuční vrchní vedení vysokého napětí a síť pozemních komunikací (II/272) a 

trasa vtl plynovodu. Vliv civilizačních prvků na krajinu Územní plán neposiluje. 

10.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního 

významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

Po celkovém vyhodnocení realizovatelnosti návrhů Územního plánu a Změny č. 1 bylo 

zrušeno vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření územním plánem z roku 2009 pro 

nesoulad textové části s grafickou dokumentací. Nově jsou vymezeny Změnou ÚP č. 1. 

Dále byly vymezeny nefunkční části vymezeného ÚSES jako veřejně prospěšná 

opatření.  

Práva k nemovitostem dotčeným vyjmenovanými veřejně prospěšnými stavbami 

a opatřeními je možno vyvlastnit. Předkupní právo není na žádnou stavbu uplatňováno. 

10.2.8 Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně 

plánovací činnosti obcí  

Území obce se nedotýkají žádné požadavky nadmístního významu na koordinaci 

územně plánovací činnosti obcí.  

10.2.9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití 

uzemní studií podmínkou pro rozhodování  

ZÚR na území obce nevymezily žádnou plochu, v níž by podmínkou pro rozhodování 

v území bylo pořízení územní studie. Změna č. 1 Územního plánu vymezuje všechny 

zastavitelné plochy pro bydlení, pro něž podmínkou rozhodování, je ale zpracování územní 

studie. 

10.2.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního 

plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití  

ZÚR nevymezily na území obce plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání 

regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití. 

V Územním plánu i Změně č. 1 není tato možnost uplatněna. 
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10.2.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování 

o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost  

ZÚR nevymezily na území obce plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost. 

10.2.12 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  

Žádný ze záměrů ZÚR se nedotýká území obce. Etapizace se zde tudíž neuplatňuje. 

Žádný ze záměrů na území obce nevyžaduje uplatnit etapizaci. 

Etapizace výstavby na území obce schválena Územním plánem je Změnou č. 1 rušena. 

10.2.13 Závěr 

Řešení Územního plánu je ve shodě s požadavky ZÚR. 

 

11. Výsledek přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, 

zejména s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot území a s požadavky na ochranu 

nezastavěného území  

11.1 Cíle územního plánování  

11.1.1 Vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 

a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 

podmínky života generací budoucích  

Územní plán vymezil v území zastavitelné plochy s definovanými podmínkami využití. 

Pro zajištění udržitelného rozvoje území bylo při zpracování Změny č. 1 Územního plánu 

postupováno se snahou podpořit všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, tedy pilíř ekologický, 

ekonomický i sociální. Vyhodnocení přístupu Územního plánu k těmto třem pilířů a jejich 

posilování je kostrou textové části tohoto Odůvodnění.  

11.1.2 Komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území 

s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území 

Územní plán řeší v souladu se zákonem celé správní území obce. Každé ploše 

ve správním území obce byla přidělena plocha s rozdílným způsobem využití, pro niž jsou 

formulovány konkrétní požadavky na využití. Při vymezování těchto ploch byl brán v potaz 

současný stav území. Ten byl doplněn návrhy, které uspořádání území řeší v souladu 

s výsledným žádoucím uspořádáním. Návrhové plochy jsou vymezeny zejména tak, aby řešily 

a předcházely střetům v území.  

Za účelem dosažení obecně prospěšného souladu byl při zpracování Změny č. 1 

Územního plánu sledován společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Jeho zhodnocení je 

součástí odůvodnění. 
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11.1.3 Koordinace veřejných i soukromých záměrů změn v území, výstavby 

a jiných činností ovlivňujících rozvoj území a konkretizujících ochranu 

veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

Změna č. 1 Územního plánu prochází společným jednáním s dotčenými orgány. 

Následně je upravován na základě stanovisek dotčených orgánů v nezbytném rozsahu. 

Zpracovatel kontinuálně jedná s představiteli obce pro zajištění souladu s politickou vůlí 

voleného zastupitelského orgánu obce. Komunikace současně probíhá i se zájemci z řad 

veřejnosti. Zpracovatel při formulování koncepcí a jednotlivých záměrů bere ohled 

na soukromé záměry v území, které jsou mu známé. Následně Změna č. 1 Územního plánu 

prochází veřejným projednáním. Tím je zajištěna koordinace veřejných a soukromých záměrů.  

11.1.4 Ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví 

Změna č. 1 Územního plánu chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 

obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 

zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 

Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území. Zhodnocení potenciálu rozvoje území je součástí odůvodnění. 

Ochrana urbanistického, architektonického a archeologického dědictví je zajištěna 

vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a definicí podmínek pro jejich 

využití. Totéž platí pro ochranu nezastavěného území. Nezastavitelné pozemky jsou 

vymezeny prostřednictvím podmínek využití jednotlivých ploch, které neumožňují zástavbu 

nebo jí omezují na specifický typ staveb (zejména technickou a dopravní infrastrukturu).  

11.1.5 Umisťování staveb a technické infrastruktury v nezastavěném území  

V souladu se Stavebním zákonem Územní plán umožňuje v nezastavěném území 

pouze výstavbu odpovídající § 18 odst. 5. 

 

11.2 Úkoly územního plánování  

Úkoly územního plánování Územní plán spolu se Změnou č. 1 naplňuje beze zbytku. 

Především stanovují koncepci rozvoje území, přičemž vychází ze stávajícího stavu území, 

jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Ty slouží jako východisko pro řešení 

územního plánu.  

Na základě současného stavu, potenciálu rozvoje obce, požadavků obce a jejích 

občanů a stanovisek dotčených orgánů Změna č. 1 Územního plánu posoudila potřebu změn 

v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například 

na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu 

a na její hospodárné využívání. Výsledkem zmíněného posouzení, které je v rámci jednotlivých 

kapitol součástí odůvodnění plánu, je předkládané řešení. 

V rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití byly stanoveny 

urbanistické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, 

zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb. Stanovily se tak podmínky pro provedení 

změn v území, zejména pak pro umístění staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 

území. V plné míře byly uplatněny poznatky z oborů urbanismus, architektura, územní 

plánování a památková péče, jakož i z dalších oborů, a to vzhledem k multidisciplinární povaze 



 

47 

oboru územní plánování. Stanoveny byly podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro 

kvalitní bydlení. V podrobnosti územního plánu byly stanoveny podmínky chránící 

architektonické a estetické hodnoty území. Jejich ochrana musí být zohledněna ve větším 

měřítku v podrobnější dokumentaci pro rozhodování v území.  

