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1. Postup při pořízení územního plánu 

 

Semice jsou obcí bez územního plánu. Zastupitelstvo obce proto dne 23. 9. 2015 rozhodlo v usnesení č. 

4/2015 o pořízení územního plánu Semic. Jako určeného zastupitele zvolili pana Františka Novotného. 

Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad, jako pořizovatel územního plánu Semic zpracoval návrh 

zadání a dne 6. 11. 2015 oznámil projednání návrhu zadání. Na základě doručených stanovisek byl návrh 

zadání upraven. Zadání územního plánu Semic schválilo zastupitelstvo obce Semice usnesením č. 

05/2015 dne 17. 12. 2015.  

Dokumentaci návrhu územního plánu Semic pro společné jednání obdržel pořizovatel dne 13. 10. 2016. 

Dne 17. 10. 2016 pozval pořizovatel dotčené orgány, sousední obce, a nadřízený orgán ke společnému 

jednání nad návrhem změny ÚP. Zároveň pořizovatel oznámil projednání veřejnou vyhláškou, aby mohl 

každý podat připomínky. Jednání se konalo dne 23. 11. 2016, a byl z něho sepsán zápis. 

Dne 6. 1. 2017 požádal pořizovatel Krajský úřad o stanovisko podle § 50 odst. 2 a 7 stavebního záko-

na. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, vydal stanovisko pod č.j.: 

012590/2017/KUSK dne 23. 1. 2017, ve kterém ale upozornil na nedostatky, které požadoval opravit. Po 

odstranění nedostatků požádal dne 13. 3. 2017 pořizovatel o nové stanovisko, a Krajský úřad potvrdil 

odstranění nedostatků dne 22. 3. 2017 pod č.j.: 0,37691/2017/KUSK. 

Dne 12. 9. 2017 předala projektová kancelář Atelier M.A.A.T., s.r.o.,, zpracovatel územního plánu, poři-

zovateli dokumentaci návrhu územního plánu Semic pro veřejné projednání. Pořizovatel svolal dne 20. 9. 

2017 veřejné projednání na 25. 10. 2017, z jednání byl zpracován záznam.   

Na základě obdržených stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek, bylo nutné návrh upravit, a 

vzhledem k navrženým změnám, rozhodl pořizovatel o opakování veřejného projednání. Návrh byl upra-

vován dle požadavků Státního pozemkového úřadu, který vydal negativní stanovisko. Po úpravě návrhu 

požádal pořizovatel o změnu závazného stanoviska, dne 7. 3. 2018 zaslal Státní pozemkový úřad dopl-

nění stanoviska ze dne 8. 2. 2018, ve kterém s upraveným návrhem souhlasí. Změny se týkaly i po-

zemků v centru obce, kdy se měnilo navržené využití z občanského vybavení na bydlení. Pozvánka 

k opakovanému veřejnému projednání byla zaslána dne 2. 5. 2018. Opakované veřejné projednání se 

konalo dne 4. 6. 2018, z jednání byl zpracován záznam.  

Pořizovatel spolu s učeným zastupitelem Františkem Novotným zpracoval Návrh rozhodnutí 

o námitkách, vyhodnocení připomínek, které rozeslal dne 15. 6. 2018 dotčeným orgánům, a vyzval je, 

aby ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatily svá stanoviska. 

Došlá stanoviska byla kladná, a tak byl následně návrh územního plánu, již bez dalších změn, předán 

Zastupitelstvu obce Semice k vydání. 
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2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace 

využívání území z hlediska širších vztahů v území 

2.1. Soulad s politikou územního rozvoje (PÚR) 

Politika územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR“), schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 

vč. Aktualizace č. 1 PÚR ČR schválená usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, obsahuje republi-

kové priority územního plánování, stanovené k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Tyto republikové priority územního plánování jsou určeny ke konkretizaci obecně formulovaných cílů a 

úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj v územně plánovací činnosti obcí, kterou 

jsou stanovovány podmínky pro změny v konkrétním území. 

Vyhodnocení z hlediska plnění republikových priorit územního plánování dle PÚR 

Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

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

kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architekto-

nického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedineč-

né 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 pro-

vázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v 

souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých přípa-

dech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v ji-

ných 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. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku 

lidských zásahů. 

Hodnoty jsou návrhem územního 

plánu vymezeny, jasně pojmenovány 

a ochráněny. Udržitelnost území je 

zajištěna podmínkami ochrany úze-

mí. Klíčovým segmentem prosperity 

má být zachování a rozšíření 

ploch pro zemědělskou výrobu. 

Dalšími předpoklady jsou plochy 

rozvojových zón pro umístění byd-

lení v západní a východní části.  

Obnova krajinných celků se děje 

navrženými revitalizačními opatře-

ními a to zejména v osách vodote-

čí.  

(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. 

