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Obec Semice 

 

Č. usn.: 7/06/2021          V Semicích dne: 13. 9. 2021  
 

 

Změna č. 1, kterou se mění Územní plán Semice 

 

Zastupitelstvo obce Semice, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

za použití ust. § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a 

§ 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti  

 

vydává 

 

 změnu č. 1 územního plánu Semice, 

 

kterou se mění Území plán Semice, účinný od 12. 10. 2018, takto: 
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I. Textová část            
 

Označení kapitol respektuje použité označení v textové části územního plánu Semice. Uvedeny jsou 

pouze ty kapitoly, ve kterých dochází ke změnám. Jednotlivé změny jsou očíslovány body (1), (2) 

atd. 

 

 

4.1. Dopravní infrastruktura 

(1)  Řádek s koridorem K.DI.2 se kompletně vypouští (1. – 3. sloupec).  

 

4.1.1. Koncepce silniční infrastruktury 

(2)  Z první věty prvního odstavce se vypouštějí slova „, koridor K.DI.2 pro úpravu stykové 

křižovatky silnic II/272 a III/2724“. 

(3)  Vypouští se druhý odstavec s větou „ÚP vymezuje koridor K.DI.2 pro úpravu stykové 

křižovatky silnic II/272 a III/2724“.   

 

 

4.1.2. Místní komunikace 

(4)  V tabulce, v řádku s komunikací DSm-N4, se ve druhém sloupci doplňují na konec slova „- 

asfaltová cesta v šíři 6 m“. 

(5)  Na konec tabulky (za řádek s plochou DSm-N5) se doplňuje 6 nových řádku v tomto znění: 

Navržená 

komunikace 
Účel 

„DSm-N6 hlavní polní cesta 

DSm-N7 hlavní polní cesta 

DSm-N8 hlavní polní cesta 

DSm-N9 hlavní polní cesta 

DSm-N10 hlavní polní cesta 

DSm-N11 hlavní polní cesta“ 

 

 

4.1.3. Účelové komunikace 

(6)  V tabulce, v řádku s komunikací DSú-N8, se ve druhém sloupci ruší slova „objezd 

zemědělské techniky mimo sídlo, obsluha zemědělských pozemků,“. 
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(7)  V tabulce, v řádku s komunikací DSú-N10, se ve druhém sloupci doplňují na konec slova „- 

panelová cesta v šíři 4 m + chodníček v šíři cca 1,5 m nezpevněný, fyzicky oddělený od 

panelů“. 

(8)  Na konec tabulky (za řádek s plochou DSú-N10) se doplňuje 22 nových řádků v tomto znění: 

Navržená 

komunikace 
Účel 

„DSú-N11 vedlejší polní cesta 

DSú-N12 vedlejší polní cesta 

DSú-N13 vedlejší polní cesta 

DSú-N14 vedlejší polní cesta – panelová cesta v šíři 4 m + alej + chodníček v šíři cca 1,5 m 

nezpevněný, fyzicky oddělený od panelů 

DSú-N15 vedlejší polní cesta 

DSú-N16 vedlejší polní cesta 

DSú-N17 vedlejší polní cesta 

DSú-N18 vedlejší polní cesta 

DSú-N19 vedlejší polní cesta 

DSú-N20 vedlejší polní cesta 

DSú-N21 vedlejší polní cesta 

DSú-N22 vedlejší polní cesta 

DSú-N23 vedlejší polní cesta 

DSú-N24 vedlejší polní cesta 

DSú-N25 doplňková polní cesta 

DSú-N26 vedlejší polní cesta 

DSú-N27 vedlejší polní cesta 

DSú-N28 vedlejší polní cesta 

DSú-N29 vedlejší polní cesta 

DSú-N30 vedlejší polní cesta 

DSú-N31 obsluha zemědělských pozemků 

DSú-N32 objezd zemědělské techniky mimo sídlo“ 
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5.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 

podmínek pro změny jejich využití 

(9)  První věta se nahrazuje následujícím zněním: 

„Krajinné plochy jsou členěny do 6 typů funkčních ploch (plochy vodní, zemědělské - orná půda, 

zemědělské - trvalé travní porosty, lesní, smíšené nezastavěného území – přírodní a mokřady).“ 

 

 

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

pro ÚSES 

(10)  Dvě původní tabulky „Biocentra“ a „Biokoridory“ se celé vypouštějí a nahrazují se 

následujícími 3 tabulkami s nadpisy: 

Biocentra 

číslo název typ 
rozloha v řešeném 

území 

„RBC 349 Niva Labe u Semic a Ostré Regionální biocentrum 108,70 ha 

LBC 1 Semická hůra Lokální biocentrum vložené do NRBK 10 31,40 ha 

LBC 2 Semický potok Lokální biocentrum vložené do NRBK 10 4,90 ha 

LBC 3 Ke Kersku Lokální biocentrum vložené do NRBK 10 8,1258 ha 

LBC 4  Lokální biocentrum – k založení 5,2760 ha 

 