K etapizaci Změna č. 1 Územního plánu nepřikročila, a to s ohledem na rozsah 

a strukturu vymezených zastavitelných ploch, která takové členění nevyžaduje.  

Podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou dány zejména 

snahou zajistit heterogenní využití ploch v území, což dává lepší možnost odolávat negativním 

změnám v hospodářském vývoji. V území se předpokládá rozvoj hospodářských činností s 

diverzifikovaným zaměřením v rámci ostatních ploch s různým využitím a rozvoj ostatní výroby 

v rámci stávajících výrobních ploch.  

Územní plán a jeho Změna č. 1 klade důraz na zajištění kompaktnosti výstavby v sídle 

a intenzivní využití jednotlivých ploch. Z toho důvodu je umožněno umisťovat nové stavby na 

stabilizovaných plochách a zahušťovat tak stávající výstavbu. Nová výstavba je ve většině 

případů situována tak, aby byly minimalizovány nároky na nové sítě. Pokud nově sítě vzniknou, 

jejich využití bude intenzivní. Tím jsou vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání 

prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území.  

Na území obce se nevyskytují plochy ani objekty, které by vyžadovaly asanační či 

rekultivační zásahy do území. Rekonstrukční zásahy jsou v rámci podmínek využití 

jednotlivých ploch umožněny a jsou plně v kompetenci majitelů.  

Změna č. 1 Územního plánu je zpracována v souladu s veškerou platnou legislativou 

a jejími požadavky. To bude zajištěno zejména souhlasným vyjádřením jednotlivých dotčených 

orgánů k návrhu Změny č. 1 Územního plánu, která potvrzují soulad dokumentu s platnými 

právními předpisy.  

 

12. Výsledek přezkoumání souladu územního plánu s požadavky 

Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  

 

12.1 Stavební zákon  

V souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (obsah 

územního plánu) jsou požadavky § 44 – 47 vyhodnoceny v samostatných kapitolách tohoto 

V souladu s ust. § 43 Změna č. 1 zakládá povinnost zpracovat pro jednotlivé zastavitelné 

plochy pro bydlení jako podmínku pro rozhodování v území územní studie a v nich vyřešit dílčí 

problémy. Odůvodnění, obdobně i § 50 – 53. Soulad návrhu Změny č. 1 zejména s PÚR a 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 

na ochranu nezastavěného území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů), popřípadě s výsledkem řešení rozporů, přezkoumává 

pořizovatel. Vydání Změny č. 1 podle § 54 zajistí zastupitelstvo obce Jiřice ve spolupráci 

s pořizovatelem. Ustanovení § 55 až § 57 se návrhu Územního plánu netýkají. 

V souladu s § 58 bylo Územním plánem na základě intravilánu vymezeno zastavěné 

území, které kromě intravilánu zahrnulo nově zastavěné stavební pozemky, pozemní 
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komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území 

a ostatní veřejná prostranství.  

Paragraf 59 a 60 se na Územní plán nevztahuje. 

 

12.2 Vyhláška č. 500/2006 Sb. 

Obsah Změny č. 1 byl zpracován v souladu s požadavky vyhlášky 500/2006 Sb., 

v platném znění (v rozsahu měněných částí podle § 55 odst. (6) Stavebního zákona). Územní 

plán je, dle požadavků § 3, zpracován nad aktuální katastrální mapou v měřítku 1 : 1 000. 

Grafické výstupy Územního plánu jsou vedeny v měřítku 1 : 5 000. Grafické přílohy 

Odůvodnění jsou zpracovány nad aktuální katastrální mapou v měřítku 1 : 1 000, případně nad 

státním mapovým dílem (základní mapou) 1 : 50 000. Grafické výstupy jsou pořízeny v 

měřítkách 1 : 2 000, 1 : 5 000 nebo 1 : 50 000. Paragraf 11 se k řešení Územního plánu 

nevztahuje. Paragraf 13 byl naplněn, obsah Územního plánu i Odůvodnění odpovídá 

požadavkům přílohy č. 7. Měřítka map byla dodržena. Návrh bude opatřen záznamem o 

účinnosti podle požadavků § 14 po schválení zastupitelstvem. Paragrafy 15 a 16 se k řešení 

nevztahují. 

 

12.3 Vyhláška č. 501/2006 Sb.  

V rámci Změny č. 1 jsou pojmy, definované v § 2 vyhlášky, užívány ve smyslu těchto 

definic. 

V rámci zpracování Změny č. 1 při vymezování jednotlivých ploch s rozdílným 

způsobem využití za účelem uspořádání bylo postupováno v souladu s § 3 – 19 vyhlášky. 

Změna č. 1 některé plochy s rozdílným způsobem využití nově vymezuje, u některých doplňuje 

podmínky využití, které Územní plán nedefinoval (tj. uváděl, že dané plochy s rozdílným 

způsobem využití nemají podmínky specifikované).  

  

13. Výsledek přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s 

výsledkem řešení rozporů  

V následujícím textu je vždy uveden příslušný orgán v nadpisu 3. úrovně, normálním 

textem je popsán obsah jeho stanoviska a kurzivou je vyznačeno vyjádření pořizovatele. 

 

13.1 Stanoviska uplatněná k návrhu Změny č. 1 Územního plánu v průběhu 

společného jednání, včetně jejich vyhodnocení  

13.1.1 Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje 

Středočeského 

Nemá námitek  

Pořizovatel bere na vědomí. 
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13.1.2 Krajská správa a údržba silnic 

Návrh změny č. 1 územního plánu Jiřic bude v souladu se zásadami územního rozvoje 

Středočeského kraje. Obecné podmínky dle zákonů a vyhlášek. - Návrh změny je v souladu 

se ZÚR.  

Pořizovatel bere na vědomí. 

13.1.3 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

S návrhem změny č. 1 ÚP Jiřice souhlasíme bez připomínek.  

Pořizovatel bere na vědomí. 

13.1.4 ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO NB 

Souhlasné stanovisko  

Pořizovatel bere na vědomí. 

13.1.5 Krajská hygienická stanice 

Souhlasí  

Pořizovatel bere na vědomí. 