Jako rozvojové plochy jsou navrže-

ny zejména takové, které je obtíž-

né využít pro zemědělské využití. 

Tedy plochy tangované vodotečemi, 

zástavbou.  

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostře-

dí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na so-

ciální 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 sníže-

ní její úrovně. 

Rozvojové plochy respektují ven-

kovský urbanismus. K žádným vý-

znamným urbánním celkům ve ven-

kovském prostoru nedochází. 
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Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

(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. Při ře-

šení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také 

požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospo-

dářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je 

zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 

uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s urče-

ním a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených 

v PÚR ČR. 

V rámci veřejného jednání a také 

ve fázi zadání, kde drtivá většina 

podnětů byla od jednotlivých osob 

a zastupitelů, se předpokládá dal-

ší interakce s obyvateli zde žijící-

mi.   

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integro-

vaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který před-

stavuje objektivní a komplexní posuzování a následné koor-

dinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Návrh územního plánu vymezuje jak 

plochy pro bydlení, tak i plochy 

pro podnikání a rekreaci a pro 

tyto funkční celky stanovuje pod-

mínky využití, podmínky ochrany. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náh-

lých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch 

pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech 

strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci 

tak řešení problémů v těchto územích. 

Návrh takové problémy nedetekuje, 

nejsou zde oblasti vyžadující zá-

sadní strukturální změny.  

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvá-

řet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 

venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschop-

nost. 

Podmínkami využití jsou nastaveny 

do jisté míry flexibilní regulativy, 

které umožňují určitou variabilitu 

funkcí.  

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuště-

ných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, země-

dělského, 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, včet-

ně 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. 

Funkční plochy a jejich využití jsou 

v dostatečné míře flexibilní a 

rozmanité pro řadu funkcí. Vybra-

né plochy se stavbami, které jsou 

bez reálného využití, však mají 

nastaveny požadavky na funkční 

přestavbu s cílem hledat lepší 

potenciál rozvoje a prosperity 

území. Protože se jedná o území 

poměrně dynamické, ležící u roz-

vojové osy a většího města, jsou 

vymezeny rovněž i rozvojové plo-

chy pro umístění výrobního areálu 

v zemědělství a plochy pro bydle-

ní. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter 

krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a ná-

sledně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohle-

dem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné 

Žádné takové rozvojové zásahy 

nejsou návrhem vymezeny, naopak 

koridory ÚSES a hodnotných kra-

jinných celků jsou respektovány. 
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Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 

biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejmé-

na 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 krajiny i v ostatní volné krajině a pro 

ochranu krajinných prvků přírodního charakteru 

v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti 

venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vy-

tvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na 

cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 

pro využití přírodních zdrojů. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propust-

nosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejmé-

na při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V 

rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí 

srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a pro-

stupnosti krajiny. 

Návrh územního plánu vymezuje 

dostatečně široké koridory volné 

krajiny, kde jsou navržena revitali-

zační opatření, včetně návrhu 

řešení plánu ÚSES - zlepšení 

podmínek pro jeho funkčnost. Také 

jsou navrženy nové účelové komu-

nikace, které zvýší prostupnost 

krajiny pro člověka. 

(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 oblas-

tech, 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 ne-

náročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a roz-

voj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Plochy nejsou vymezeny v takovém 

rozsahu, aby bylo nutné taková 

opatření provést. Zástavba je 

plošně diverzifikovaná a rozpro-

střena dle potřeby a umístění a 

její vymezení působní přirozeně a 

adekvátně statutu místa. 

(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, turistickými cestami, které 

umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. 

pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Jsou vymezeny účelové komunikace 

v celém správním území, které 

převezmou mimo jiné i rekreační 

funkce. Jsou vymezeny cyklostez-

ky, jsou vymezeny krajinná opatře-

ní vedoucí k zatraktivnění krajiny. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší 

dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické in-

frastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-

Takové záměry v krajině vymezeny 

nejsou, nedochází tak k její frag-

mentaci. 
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Bod  

PÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostup-

nost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-

li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 

souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006) Nepřípustné je 

vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlost-

ních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí 

transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostateč-

ném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území roz-

šiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohle-

dem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany ve-

řejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvo-

jových os. (Viz také Lipská charta, bod II. 2; viz také čl. 26 

PÚR ČR 2006) Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s 

ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné do-

pravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmín-

ky 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 pod-

mínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. 

železniční, cyklistickou). 

Území je dopravně velmi dobře 

napojeno na vyšší střediska osíd-

lení. Navrhované rozvojové plochy 

zdaleka nekladou takové nároky na 

dopravní zatížení a řešením je 

zejména lokální požadavek na do-

pravní infrastrukturu místních 

komunikací a propojení krajiny pro 

pěší, cyklisty a zemědělskou tech-

niku. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování záko-

nem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochra-

nu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významné-

mu zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území 

obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 

koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plo-

chy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 

dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských 

areálů. 