Biokoridory 

číslo název typ 
délka v řešeném 

území 

NRBK10/A Stříbrný roh - Polabský luh Nadregionální biokoridor – k založení 319 m 

NRBK10/B Stříbrný roh - Polabský luh Nadregionální biokoridor – k založení 205 m 

NRBK10/C Stříbrný roh - Polabský luh Nadregionální biokoridor – k založení 404 m 

NRBK10/C1 Stříbrný roh - Polabský luh Nadregionální biokoridor – k založení 414 m 

NRBK10/D Stříbrný roh - Polabský luh Nadregionální biokoridor – k založení 353 m 

NRBK10/E Stříbrný roh - Polabský luh Nadregionální biokoridor 319 m 

NRBK10/F Stříbrný roh - Polabský luh Nadregionální biokoridor 273 m 

LBK 4  Lokální biokoridor – k založení 374 m 
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Interakční prvky 

číslo typ 
popis délka v řešeném 

území 

IP 1 Interakční prvek Výsadba podél cesty DSú-N28 507 m 

IP 2 Interakční prvek k založení Výsadba podél cesty DSú-N26 595 m 

IP 3 Interakční prvek k založení Výsadba podél silnice III. třídy 

III/3308 

471 m 

IP 4 Interakční prvek k založení Výsadba podél cesty DSú-N30 300 m 

IP 5 Interakční prvek k založení Výsadba podél cesty DSú-N29 334 m 

IP 6 Interakční prvek k založení Výsadba podél cesty DSú-N28 201 m 

IP 7 Interakční prvek k založení Výsadba podél cesty DSú-N27 155 m 

IP 8 Interakční prvek k založení Výsadba podél cesty DSú-N5 215 m 

IP 9 Interakční prvek k založení Výsadba podél cesty DSm-N6 743 m 

IP 10 Interakční prvek k založení Výsadba podél silnice III. třídy 

III/3308  

179 m 

IP 11 Interakční prvek k založení Výsadba podél cesty DSm-N5 743 m 

IP 12 Interakční prvek k založení Výsadba podél cesty DSm-N7 292 m“ 

 
 

5.4. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi  

(11) Na konec se vkládá věta: „V rámci Plánu společných zařízení (KPÚ) jsou navrženy 4 plochy 

větrolamů, v ÚP jako plochy NSp-N1 – NSp-N4.“ 

 

6.1.18. DL – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - letecká 

(12) Tato kapitola „6.1.18. DL – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – letecká“ se kompletně 

vypouští.  

 

6.3.4. Vzdušný prostor Ministerstva obrany ČR 

(13) V kapitole je ponechána beze změny pouze první věta, zbylý text se vypouští a nahrazuje 

se novým zněním: 

„Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany: 
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 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

 výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

 výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

 výstavba vedení VN a VVN 

 výstavba větrných elektráren 

 výstavba radioelektronických 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)“ 

 

7.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb 

(14)  V části Dopravní a technická infrastruktura se vypouští řádek s plochou VDt5. 

(15)  V části Dopravní infrastruktura se ruší druhý řádek s plochou VD2. 

(16)  V části Dopravní infrastruktura se na konec tabulky (za řádek s plochou VD4) doplňuje 39 

nových řádku v tomto znění: 

kód a 

číslo 

VPS 

název kat. území 

„VD5a Silnice III/2722 vč. navazujících veřejných prostranství a vedení 

inženýrských sítí – plochy nezbytné k zajištění výstavby a řádnému 

užívání pro stanovený účel 

Semice nad Labem 

VD5b 

VD5c 

VD5d 

VD5e 

VD5f 

VD5g 

VD5h 

VD5i 

Místní komunikace vč. navazujících veřejných prostranství a vedení 

inženýrských sítí – plochy nezbytné k zajištění výstavby a řádnému 

užívání pro stanovený účel 

Semice nad Labem 

VD5 Hlavní polní cesta (DSm-N5) Semice nad Labem 

VD6 Hlavní polní cesta (DSm-N6) Semice nad Labem 

VD7 Hlavní polní cesta (DSm-N7) Semice nad Labem 

VD8 Hlavní polní cesta (DSm-N8) Semice nad Labem 

VD9 Hlavní polní cesta (DSm-N9) Semice nad Labem 

VD10 Hlavní polní cesta (DSm-N10) Semice nad Labem 

VD11 Vedlejší polní cesta (DSú-N11) Semice nad Labem 
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kód a 