13.1.6 MěÚ Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí 

Podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb.: 

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí zaslal pořizovateli 

stanovisko č.j.: MULNL-OVŽP/83826/2020/Sv/409/OP dne 10. 12. 2020. Toto závazné 

stanovisko bylo na základě jednání pořizovatele, vedoucí odboru výstavby a životního 

prostředí, starostky obce Jiřice a určeného zastupitele dne 18. 3. 2021 nahrazeno závazným 

stanoviskem č.j.: MULNL-OVŽP/16507/2021/Sam ze dne 18. 3. 2021. Níže je uvedeno 

vyhodnocení tohoto nového stanoviska: 

• Z/11 nesouhlasíme se změnou využití pozemku parc. č. 104/11 na VD. Doporučujeme, 

aby nadále zůstal využit jako NZo. (V předchozím územním plánu byl pozemek parc. 

č. 104/11 využíván jako NZo. Orgán ochrany přírody nesdílí názor, že je třeba pro 

rozvoj výroby a skladování zabírat ornou půdu na okraji sídla, a to tím spíše, že se 

jedná o pohledově exponované místo. Vhodnější by bylo areál odclonit izolační zelení.)  

Požadavku se vyhovuje, plocha bude převedena do NZo. 

• Z/17 a Z/20 pro plochu TI v daném místě požadujeme uvést regulativ, který v místě 

znemožnil výstavbu velkoplošných, popř. světelných reklamních zařízení. (Místo na 

okraji sídla při silnici II/272 je příliš exponované vůči níže položené zemědělské krajině 

a je lákavým místem pro umístění světelných či velkoplošných reklam. Umístění 

rušivého prvku v daném místě by výrazně poškodilo panoramatické pohledy na sídlo a 

při nočním osvětlení by působilo navíc nežádoucí šíření světelného smogu. Tím by byly 

výrazně narušeny vztahy v místě) 

Požadavku se vyhovuje. V podmínkách pro využití území u všech ploch TI doplnit 

zákaz staveb pro velkoplošnou reklamu a světelných reklamních zařízení. 

• Z/21 pro plochu OS požadujeme uvést regulativ, který by v místě zamezil šíření 

světelného smogu (Místo se nachází v lesním komplexu v blízkosti evropsky 



 

50 

významné lokality a NPP Mladá. Z těchto důvodů není žádoucí, aby zvěř a lidé byli 

rušeni světelným smogem z provozu areálu. Regulativ by měl zajistit, že návštěva 

místa bude spojena s rekreací v přirozením prostředí a nikoli ve sportovním areálu 

v sídle. Omezení světelného smogu navíc nebude rušit migraci zvířat).   

Připomínce se vyhovuje.  Střelnice bude fungovat pouze za denního světla, s jejím 

osvětlením provozovatel nepočítá. Regulativ bude upraven. 

• Z/23 a Z/25 upozorňujeme na chybu ve specifikaci pozemků (str. 7 textové části). Místo 

pozemku 228/56 se má jednat o 226/56; místo 153/112 se má jednat o 153/12  

Bude opraveno v textové části dle uvedené připomínky. 

• Z/47 požadujeme zpracování územní studie pro lokalitu Z12 (Orgán ochrany přírody 

zvláště ve vztahu k ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sn., pokládá 

zpracování územní studie, která zohlední tradiční formy zástavby, za vhodné) 

Připomínce je již předem vyhověno, změna č. 1 územního plánu pro plochu P12 

předepisuje povinnost zpracování územní studie  

• Z/50 nesouhlasíme se vznikem další rozvojové plochy na pozemku parc. č. 104/29 

v navrhovaném rozsahu. Navrhujeme odstup od biokoridoru NRBK 68 min. 20 m. (Pole 

ve volné krajině na hranici s NRBK 68 je příliš exponované vůči níže položené 

zemědělské krajině. Bylo by proto chybou rozvojovou plochu 

Vzhledem k VTL plynovodu na západním okraji obce, bylo nutné zrušit část rozvojové 

plochy BV Z08. Místo zrušené plochy se navrhuje rozšíření plochy BV Z12 (označeno jako 

Z50). Požadavku se vyhovuje, oproti předloženému návrhu bude plocha zmenšena na 

polovinu – zmenšit plochu dle požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny.   

• Pro „BV – bydlení v rodinných domech – venkovské“, požadujeme do podmínek 

prostorového uspořádání uvést: poměr výměry části pozemku schopné vsakování 

dešťové vody k celkové výměře zastavěného stavebního pozemku dosáhne hodnoty 

nejméně 0,55 (Venkovská zástavba v Jiřicích je typická vysokým podílem 

nezpevněných a nezastavěných ploch. V případě, že na malých parcelách bují 

stavební aktivity, které zabírají plochy vhodné pro zasakování, dochází ke změně 

funkce venkovské a stávají se městskými – viz. lokalita Lazarka. Vlivem výstavby / 

zpevnění na pozemcích není místo pro výsadbu stromů, což je průvodní prvek 

venkovského sídla. Proto ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., 

požadujeme, aby byl koeficient „nezpevněných ploch zvýšen.  

Připomínce se vyhovuje. Požadavek bude zapracován do návrhu změny č. 1 územního 

plánu. 

• Pro NL – plochy lesní požadujeme z podmíněně přípustného využití pro stavby a 

zařízení pro měkkou turistiku vyjmout přístřešky, odpočívadla, vyhlídkové plošiny, 

věže. (Lesní pozemky mají především ekologicko-stabilizační funkci (§ 4 odst. 2 

zákona č. c114/1992 Sb.). V územním plánu Jiřic se zvláště v lesní části nachází 

neobvykle velký podíl ploch PV nebo OS, kde je možné podobné aktivity zřídit. 

Připomínce se částečně vyhovuje. Aby nebylo toto využití nepřípustné v celém území 

obce, připouští se tyto stavby na pozemcích parc. č. 121/2 a 121/9 v k.ú. Jiřice. Jedná se o 

vrchol kopce, kam by bylo případně vhodné rozhlednu umístit. Požadavek bude zapracován 

do změny územního plánu.  
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• Pro „NLz – plochy lesní – zastavěné území“ požadujeme z podmíněně přípustného 

využití vyjmout sklady, depa pro těžební stroje a dopravní prostředky. (Lesní pozemky 

mají především ekologicko-stabilizační funkci (§4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). 