Nové zemědělské areály jsou vy-

mezeny v v odstupové vzdálenosti 

od zástavby nebo jsou odcloněné 

zelení. Těžký průmysl není vyme-

zován vůbec. Nevyužité areály jsou 

funkčně transformovány na méně 

rušící funkce. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyva-

telstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimali-

zovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní 

ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatře-

ní na ochranu před povodněmi a pro vymezení území urče-

ných k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro 

zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohle-

dem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternati-

vy 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. 

Na plochách ohrožených povodní 

nejsou vymezovány stavby, které 

by ohrožovaly bezpečnost okolí. 

S ohledem na charakter území 

nelze zcela vyloučit umístění no-

vých rozvojových ploch mimo zá-

plavové území.  

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a 

umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela vý-

Na plochách ohrožených povodní 

nejsou vymezovány stavby, které 
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Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

jimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 

chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z 

území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

by ohrožovaly bezpečnost okolí. 

S ohledem na charakter území 

nelze zcela vyloučit umístění no-

vých rozvojových ploch mimo zá-

plavové 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 rov-

něž 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 geo-

grafickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat 

regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, 

na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilo-

vat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního 

rozvoje. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro 

vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silnič-

ní, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 

efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s 

venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční do-

pravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpo-

klady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Jsou požadovány územní studie, 

kde se opět vyžaduje komunikace 

s lidmi a tím se předchází problé-

mům ve správních řízeních.  

Jsou vytvořeny podmínky pro 

umístění technické a dopravní 

infrastruktury ve volné krajině a 

to za splnění podmínek.  

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky 

dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech po-

třebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 

veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních měst-

ských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve 

spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V řadě ploch jsou vyžadovány 

územní studie, které mají za úkol 

se zaměřit na detail veřejných 

prostranství. Jsou vymezeny plo-

chy pro veřejná prostranství a 

také pro umístění veřejné zeleně. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů do-

pravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory ne-

zbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňu-

jící účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občan-

ského 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 pod-

mínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyk-

listických cest. 

Jsou vymezeny trasy nových míst-

ních komunikací a také jsou vyme-

zeny účelové komunikace v krajině 

pro zvýšení celkové mobility oby-

vatel. Jsou vymezeny cyklostezky. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a 

zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby 

Jsou vesměs požadovány centrální 

systémy čištění a zásobování vo-
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PÚR 
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Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v součas-

nosti i v budoucnosti. 

dou. 

(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 zajiště-

ní bezpečného zásobování území energiemi. 

V podmínkách využití jsou pří-

pustné lokální zdroje výroby elek-

trické energie, které umožní de-

centralizovat soustavu. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu by-

tového fondu ve znevýhodněných městských částech a v 

souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé 

prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vy-

mezení ploch přestavby. 

Stávající původní bytový fond je 

vymezen převážně jako bydlení 

venkovského charakteru, který je 

pro charakter území dostačující. 

 

2.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací (ÚPD) vydanou 

krajem 

Platnou územně plánovací dokumentací kraje jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR 

SK) vydané 7. 2. 2012, ve znění 1. aktualizace, která byla vydaná dne 27. 7. 2015. 

 

Následující názvy a značení kapitol vychází z členění struktury textové části ZÚR. 

1.  STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE ÚZEMÍ 

V ZÚR v kapitole 1. jsou vymezeny následující priority územního plánování kraje: 

Bod  

ZÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

(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 požada-

vek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních 

plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 

Rozsah rozvojových ploch výroby 

a přitom zakotvená ochrana hod-

not mají za cíl umožnit bezkolizní 

koexistenci těchto složek. Posíle-

ní sociální soudržnosti má být 

zakotveno rovněž v řadě potenci-

álních ploch k bydlení, výrobě a 

ploch občanské vybavenosti. Na-

vrženými krajinnými opatřeními 

jsou podpořeny rovněž pilíře 

ochrany životního prostředí a 

také sociální soudržnosti - se-

tkávání lidí v krajině, rekreace.  

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově vý-

znamných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje ČR z 

roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro 

Návrh nepředpokládá existenci 

takových záměrů. 
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Bod  

ZÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze stra-

tegických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Stře-

dočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006). 

(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. 

Taková území a jevy zde nejsou 

vymezeny. 

(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, Nerato-

vice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-

Poděbrady. 

Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vla-

šim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo Hradiště, Votice, Hořovice, Dob-

říš, 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. 

Centrum Lysá nad Labem, které je 

v těsné vazbě na obec hraje prim 

pro možné umístění bydlení. Vý-

znamní jsou zde také pěstitelé 

zeleniny, kteří zásobují celou ČR 

a pro něž je potřeba zachovat 

předpoklady územní stability. 