číslo 

VPS 

název kat. území 

VD12 Vedlejší polní cesta (DSú-N12) Semice nad Labem 

VD13 Vedlejší polní cesta (DSú-N13) Semice nad Labem 

VD14 Vedlejší polní cesta (DSú-N14) Semice nad Labem 

VD15 Vedlejší polní cesta (DSú-N15) Semice nad Labem 

VD16 Vedlejší polní cesta (DSú-N16) Semice nad Labem 

VD17 Vedlejší polní cesta (DSú-N17) Semice nad Labem 

VD18 Vedlejší polní cesta (DSú-N18) Semice nad Labem 

VD19 Vedlejší polní cesta (DSú-N19) Semice nad Labem 

VD20 Vedlejší polní cesta (DSú-N20) Semice nad Labem 

VD21 Vedlejší polní cesta (DSú-N21) Semice nad Labem 

VD22 Vedlejší polní cesta (DSú-N22) Semice nad Labem 

VD23 Vedlejší polní cesta (DSú-N23) Semice nad Labem 

VD24 Vedlejší polní cesta (DSú-N24) Semice nad Labem 

VD25 Doplňková polní cesta (DSú-N25) Semice nad Labem 

VD26 Vedlejší polní cesta (DSú-N26) Semice nad Labem 

VD27 Vedlejší polní cesta (DSú-N27) Semice nad Labem 

VD28 Vedlejší polní cesta (DSú-N28) Semice nad Labem 

VD29 Vedlejší polní cesta (DSú-N29) Semice nad Labem 

VD30 Vedlejší polní cesta (DSú-N30) Semice nad Labem 

VD31 Vedlejší polní cesta (DSú-N31) Semice nad Labem 

VD32 Vedlejší polní cesta (DSú-N1) Semice nad Labem 

VD33 Vedlejší polní cesta (DSú-N10) Semice nad Labem 

VD34 Vedlejší polní cesta (DSú-N5) Semice nad Labem 

VD35 Hlavní polní cesta (DSm-N11) Semice nad Labem 

VD36 Doplňková polní cesta (DSú-N7) Semice nad Labem 

VD37 Doplňková polní cesta (DSú-N2) Semice nad Labem 

VD38 Doplňková polní cesta (DSú-N3) Semice nad Labem 

VD39 Doplňková polní cesta (DSú-N9) Semice nad Labem 

VD40 Doplňková polní cesta (DSú-N31) Semice nad Labem 
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kód a 

číslo 

VPS 

název kat. území 

VD41 Doplňková polní cesta (DSú-N32) Semice nad Labem 

VD42 Stezka pro cyklisty a pěší podél silnice III/3308 (DSú-N8) Semice nad Labem“ 

 

7.2. Vymezení veřejně prospěšných opatření 

(17)  Celý původní obsah kapitoly se vypouští a nahrazuje se tímto zněním: 

 „Opatření k založení prvků ÚSES 

kód a 

číslo 

VPO 

název prvku ÚSES kat. území 

VU1 Nadregionální biokoridor NRBK10/A Semice nad Labem 

VU2 Nadregionální biokoridor NRBK10/B Semice nad Labem 

VU3 Nadregionální biokoridor NRBK10/B Semice nad Labem 

VU4 Nadregionální biokoridor NRBK10/C Semice nad Labem 

VU5 Nadregionální biokoridor NRBK10/C1 Semice nad Labem 

VU6 Nadregionální biokoridor NRBK10/D Semice nad Labem 

VU7 Lokální biocentrum LBC4 Semice nad Labem 

VU8 Lokální biokoridor LBK4 Semice nad Labem 

VU9 Interakční prvek IP11 Semice nad Labem 

VU10 Interakční prvek IP8 Semice nad Labem 

VU11 Interakční prvek IP5 Semice nad Labem 

VU12 Interakční prvek IP4 Semice nad Labem 

VU13 Interakční prvek IP9 Semice nad Labem 

VU14 Interakční prvek IP10 Semice nad Labem 

VU15 Interakční prvek IP12 Semice nad Labem 

VU16 Interakční prvek IP3 Semice nad Labem 

VU17 Interakční prvek IP17 Semice nad Labem 

VU18 Interakční prvek IP7 Semice nad Labem 
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 Protierozní opatření 

kód a 

číslo 

VPO 

název prvku  kat. území 

VR1 Větrolam (NSp-N2) Semice nad Labem 

VR2 Větrolam (NSp-N1) Semice nad Labem 

VR3 Větrolam (NSp-N4) Semice nad Labem 

VR4 Větrolam (NSp-N3) Semice nad Labem“ 

 

 

II. Grafická část 
 

Grafická část změny č. 1 územního plánu Semice obsahuje 3 výkresy: 

N1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ    1 : 5 000 

N2 HLAVNÍ VÝKRES       1 : 5 000 

N3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5 000 