Orgán ochrany přírody neshledává pro lesní pozemky a celkový charakter krajiny, aby 

se území změnilo v průmyslovou zónu. K tomuto je v sousedním k.ú. Milovice nad 

Labem a Benátecká Vrutice neobvykle velký podíl brownfields. Jeho přednostní využití 

by mělo být prioritou územního plánování i investic.) S ohledem na umístění dále 

požadujeme uvést regulativ, který by znemožnil šíření světelného smogu.  (Umístění 

rušivého prvku v daném místě, by při nočním osvětlení působilo nežádoucí změnu 

krajinného rázu. Navíc by plašilo zvěř a narušovalo jejich migraci.)  Zvláště v tomto 

místě požadujeme uvést regulativ, který by znemožnil výstavbu GSM bodů a prvků 

větrných elektráren. (Oba typy výškových objektů se zásadně neslučují s dochovaným 

krajinným rázem místa. Výškové objekty, navíc osvětlené a s dynamickým prvkem by 

zásadně narušily vztahy v území. Proto ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 

114/1992 Sb., s podobnými stavbami v místě nelze souhlasit.   

Požadavku na úpravu regulativů se vyhovuje. Z podmíněně přípustného využití budou 

vyjmuty sklady, depa pro těžební stroje a dopravní prostředky, a bude přidán zákaz výstavby 

bodů GSM a větrných elektráren v této ploše. Světelný smog nemá oporu v žádném zákoně, 

nelze ho tedy kvantifikovat a posuzovat, zda je ještě přijatelný či již nikoliv. Požadavku na 

eliminaci světelného smogu nelze změnou územního plánu vyhovět. 

• Pro NLx – plochy lesní specifické požadujeme uvést regulativ, který by znemožnil šíření 

světelného smogu. (Umístění rušivého prvku v daném místě by při nočním osvětlení 

působilo nežádoucí změnu krajinného rázu. Navíc by plašilo zvěř a narušovalo jejich 

migraci. 

Požadavku nelze vyhovět. Světelný smog nemá oporu v žádném zákoně, nelze ho tedy 

kvantifikovat a posuzovat, zda je ještě přijatelný či již nikoliv. Navíc se jedná o plochu 

zábavného parku Mirakulum, s provozní dobou od dubna do října od 10:00 do 18:00 hodin, 

takže světelný smog v rámci provozu areálu je málo pravděpodobný. 

• Pro ZS – zeleň soukromá a vyhrazená požadujeme uvést regulativ, který by znemožnil 

výstavbu rekreačních objektů o půdorysu větším než 25 m2 a vyšším než 4 m. (Místo 

na okraji severního svahu sídla je příliš exponované vůči níže položené zemědělské 

krajině. Umístění rušivého prvku v daném místě by výrazně poškodilo panoramatické 

pohledy na sídlo. Tím by byly výrazně narušeny vztahy v území.)  

Připomínce se vyhovuje. Regulativy budou upraveny dle podaného požadavku. 

13.1.7 Ministerstvo životního prostředí 

Žádné námitky 

Pořizovatel bere na vědomí. 

13.1.8 Krajský úřad Středočeského kraje  

Koordinované stanovisko:  

• Stanovisko podle zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů: nemá žádné připomínky.  

Pořizovatel bere na vědomí. 
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• Stanovisko podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů: Souhlasí s nezemědělským využitím lokality Z18 BV 

bydlení v rodinných domech venkovské o výměře 1,09 ha nacházející se ve IV. třídě 

ochrany. K plochám Z16 a Z 19 občanské vybavenosti se orgán ochrany ZPF 

nevyjadřuje, jelikož plochy nejsou součástí ZPF.  

Pořizovatel bere na vědomí. 

• Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě 

jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního 

prostředí: 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, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 224/2015 Sb., o 

prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá 

připomínky k návrhu změny č. 1 územního plánu Jiřice, neboť změna územního plánu 

se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný 

k uplatnění stanoviska. 

• Odbor dopravy: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný 

silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci 

z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá připomínky. 

• Odbor kultury a památkové péče: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 

památkové péče, není příslušný k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu změny 

č. 1 územního plánu Jiřice. Příslušným správním orgánem státní památkové péče 

k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci je obec s rozšířenou 

působností. 

13.1.9 Ministerstvo vnitra České republiky 

V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního 

plánu Jiřice nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1 

stavebního zákona. 

13.1.10 Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí 

Podle § 104 odst. 9 vodního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu toto 

stanovisko: 

• Požadujeme, aby kapitola „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 

pořízení a přiměřené lhůty po vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 

činnosti“ byla doplněna: 

o O posouzení lokality osobou s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 

Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „osoba 

s odbornou způsobilostí“), z hlediska zhodnocení možnosti vsakování 

srážkových vod ze zpevněných ploch, plánovaných střech objektů a odpadních 

vod ze zařízení pro likvidaci splaškových odpadních vod z budov pro bydlení. 
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Zhodnocen bude vliv kvality a množství vsakovaných vod pro řešené území, 

pro sousední plochy a stávající i plánované jímací zdroje. 

o O rámcový návrh způsobu likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch, 

plánovaných střech objektů a odpadních vod s ohledem na výšku hladiny 

podzemní vody a posouzení lokality osobou s odbornou způsobilostí. 

• Do dokumentace pro další stupeň projednání požadujeme doplnit novou vodovodní 

infrastrukturu „Propojení vodovodního řadu VaK Mladá Boleslav s vodojemem 

v Jiřicích“. V současné době je pro tuto infrastrukturu zažádáno o vydání kolaudačního 

souhlasu. 

Pořizovatel: Všechny požadavky Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru výstavby 

a životního prostředí, z hlediska vodního zákona, budou zapracovány do návrhu změny č. 1 

územního plánu Jiřic.  

 

13.2 Stanoviska uplatněná k návrhu Změny č. 1 Územního plánu v průběhu 

veřejného projednání  

13.2.1 Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje 

Nemáme připomínek 

Pořizovatel bere na vědomí 

13.2.2 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Souhlasí s návrhem změny č. 1 územního plánu Jiřic. Jsme si vědomi, že majetek VLS 

je dotčen mimo jiné stavbou vodojemu (lokalita Z 17/TI) a nemáme k tomu žádných 

připomínek.  