Návrh územního plánu podporuje 

funkční flexibilitu v segmentech 

podnikání, služeb a částečně i 

bydlení. 

(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní 

dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 

a) aglomerační okruh v úseku R7 – Říčany jako silnici vyšší třídy; Netýká se řešeného území. 

b) dálnice D3 úsek Jesenice – hranice kraje; Netýká se řešeného území. 

c) silnice R4 v koridoru Dubenec – Milín – hranice Jihočeského 

kraje (Strakonice); 

Netýká se řešeného území. 

d) silnice R6 (I/6) v koridoru Nové Strašecí – Řevničov – hranice 

Karlovarského kraje (K. Vary); 

Netýká se řešeného území. 

e) silnice R7 v koridoru Slaný – hranice Ústeckého kraje (Chomu-

tov) vč. přestavby stávajícího úseku Praha – Slaný; 

Netýká se řešeného území. 

f) silnice I/9 v koridoru Zdiby – Líbeznice – Mělník; Netýká se řešeného území. 

g) silnice I/12 v koridoru Praha – Úvaly – Český Brod; Netýká se řešeného území. 

h) silnice I/2 v koridoru Hlízov (I/38) – hranice Pardubického kraje 

(Chvaletice); 

Netýká se řešeného území. 

i) silnice I/38 v koridoru Mladá Boleslav – Nymburk – Kolín – 

Kutná Hora – Čáslav; 

Netýká se řešeného území. 

j) napojení Kladna na R6 a D5; Netýká se řešeného území. 

k) propojení R4 (Dobříš) – D5 (Bavoryně); Netýká se řešeného území. 
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Bod  

ZÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

l) zlepšení parametrů silnice I/16, zejména v úsecích Slaný - Vel-

vary, Mělník – Mladá Boleslav, Mladá Boleslav –Sukorady; 

Netýká se řešeného území. 

m) zlepšení parametrů silnice II/125 v koridoru Kolín – Uhlířské 

Janovice – Kácov – Vlašim; 

Netýká se řešeného území. 

n) zlepšení parametrů silnice II/272 v koridoru Benátky nad Jizerou 

– Lysá nad Labem – Český Brod; 

ÚP vymezuje koridor dopravní 

infrastruktury K.DI.1 pro úpravu 

trasy silnice II/272. 

o) propojení Vlašim (II/125) – Votice (I/3); Netýká se řešeného území. 

p) zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov – Vlašim – Čechtice – 

hranice Kraje Vysočina; 

Netýká se řešeného území. 

q) zlepšení spojení nižších center k vyšším a středním centrům a 

k trasám nadřazené silniční sítě; 

Netýká se řešeného území. 

r) zlepšení železničního spojení v koridorech Praha – Hostivice – 

Kladno a Praha – Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav. 

Netýká se řešeného území. 

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvá-

řejí 

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; 

Jsou vymezena krajinná opatření, 

která povedou k vyšší rozmani-

tosti krajiny. 

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; Jsou vymezena krajinná opatření, 

která povedou k vyšší rozmani-

tosti krajiny, dále pak jsou vyme-

zeny krajinné hodnoty.  

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat 

cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architekto-

nické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit frag-

mentaci krajiny a srůstání sídel; 

Hodnotná enkláva sídla je ochrá-

něna přísnějšími podmínkami re-

gulace, prostorové podmínky jsou 

diverzifikovány. 

d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky kraji-

ny; 

Cílové charakteristiky krajiny jsou 

v samostatné kapitole zpracová-

ny. 

e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. Jsou navrženy centrální systémy 

odkanalizování a zásobování vo-

dou pro vyšší ochranu území. 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláš-

tě 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 archi-

tektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalit-

ní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně 

Návrh vyvažuje jak požadavky na 

ochranu hodnot, tak i prostoro-

vými a funkčními podmínkami di-

ferenciuje kompoziční a funkční 
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vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel 

potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 

prostupnosti krajiny; 

rozmanitost území venkovského 

charakteru. 

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování 

funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plno-

hodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a prefe-

rovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů 

v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné 

zeleně v zastavěném území; 

Netýká se řešeného území. 

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekrea-

ce - vytvářet podmínky k vyššímu využívání existujícího po-

tenciálu, zejména v oblastech: 

- poznávací a kongresové turistiky, 

- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v 

příměstském území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblas-

tech, 

- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce, 

- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádr-

žích ve středním Povltaví, 

- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména 

v rozvojové oblasti Praha. 

Je vymezen koridor cyklostezky 

podél Labe, která má významný 

regionální přesah. 