Pořizovatel bere na vědomí 

13.2.3 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Souhlasíme bez připomínek 

Pořizovatel bere na vědomí 

13.2.4 Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí 

Bez připomínek 

Pořizovatel bere na vědomí 

13.2.5 Obvodní báňský úřad pro území Hl. m. Prahy a kraje Středočeského 

Nemá námitky 

Pořizovatel bere na vědomí 

13.2.6 ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor 

Nymburk 

Souhlasné stanovisko 

Pořizovatel bere na vědomí 
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13.2.7 Krajský úřad Středočeského kraje 

Koordinované stanovisko: 

• stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: žádné připomínky;  

Pořizovatel bere na vědomí 

• stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích: Krajský úřad nesouhlasí se změnou 

přípustného využití NL – Plochy lesní – zeleň/les vymezené změnou č. 1 ÚP Jiřice, 

neboť nově umožňuje umístění cyklostezek na lesní plochy. Na rozdíl od pěších tras a 

cyklotras je pozemní komunikace pro jízdu kola označená příslušnou dopravní značkou 

a výstavba cyklostezek, tedy zpevněných liniových staveb vyžadujících zábor, je 

nežádoucím zásahem do lesních pozemků.  

Pořizovatel se stanoviskem souhlasí; návrh bude upraven a cyklostezky budou 

z územního plánu vypuštěny, tak aby byl návrh v souladu s aktualizovanou Cyklokoncepcí 

Středočeského kraje pro období 2017 – 2023, zveřejněnou na stránkách Středočeského kraje, 

kde jsou v k.ú. Jiřice cyklotrasy. 

• dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, 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, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi: nemá připomínky 

Pořizovatel bere na vědomí 

• odbor dopravy: nemá připomínky 

Pořizovatel bere na vědomí 

• odbor kultury a památkové péče: není příslušný 

Pořizovatel bere na vědomí 

13.2.8 Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 

územních zájmů a státního odborného dozoru 

V průběhu zpracování a projednání změny č. 1 územního plánu došlo ke změně 

textových znění některých jevů a ke změně limitů a zájmů Ministerstva obrany.  

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 

• jev 082a – koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení 

§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu), které je 

nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona 

č. 127/2005 o elektronických komunikacích. 

• zájmové území pro veškerou nadzemní výstavbu – v tomto vymezeném území lze 

umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu). V případě kolize může být výstavba omezena. 

• zájmové území pro nadzemní výstavbu přesahující 30 m nad terénem – v tomto 

vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m nad 

terénem jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V případě kolize 

může být výstavba omezena. 

Ministerstvo obrany požaduje doplnit výše uvedené vymezené území do textové i 

grafické části návrhu změny č. 1 územního plánu Jiřic (část odůvodnění, koordinační výkres). 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 

povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle 

ÚAP jev 119):  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 

třídy 

• výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  

• výstavba rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

• výstavby vedení VN a VVN 

• výstavba větrných elektráren 

• výstavba radioelektrických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 

stanice…) 

• výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

• výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

• výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 

zapracovat je do textové části návrhu změny č. 1 územního plánu Jiřic do Odůvodnění, kapitoly 

Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu 

zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím 

Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Pořizovatel: Na základě uplatněné připomínky budou dopracovány vymezená území 

Ministerstva obrany. Jedná se o deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území 

v části Odůvodnění, která je uplatněna ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti 

státu a neovlivňuje urbanistickou koncepci předložené ÚPD obce.   

 

14. Návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek  

V následujícím textu je vždy uveden příslušný podatel v nadpisu 3. úrovně, normálním 

textem je popsán obsah jeho stanoviska a kurzivou je vyznačeno vyjádření pořizovatele. 

 

14.1 Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ve veřejném projednání 

14.1.1 Dalibor Janoš, jako vlastník pozemků:  

Obsah námitky 

Parcela č. 169/27, dle Katastrálního úřadu evidována jako ostatní plocha/jiná plocha, 

je zařazena v územním plánu jako plocha NZo – orná půda.  
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Zde námitkou uplatňuji užívací právo na pozemky nadále jako užívání ostatní plocha. 

Žádám proto, aby oprávněná námitka byla zapracována v územním plánu nikoliv jako orná 

půda, ale dle záznamu v katastru nadále jako ostatní plocha. 

Návrh rozhodnutí o námitce 

Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  

Návrh na změnu využití tohoto pozemku vůbec nebyl předmětem změny č. 1 územního 

plánu Jiřic. V platném územním plánu Jiřic je pozemek zařazen do ploch zemědělských, stejně 

tak ve změně č. 1. Plochy s rozdílným způsobem využití se řídí Vyhláškou č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území. Pojem ostatní plochy mezi § 4 až § 19 této 

Vyhlášky není. Územním plánem navržené plochy s rozdílným způsobem využití ne vždy 

korespondují s údaji v katastru nemovitostí, a to právě proto, že se jedná o plán, o návrh na 

budoucí využití území. Pozemek je možné využívat stávajícím způsobem, až při případné 

změně využití, musí být budoucí využití v souladu s platným územním plánem. 

 

Obsah námitky 

Stavba na pozemku č. st. 152, 153, 154/1, 155, 156, 157, 160; dle Katastrálního úřadu 

evidovány jako objekt občanského vybavení, pozemky pod těmito stavbami jako zastavěná 

plocha/nádvoří, parc. č. 169/5, parc. č. 169/20; dle katastrálního úřadu evidovány jako ostatní 

plocha / jiná plocha, je v územním plánu zařazena jako plocha NLz – lesní plocha. Žádný lesní 

porost se na těchto pozemcích nenachází. 

Zde námitkou uplatňuji užívací právo na budovy a pozemky dále jako užívání – 

občanské vybavení, zastavěná plocha/ nádvoří a ostatní plocha/jiná plocha, nikoliv NLz – lesní 

plocha.  

Návrh rozhodnutí o námitce 

Námitka se zamítá.  

Odůvodnění:  

Užívací právo územní plán neomezuje, stavbu je možné užívat pro účel, pro který byla 

povolena. Až případné změny stavby či změny využití musí být v souladu s platným územním 

plánem.  

 

Obsah námitky 

Územní plán není v souladu s evidencí Katastrálního úřadu.  

Návrh rozhodnutí o námitce 

Námitka se zamítá.  

Odůvodnění 

Územním plánem navržené plochy s rozdílným způsobem využití ne vždy korespondují 

s údaji v katastru nemovitostí, a to právě proto, že se jedná o plán, o návrh na budoucí využití 

území. 
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Obsah námitky 

S těmito připomínkami v rámci schvalování nového územního plánu v katastru obce 

Jiřice požaduji změnu dotčené plochy z plochy NLz – lesní plocha, na plochu SV – plochy 

smíšené obytné venkovské, z důvodu existence budov a veškeré technické infrastruktury již 

od roku 1970.  