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména 

aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomi-

ka); 

Výrobní areály pro zpracování a 

pěstování zeleniny jsou zachová-

ny a podpořeny možností dalšího 

rozvoje.  

e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajis-

tit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemko-

vých úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou 

stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození; 

Jsou vymezeny krajinné pásy 

smíšených nelesních porostů, 

plochy vodní. 

f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně 

atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a 

turistické využívání území; 

Plochy stávající rekreace jsou 

zachovány. Jsou vymezeny prvky, 

které mají posílit rekreační vyu-

žití krajiny - cyklostezky a úče-

lové komunikace. 

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, 

soustav zásobování energiemi a vodou a na využití surovino-

vých zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hos-

podářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospo-

dářských činností v ostatním území kraje. 

Surovinové zdroje v území jsou 

zachovány a nejsou dotčeny zá-

měry, které by je mohly znehod-

notit. 

(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve speci-

fických oblastech kraje při zachování požadavků na ochranu a 

rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy 

rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního 

využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Koordinovat 

Nejedná se o takové území 

v tomto případě. 
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Bod  

ZÚR 
Priority 

Vyhodnocení s ohledem na řešení 

ÚP Semice 

řešení této problematiky se sousedními kraji. 

(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím soused-

ních krajů Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského a Jiho-

českého, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat 

dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje. 

Návrh není svým rozsahem tako-

vého charakteru, který by měl na 

tento požadavek vliv. 

 

4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A KORI-

DORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

ZÚR v kapitole 4.1.2.1. o silniční dopravě navrhují následující: 

Bod  

ZÚR 
Koridory a plochy dopravy Zapracování do ÚP Semice 

(142) 

114) 

koridor pro umístění stavby D142 – silnice II/272: úprava trasy; 

Semice, obchvat 

ÚP tento záměr vymezuje jako 

koridor dopravní infrastruktury 

K.DI.1.  

ZÚR v kapitole 4.4. vymezují plochy a koridory územního systému ekologické stability a stanovují pro 

ně následující zásady a úkoly: 

Bod  

ZÚR 

Plochy a koridory územního systému ekologické stability, zása-

dy a úkoly 
Zapracování do ÚP Semice 

(192) ZÚR vymezují na nadregionální úrovni: 

b) biokoridor NK 10 Stříbrný roh – Polabský luh 

(193) ZÚR vymezují na regionální úrovni: 

a) biocentrum RC 349 Niva Labe u Semic a Ostré 

(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES 

na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s vyu-

žitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny; 

Plochy pro ÚSES jsou vymezeny a 

jsou pro ně stanoveny podmínky 

využití (kap. 5.2 výroku). Jsou 

navržena krajinná opatření, která 

zvýší ekologickou stabilitu a 

podpoří funkčnost prvků ÚSES.  

b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a kori-

dorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v nezbyt-

ných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení 

schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzi-

kální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k pod-

statnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabili-

zující funkce v krajině; 

Požadavky na umístění takových 

staveb jsou podmíněny tím, že 

nesmí ohrozit funkci prvku ÚSES. 

c) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet 

z požadavků stanovených specifickými oborovými dokumentacemi 

(Územně technický podklad Regionální a nadregionální ÚSES ČR)  

Pro vymezení prvků v územním 

plánu bylo použito vymezení 

v ZÚR.  
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Bod  

ZÚR 

Plochy a koridory územního systému ekologické stability, zása-

dy a úkoly 
Zapracování do ÚP Semice 

(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a 

biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specific-

kých oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich mini-

mální parametry a zajištěna jejich funkčnost; 

Tyto požadavky jsou respektová-

ny, trasy byly zpřesněny na po-

zemky. Do biokoridoru jsou vlože-

na 3 lokální biocentra tak, aby 

byly splněny minimální délkové 

parametry. 

U nadregionálního biokoridoru 

NBK 10 návrh ÚP navrhuje ne-

zbytnou změnu trasy. Přetraso-

vání nadregionálního biokoridoru 

původně vedeného přes oplocený 

areál zemědělského závodu mu 

spolu s navrženými krajinnými 

opatřeními může zajistit opravdo-

vou funkčnost a smysluplnost. 

Dále jej posouvá od hranice sídla 

a tím zajišťuje i vyšší garanci 

pro klid migrujících organismů. 

b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů 

podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek 

daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry 

biokoridorů. 

Celé správní území obce leží 

v ochranné zóně nadreg. biokori-

doru, zpřesnění hranice této 

zóny není předmětem řešení to-

hoto ÚP. 

 

5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, 

KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje 

těchto území (198): 

Bod  

ZÚR 
Zásady  Naplnění zásad v ÚP Semice 

5.1. Přírodní hodnoty území kraje 

a) respektovat ochranu těchto uvedených přírodních hodnot: 

a) zvláště chráněná území ochrany přírody a krajiny: 

a.1)  chráněné krajinné oblasti (CHKO) - Blaník, Český kras, 

Český ráj, Kokořínsko, Křivoklátsko; 

a.2)  národní přírodní rezervace Hrabanovská černava, Karl-

štejn, Koda, Polabská černava, Ve Studeném, Větrušická 

rokle, Voděradské bučiny, Žehuňský rybník, Týřov, Velká 

Pleš, Vůznice, Libický Luh, Pochvalovská stráň, Čtvrtě, 

Drbákov – Albertovy skály, Kněžičky,  

a.3)  národní přírodní památky Holý Vrch, Kaňk, Klokočka, 

Medník, Radouč, Rečkov, Zlatý kůň, Slatinná louka u Ve-
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Bod  

ZÚR 
Zásady  Naplnění zásad v ÚP Semice 

lenky, Klonk, Rybníček u Hořan, Kotýz, Cikánský dolík, V 

jezírkách, Bilichovské údolí, Černé rokle; 

a.4)  přírodní rezervace; 

a.5) přírodní památky; 

b) lokality soustavy NATURA 2000 – evropsky významné lokality 

(celkem 125 lokalit) a ptačí oblasti Českolipsko-Dokeské pís-

kovce a mokřady, Křivoklátsko, Rožďalovické rybníky, Údolí 

Otavy a Vltavy, Žehuňský rybník – Obora Kněžičky; 

c) mokřadní ekosystémy – mezinárodně chráněné mokřady – 

Liběchovky a Pšovky; 

d) plochy pro těžbu nerostných surovin, tedy: 

d.1)  využívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory; 

d.2)  nevyužívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory, 

popř. dobýv. prostory s ukončenou těžbou; 

d.3)  nevyužívaná výhradní ložiska s chráněným ložiskovým 

územím; 

d.4)  nevyužívaná výhradní ložiska bez stanovené ochrany 

chráněného ložiskového území; 

d.5)  využívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou 

součástí pozemku, a u kterých byla povolena těžba na 

základě územ. rozhodnutí a příslušného obvodního báň-

ského úřadu; 

d.6)  nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou 

součástí pozemku; 

d.7)  registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a 

nevyhrazených nerostů. 

e) vodohospodářsky významná území s velkými podzemními i po-

vrchovými zdroji pitné vody; 

f) území s přírodními léčivými zdroji (zejména Lázně Poděbrady, 

Toušeň aj.); 

g) krajinářsky hodnotná území - krajinné památkové zóny Osov-

sko a Žehušicko; přírodní parky a území se zvýšenou hodno-

tou krajinného rázu; 

h) významné krajinné prvky mimo území CHKO; 

i) skladebné části ÚSES. 

 

 

Přírodní rezervace Vrť, ev-

ropsky významná lokalita Po-

labské hůry, přírodní park 

Kersko jsou respektovány a 

není zde navržen žádný režim 

jejich změny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky ÚSES jsou vymezeny, 

jsou pro ně stanoveny podmín-

ky využití a krajinná opatření, 

která zvýší funkčnost prvků 

ÚSES. 

b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s pří-

rodními hodnotami (ochrana biodiverzity a pozitivních charakteris-

tik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale udr-

žitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, 

apod.); 

Jsou vymezeny plochy a pásy 

se zvýšenou ekologickou stabi-

litou v krajině, plochy vodní, 

zlepšena je trasa pro biokori-

dor a biocentrum. 

c) v CHKO pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu nevyužíva-

ných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území 

sídel, nová zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu 

s požadavky na ochranu přírody a krajiny; 

Netýká se řešeného území. 

d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky 

hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného rázu; 

Netýká se řešeného území. 
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Bod  

ZÚR 
Zásady  Naplnění zásad v ÚP Semice 

e) Výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s 

ochranou krajinného rázu. Při umisťování ostatních staveb a za-

řízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozi-

tivní charakteristiky krajinného rázu tento vliv hodnotit studií 

krajinného rázu a negativní dopady eliminovat; 

Krajinný potenciál výškově 

exponovaných lokalit nedispo-

nuje takovými hodnotami, které 

by mohly být s ohledem na 

území a jeho funkce, narušeny. 

Jsou stanoveny výškové limity 

staveb. 

f) vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat 

přednostně mimo zvláště chráněná území, lokality soustavy NA-

TURA 2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit 

vliv navrhovaných staveb a přijmout náležitá kompenzační a elimi-

nační opatření; 

Dopravní stavby – vyjma úče-

lových komunikací - nejsou v 

těchto územích navrhovány. 

g) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podpo-

rovat rozvoj šetrných forem turismu, zamezit plošné výstavbě 

rekreačních objektů mimo zastavěná území a navrhnout rekreační 

využití vesnických sídel. Podporovat ekologicky únosné využití 

vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit souvi-

sející zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem na 

ochranu přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky; 

Takové lokality a záměry nej-

sou v návrhu územního plánu 

vymezeny. 

h) podporovat rozvoj léčebných lázní, respektovat požadavky na 

zajištění ochrany přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu 

obytného a přírodního prostředí; 

Netýká se řešeného území. 

i) vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při 

vymezování ÚSES hledat plochy mimo ložiska nerostů, vnik pře-

kryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v nezbytných 

případech a při zohlednění stanovených dobývacích prostorů. Při 

povolování hornické činnosti vycházet z toho, že vymezení bio-

center a biokoridorů přes ložiska nerostů není překážkou jejich 

využívání. V takových případech je nezbytné podporovat funkci 

ÚSES jak při samotné těžbě, tak při jejím ukončování a zejména 

rekultivaci těžbou dotčeného území, kdy dojde za předem stano-

vených podmínek k vytvoření funkčního prvku ÚSES. 