Návrh rozhodnutí o námitce 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění 

Změna využití této plochy není předmětem změny č. 1 územního plánu Jiřic, nebyla 

uvedena v zadání změny č. 1 územního plánu Jiřic. Při projednávání 2. zprávy o uplatňování 

územního plánu Jiřic, jejíž součástí bylo zadání změny územního plánu, ani nikdy jindy, 

vlastník nepodal žádost o změnu územního plánu Jiřic. Územní plán platný Jiřic, účinný od 14. 

5. 2009, ponechává tyto stavby na dožití. Změnou č. 1 územního plánu Jiřic se tato koncepce 

nemění, změna využití nebyla předmětem zadání změny č. 1 územního plánu Jiřic. 

 

Obsah námitky 

Požaduji tímto o zapracování připomínek v rámci změny č. 1 územního plánu Jiřice a 

provedení změny, která musí být v souladu se skutečností a evidencí Katastrálního úřadu.  

Návrh rozhodnutí o námitce 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění 

Územním plánem navržené plochy s rozdílným způsobem využití ne vždy korespondují 

s údaji v katastru nemovitostí, a to právě proto, že se jedná o plán, o návrh na budoucí využití 

území. Návrh tedy nemusí být v souladu se skutečností, to by vůbec postrádalo smysl takový 

plán zhotovovat. Nebyl by to plán, ale zkreslení skutečnosti, která se ovšem neustále mění a 

vyvíjí. Tento vývoj, aby nebyl nahodilý, by měl mít nějaký rámec, a tím je právě územní plán. 

 

Obsah námitky 

Dále požaduji zrušení omezení pro užívání v rámci uvedených ploch. 

Návrh rozhodnutí o námitce 

Námitka se zamítá.  

Odůvodnění 

Územní plán obsahuje v souladu s § 13 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, textovou a grafickou část. Náležitosti obsahu územního plánu, včetně jeho 

odůvodnění jsou stanoveny v příloze č. 7 této Vyhlášky. Textová část územního plánu 

obsahuje mimo jiné dle odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 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 
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odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch 

a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 

stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). 

Zrušení omezení ve využívání ploch s rozdílným způsobem využití by tedy bylo nezákonné. 

 

Obsah námitky 

Cyklostezka Z41a – obecní pozemky parc. č. 344 (ostatní komunikace) a parc. č. 169/8, 

169/15 (ostatní plocha) jsou jedinou příjezdovou trasou do mého soukromého areálu a 

pozemky parc. č. 169/13 a 169/14 (ostatní plocha) jsou součástí tohoto uzavřeného 

soukromého areálu. Nelze tudy tedy plánovat „Cyklostezku“, z níž je automobilová a 

motocyklová doprava vyloučena! S tímto závěrem zcela zásadně nesouhlasím! 

Vhodnou variantou je plánovaná místní komunikace WD1 Jiřice – Předměřice n/J. 

Návrh rozhodnutí o námitce 

Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění 

Předmětem změny bylo zapracování cyklostezek a cyklotras dle cyklokoncepce 

Středočeského kraje. V aktualizované Cyklokoncepci Středočeského kraje pro období 2017 – 

2023, je předmětná doprava pro cyklisty vedená daným územím, řešena jako cyklotrasa, nikoli 

jako cyklostezka. Návrh změny č. 1 územního plánu Jiřic bude opraven tak, aby byl v souladu 

s Cyklokoncepcí Středočeského kraje, nebude se tedy jednat o cyklostezku, ale o cyklotrasu. 

 

14.2 Vypořádání připomínek uplatněných ve společném jednání 

a veřejném projednání  

Ve společném jednání bylo uplatněno pět připomínek. V rámci projednání návrhu 

Změny č. 1 podle § 52 Stavebního zákona nebyly uplatněny žádné připomínky. 

14.2.1 GasNet:  

V území se nachází VTL, zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, STL a přípojky. Je 

třeba dodržet ochranná pásma. K návrhu změny č. 1 ÚP Jiřic nemáme žádné námitky. 

Pořizovatel bere na vědomí. OP jsou ÚP respektována. 

14.2.2 Město Milovice 

V rámci změny č. 1 ÚP Jiřic (konkrétně dílčí změny Z/40 požadujeme zkoordinování 

navržené trasy nadregionálního biokoridoru K 68 s ohledem na řešení obsažené v platném ÚP 

Milovice. 

Připomínce se nevyhovuje. Regionální a nadregionální ÚSES je naopak chybně 

zakreslen v ÚP Milovice, není v souladu se ZÚR. 
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14.2.3 Dalibor Janoš, jako vlastník pozemků  

• Parcela č. 169/27, dle KN evidovaná jako ostatní plocha/jiná plocha, je zařazena 

v územním plánu jako plocha NZo – orná půda. Žádám, aby v územním plánu byla 

zapracována nikoliv jako orná půda, ale jako ostatní plocha. 

Připomínce se nevyhovuje. Plochy s rozdílným způsobem využití se řídí Vyhláškou č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Pojem ostatní plochy mezi § 4 až 

§ 19 této Vyhlášky není. Územním plánem navržené plochy s rozdílným způsobem využití ne 

vždy korespondují s údaji v katastru nemovitostí, a to právě proto, že se jedná o plán, o návrh 

na budoucí využití území.  Navíc návrh na změnu využití tohoto pozemku vůbec nebyl 

předmětem změny č. 1 územního plánu Jiřic. V platném územním plánu Jiřic je pozemek 

zařazen do ploch zemědělských, stejně tak ve změně č. 1. 

• Stavba na pozemku č. st. 152, 153, 154/1, 155, 156, 157, 160; dle Katastrálního úřadu 

evidovány jako objekt občanského vybavení, pozemky pod těmito stavbami jako 

zastavěná plocha/nádvoří, parc. č. 169/5, parc. č. 169/20; dle katastrálního úřadu 

evidovány jako ostatní plocha / jiná plocha, je v územním plánu zařazena jako plocha 

NLo – lesní plocha. Zde námitkou uplatňuji užívací právo na budovy a pozemky dále 

jako užívání – občanské vybavení, zastavěná plocha/ nádvoří a ostatní plocha/jiná 

plocha, nikoliv NLo – lesní plocha. 

Připomínce se nevyhovuje. Užívací právo územní plán neomezuje, stavbu je možné 

užívat pro účel, pro který byla povolena. Až případné změny stavby či změny využití musí být 

v souladu s platným územním plánem. 

• Územní plán není v souladu s evidencí Katastrálního úřadu. 