Netýká se řešeného území, 

ÚSES není ve střetu s ložisky 

nerostů. 

j) při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné 

využití přírodních zdrojů; 

Lokální biocentra nesnižují 

využití přírodních zdrojů. 

k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových sta-

veb minimalizovat vlivy na území přírodních hodnot. Optimální 

řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a po-

suzované z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA); 

Takové záměry nejsou v území 

vymezeny. 

l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním sys-

témem ekologické stability; 

Požadavky na umístění tako-

vých staveb jsou podmíněny 

tím, že nesmí ohrozit funkci 

prvku ÚSES. 

m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám 

regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a 

Nivy jsou ochráněny jako prvky 

ÚSES, regulované vodoteče 
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Bod  

ZÚR 
Zásady  Naplnění zásad v ÚP Semice 

likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, 

lužní lesy, břehové porosty, louky). 

v orné půdě jsou doplněny 

výsadbou liniových stromořadí. 

 

ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti 

s ochranou a rozvojem kulturních hodnot (201): 

Bod  

ZÚR 
Zásady  Naplnění zásad v ÚP Semice 

5.2. Kulturní hodnoty území kraje 

a) při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chrá-

něných území a objektů respektovat kulturně historické hodnoty 

(tj. především hodnoty urbanistické a architektonické) a zvažovat 

možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu; 

Jsou vymezeny kulturní hodno-

ty a jsou pro ně stanoveny 

přísnější prostorové podmínky. 

b) stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní 

ruch, s tím, že budou prosazovány trvale udržitelné formy ces-

tovního ruchu a doprovodných služeb. 

Nepředpokládají se, s ohledem 

na charakter místa, významné 

dopady z hlediska cestovního 

ruchu. 

 

ZÚR stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a pro rozhodování o změnách v území a úko-

ly pro územní plánování v souvislosti s ochranou a rozvojem následujících civilizačních hodnot Středo-

českého kraje (202): 

Bod  

ZÚR 
Zásady  Naplnění zásad v ÚP Semice 

5.3. Civilizační hodnoty území kraje 

a) centra sídelní struktury Netýká se řešeného území. 

b) nadmístní silniční síť tvořená dálnicemi D1, D5, D8, D11, rychlost-

ními komunikacemi R1, R4, R6, R7, R10 a vyhovujícími úseky silnic I. 

třídy č. 3, 9, 12, 16, 18, 32 a 38; 

Netýká se řešeného území. 

c) železniční tratě celostátních drah Praha – Plzeň, Praha – Ústí 

nad Labem, Praha – Pardubice, Praha – Benešov, Praha – Lysá 

nad Labem, Mělník – Lysá nad Labem – Kolín – Čáslav (dvoukolej-

né, elektrifikované tratě s dokončenou či připravovanou moderni-

zací); 

Netýká se řešeného území. 

d) veřejné mezinárodní Letiště Praha Ruzyně; letiště (Aero) Vodo-

chody, Benešov-Nesvačily; 

Netýká se řešeného území. 

e) vybrané prvky energetické infrastruktury - elektrárny EMĚ Horní 

Počaply, ECK Kladno, rozvodny (400 kV) Čechy Střed, EMĚ, Týnec 

nad Labem; 

Netýká se řešeného území. 

f) vybrané stavby vodohospodářské infrastruktury – vodní nádrže: 

Slapy, Orlík, Švihov, Vrchlice. 

Netýká se řešeného území. 
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6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 

V kapitole 6 ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozho-

dování o nich: 

 Zásady Naplnění zásad v ÚP Semice 

a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkč-

nosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných 

prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a 

pozitivní charakteristiky krajinného rázu; 

Jsou vymezeny různé typy ploch s odstup-

ňovanými možnostmi vázat vodu a zvyšovat 

tak ekologickou stabilitu území. Návrhem 

jsou podpořeny plochy nové a to zejména 

podél vodotečí. 

b) rozvíjet retenční schopnost krajiny; Jsou vymezeny nové vodní plochy a pásy 

s protierozní a retenční funkcí na blocích 

orné půdy. 

c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle pří-

slušných zákonů a podmínky jejich ochrany; 

Jedná se zejména o ÚSES a údolní nivy. 