Připomínce se nevyhovuje. Územním plánem navržené plochy s rozdílným způsobem 

využití ne vždy korespondují s údaji v katastru nemovitostí, a to právě proto, že se jedná o 

plán, o návrh na budoucí využití území. 

• S těmito připomínkami v rámci schvalování nového územního plánu v katastru obce 

Jiřice požaduji změnu dotčené plochy z plochy NLo – lesní plocha, na plochu SV 

• plochy smíšené obytné venkovské, z důvodu existence budov a veškeré technické 

infrastruktury.  

Připomínce se nevyhovuje. Změna využití této plochy není předmětem změny č. 1 

územního plánu Jiřic, nebyla uvedena v zadání změny č. 1 územního plánu Jiřic.  

• Požaduji tímto o zapracování připomínek v rámci změny č. 1 územního plánu Jiřice a 

provedení změny, která musí být v souladu se skutečností a evidencí Katastrálního 

úřadu.   

Připomínce se nevyhovuje. Územním plánem navržené plochy s rozdílným způsobem 

využití ne vždy korespondují s údaji v katastru nemovitostí, a to právě proto, že se jedná o 

plán, o návrh na budoucí využití území. Návrh tedy nemusí být v souladu se skutečností, to by 

vůbec postrádalo smysl takový plán zhotovovat. Nebyl by to plán, ale zkreslení skutečnosti, 

která se ovšem neustále mění a vyvíjí. Tento vývoj, aby nebyl nahodilý, by měl mít nějaký 

rámec, a tím je právě územní plán. 

• Dále požaduji zrušení omezení pro užívání v rámci uvedených ploch. 

Připomínce se nevyhovuje. Územní plán obsahuje v souladu s § 13 Vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, textovou a grafickou část. Náležitosti obsahu 
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územního plánu, včetně jeho odůvodnění jsou stanoveny v příloze č. 7 této Vyhlášky. Textová 

část územního plánu obsahuje mimo jiné dle odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 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, včetně 

základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 

charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 

pozemků a intenzity jejich využití). Zrušení omezení ve využívání ploch s rozdílným způsobem 

využití by tedy bylo nezákonné.  

14.2.4 Tomáš Vrána 

Předmětem připomínek je pozemek parc. č. 115/7, výměra 47 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost  

Pořizovatel: připomínkám se vyhovuje vypuštěním změny Z13. Pozemek parc. č. 115/7 

v k.ú. Jiřice zůstane součástí plochy Z10, tak jako je ve stávajícím územním plánu.     

• Připomínka č. 1: Jako předmět změny je uveden „změna z plochy účelové na veřejné 

prostranství (PV). Tímto krokem dojde ke zvýšení hlukové a zdravotní zátěže, zhoršení 

stavu životního prostředí, ke značnému ovlivnění životních podmínek, zásahu do mých 

vlastnických práv, poklesu ceny mé nemovitosti. … V případě opravdového zájmu o 

zlepšení, což je mimochodem účelem územního plánu a plánování, by byla navržena 

změna využití pozemku na zeleň (dle uvažované změny označen jako ZO – zeleň 

ochranná a izolační).    

Jedná se o pozemek ve vlastnictví obce Jiřice. Podle stávajícího územního plánu je 

pozemek parc. č. 115/7 v k.ú. Jiřice součástí návrhové zastavitelné plochy BV Z10 – bydlení 

v rodinných domech venkovské. Plocha sousedící severně, BV Z11, je již zrealizována a 

změna územního plánu ji tedy vede již jako stabilizovanou plochu. 

Plocha jižně od pozemku parc. č. 115/7 v k.ú. Jřice, je v platném územním plánu 

vedená jako BV Z 10, stejně jako ve změně č. 1 územního plánu Jiřice.   

Součástí změny územního plánu je usazení územního plánu na novou katastrální 

mapu, z čehož vyplynuly různé zbytkové plochy, jako např. tento pozemek obce parc. č. 115/7 

v k.ú. Jiřice. Jako nejvhodnější využití, se vzhledem k tomu, že je pozemek obecní, jevilo 

zařadit ho mezi plochy veřejných prostranství. Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), „jsou veřejným prostranstvím všechny náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. Pokud je tedy předmětný pozemek 

zařazen mezi plochy veřejného prostranství, ještě to neznamená, že zde bude parkoviště nebo 

komunikace. Stejně dobře zde může být plocha veřejné zeleně.  

Paragraf 3 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., říká, že k naplňování cílů a úkolů územního 

plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné nároky na prostředí se 

území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu 

a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2. Z tohoto 

důvodu by bylo vhodné pozemek parc. č. 115/7 v k.ú. Jiřice přičlenit k zastavitelné ploše Z10, 

tak jak je to ve stávajícím územním plánu, a tudíž by se o žádnou změnu nejednalo.    
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Pro zastavitelnou plochu BV Z10, stejně jako pro většinu zastavitelných ploch ve 

změně územního plánu, je stanovena jako podmínka pro rozhodování v území, pořízení 

územní studie. Tato územní studie bude řešit dopravní obslužnost předmětné plochy. 

Územní plán Jiřic je beze změny platný od 14. 5. 2009, toto je první změna územního 

plánu, která se projednává. Není tedy žádnou novinkou, že sousední pozemek parc. č. 115/2 

(zastavitelná plocha Z10) je navržen pro bydlení individuální, a že se tento záměr logicky 

neobejde bez toho, aby se vybudovala související dopravní a technická infrastruktura. Vlastník 

pozemku parc. č. 61/39 v k.ú. Jiřice, pan Tomáš Vrána, tedy s tímto dlouholetým záměrem 

měl počítat.           

• Připomínka č. 2: V lokalitě je velké množství živočichů, nedošlo k průzkumu širší 

lokality, nebyla navržena opatření směřující k ochraně rostlina živočichů ve smyslu 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Tato skutečnost 

povede ke zhoršení stavu životního prostředí, ke značnému ovlivnění našich životních 

podmínek, zásahu do vlastnických práv, poklesu ceny nemovitosti.  

Odůvodnění: Je sice pravdou, že například divoká prasata, bažanti a ptáci všeobecně 

působí v lokalitě občas rušivě, ale vždy si musí lidé uvědomovat, že nejsou v území sami. A i 

když se jedná o subjekty, které nemohou podat námitky a připomínky ve smyslu platné 

legislativy, je nutné jejich zájmy zohlednit. Zohlednění ani není opomenutí realizace zelených 

ploch, požadavek na neobvyklou míru využití území, neprovedení odpovídajícího průzkumu či 

širší lokality. Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, 

sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo 

k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů 

nebo zničení ekosystému, jehož je součástí ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny.   

Připomínka je uvedena tak, že se vztahuje k pozemku parc. č. 115/7 v k.ú. Jiřice. 

Pořizovateli není zřejmé, jak velké množství živočichů může žít na pozemku o výměře 47 m2, 

zřejmě se Připomínka má vztahovat k širšímu území, ne pouze k předmětnému pozemku. 

V bezprostředním okolí ale k žádné zásadní změně územního plánu nedochází. Územní plán 

Jiřic je beze změny platný od 14. 5. 2009, toto je první změna územního plánu, která se 

projednává. Není tedy žádnou novinkou, že sousední pozemek parc. č. 115/2 (zastavitelná 

plocha Z10) je navržen pro bydlení individuální, a že se tento záměr logicky neobejde bez 

toho, aby se vybudovala související dopravní a technická infrastruktura. Vlastník pozemku 

parc. č. 61/39 v k.ú. Jiřice, pan Tomáš Vrána, tedy s tímto dlouholetým záměrem mohl a měl 

počítat.           

• Připomínka č. 3: Výstavbou dojde ke značnému ovlivnění našich životních podmínek: 

Jelikož aktuálně nejsou vyhrazeny parkovací plochy na veřejných prostranstvích pro 

stávající obyvatele v blízké lokalitě a stále se zvyšující počet obyvatel, který bude 

způsoben rozvojem obce a budoucí výstavbou (jediná možná parkovací místa jsou 

v zájmovém území dotčeném změnou a dnes určena pro zastavění objekty pro 

bydlení), tak výše uvedená plocha bude „zneužívána“ právě pro parkování. tato 

skutečnost povede ke zhoršení stavu životního prostředí, ke značnému ovlivnění 

životních podmínek, zásahu do vlastnických práv, poklesu ceny nemovitosti.  

Připomínka je uvedena tak, že se vztahuje k pozemku parc. č. 115/7 v k.ú. Jiřice. 

Připomínka se asi má vztahovat opět k širšímu území, ne pouze k předmětnému pozemku. 

V bezprostředním okolí ale k žádné zásadní změně územního plánu nedochází. Územní plán 

Jiřic je beze změny platný od 14. 5. 2009, toto je první změna územního plánu, která se 
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projednává. Není tedy žádnou novinkou, že sousední pozemek parc. č. 115/2 (zastavitelná 

plocha Z10) je navržen pro bydlení individuální, a že se tento záměr logicky neobejde bez 

toho, aby se vybudovala související dopravní a technická infrastruktura. Vlastník pozemku 

parc. č. 61/39 v k.ú. Jiřice, pan Tomáš Vrána, tedy s tímto dlouholetým záměrem mohl a měl 

počítat.  

Pro zastavitelnou plochu BV Z10, stejně jako pro většinu zastavitelných ploch ve 

změně územního plánu, je stanovena jako podmínka pro rozhodování v území, pořízení 

územní studie. Tato územní studie bude řešit dopravní obslužnost předmětné plochy, dopravu 

v klidu, i plochy veřejných prostranství. 

• Připomínka č. 4: Výstavbou dojde ke značnému ovlivnění našich životních podmínek: 

likvidace stávajících zelených plocha vzrostlých keřů, nulová realizace nové zeleně 

vyvolá devastaci stávající zeleně. 

Předmětný pozemek 115/7 i sousední pozemek parc. č. 115/2, jsou dle katastru 

nemovitostí trvalými travními porosty. Dle leteckých snímků je pozemek parc. č. 115/2, 

zastavitelná plocha Z10, zemědělsky obhospodařován jako orná půda. Není tedy zřejmé, 

k čemu Připomínka směřuje. 

• Pan Vrána dále uvádí: „Musím říci zcela otevřeně: Nemáme zájem „vyhánět“ případné 

parkující nové sousedy z výše uvedeného pozemku, aby nenarušovali moje vlastnická 

práva, neznečišťovali ovzduší, půdu a nenarušovali svými hlukovými vlivy. Mám zájem 

o klidné a nerušené užívání rodinného a navazující zahrady“. Navrhovatel tedy 

požaduje výše uvedenou změnu zcela vypustit, či změnil účel na ZO – zeleň ochranná 

a izolační. 

Pozemek je tvaru protáhlého trojúhelníku, délky cca 30 m, největší šířky cca 3,2m. 

Vejdou se tedy na něj maximálně dvě auta, a to duhé zřejmě ani ne celé.  Pořizovatel 

upozorňuje, že pozemek par. č. 115/7 v k. ú. Jiřice je vlastnictví obce Jiřice, a tudíž pan Vrána 

nemá žádná práva z obecního pozemku kohokoliv „vyhazoval“. Pořizovatel doporučuje 

vyhovět panu Vránovi, a předmětný pozemek parc. č. 115/7 v k,ú. Jiřice navrhuje začlenit zpět 

do plochy Z10, jako je ve stávajícím územním plánu, tudíž se o žádnou změnu nebude jednat.  

Pořizovatel: připomínkám se vyhovuje vypuštěním změny Z13. Pozemek parc. č. 115/7 

v k.ú. Jiřice zůstane součástí plochy Z10, tak jak je to ve stávajícím územním plánu.     

14.2.5 Ing. Monika Kameníková 

Podává připomínku jako vlastník pozemků parc. č. 169/22, 5085 a 5086 v k.ú. Jiřice, 

dle Katastrálního úřadu evidované jako ostatní plocha/jiná plocha. Parcely jsou zařazeny do 

v územním plánu jako NLz – lesní plocha. Zde uplatňuji užívací právo na pozemky nadále jako 

užívání ostatní plocha. Žádám proto, aby oprávněná připomínka byla zapracována v územním 

plánu nikoliv jako lesní plocha, ale dle záznamu z katastru nadále jako ostatní plocha/jiná 

plocha. Požaduji tímto zapracování připomínek v rámci změny č. 1 územního plánu Jiřice a 

provedení změny, která musí být v souladu se skutečností a evidencí Katastrálního úřadu.   

Připomínce se nevyhovuje. Užívací právo územní plán neomezuje, stavbu je možné 

užívat pro účel, pro který byla povolena. Až případné změny stavby či změny využití musí být 

v souladu s platným územním plánem. Územním plánem navržené plochy s rozdílným 

způsobem využití ne vždy korespondují s údaji v katastru nemovitostí, a to právě proto, že se 

jedná o plán, o návrh na budoucí využití území. 