Tyto jsou návrhem územního plánu ochráně-

ny.  

d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, 

zejména proluk a přestavbových území před vymezo-

váním zastavěných ploch ve volné krajině; 

Návrh vymezil přestavbové plochy. Potřeby 

a možnosti jsou diferenciovány.   

e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udr-

žitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci 

chatových lokalit; 

Návrh ve volné krajině žádné další chatové 

oblasti nevymezil. 

f) respektovat cenné architektonické a urbanistické zna-

ky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými 

stavbami; 

Vybrané jádro sídla je vymezeno jako kul-

turní hodnota a takto je i ochráněno.  

g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v 

souladu s požadavky na ochranu krajinného rázu 

Jsou stanoveny limitní výšky pro umístění, 

krajinné hodnoty mají prvky kompoziční 

ochrany stanoveny. 

h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky 

svým plošným parametrům narušit pozitivní charakte-

ristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na 

krajinný ráz a negativní dopady eliminovat. 

Pro krajinné hodnoty jsou vymezeny pod-

mínky ochrany.  

 

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

 Úkoly pro územní plánování Zapracování úkolů do ÚP Semice 

a) upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednot-

livé krajinné typy v územních plánech na základě po-

drobnějších informací dostupných na této úrovni řeše-

ní dotčeného správního území. 

Podmínkami využití a jednotlivými funkčními 

plochami jsou v dostatečné míře stanoveny 

podmínky využití. 

 

V řešeném území je vymezen tento krajinný typ: 

Krajina relativně vyvážená (N11), kde je stanovena následující charakteristika (218):  

a) relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků;  
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b) nepřevažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy. 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (219): 

 Zásady Naplnění zásad v ÚP Semice 

a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky 

labilních a stabilních ploch; 

Je vymezena cestní síť pro prostupnost krajiny 

a dále pak pásy a plochy zeleně pro posílení 

ekologické ale i rekreační funkce. Naopak poměr 

mezi nestabilní půdou a stabilnějšími plochami se 

návrhem o něco příznivěji mění. 

b) změny využití území nesmí narušit relativně 

vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyvá-

ženého stavu. 

Veškerá opatření v krajině vedou k posílení její 

ekologické vitality, rozvojové plochy jsou přímo 

navázané na již existující území. 

 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYME-

ZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K 

POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Jako veřejně prospěšná stavba VD1 je v ÚP vymezena stavba D142 Koridor silnice II/272. 

Nefunkční část nadregionálního biokoridoru 10 je vymezena jako veřejně prospěšné opatření VU1 a VU2. 

 

8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁ-

NOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ  

 Požadavek na koordinaci ploch a koridorů VPS a 

VPO 
Zapracování do ÚP Semice 

(239) ZÚR stanovují požadavek na koordinaci územně plá-

novací činnosti dotčených obcí při prověření budou-

cího umístění staveb ev. jiných opatření v korido-

rech a plochách vymezených jako územní rezervy; 

Koridor K.DI.1 pro úpravu trasy silnice 

II/272 navazuje na koridor vymezený 

v sousedním ÚP Přerov nad Labem. 

(240) ZÚR stanovují požadavek na koordinaci územně plá-

novací činnosti dotčených obcí při zpřesňování vy-

mezení ploch pro řešení opatření pro modernizaci 

celostátních tratí. 

Netýká se řešeného území. 
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Soulad s koordinačním výkresem ZÚR 

Do správního území obce Semice zasahují dle koordinačního výkresu ZÚR tyto jevy a limity: 

 stanovené záplavové území  

 ochranné pásmo vrtu ČHMÚ 

 ochranné pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR 

 silnice II. a III. třídy 

 vodní cesta 

 hlavní cyklotrasa - v řešeném území jde o cyklotrasu II. třídy č. 24, která vede podél řeky La-

be (v koordinačním výkrese ÚP Semice je vyznačena jenom východní část, protože zbytek cyk-

lotrasy už vede v sousedním správním území obce Ostrá) – význam a využívání cyklotrasy je 

územním plánem posílen vymezením koridoru K.DI.3 pro most přes řeku Labe, který bude pouze 

pro pěší a cyklisty, na cyklotrasu se tak bude možné napojit i z obce Semice 

 přírodní park – stav – v řešeném území jde o přírodní park Kersko, který do území zasahuje 

jenom nepatrně (východní okraj) - do parku nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy ani 

stávající plochy zástavby 

 evropsky významná lokalita – v řešeném území jde o EVL Polabské hůry - do EVL nejsou vy-

mezovány žádné zastavitelné plochy ani stávající plochy zástavby 

 maloplošné zvláště chráněné území – v řešeném území jde o přírodní rezervaci Vrť – do re-

zervace nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy a nové stavby na plochách stávající re-

kreace (plochy RI-S) jsou významně omezeny (viz kap. 6.1.4. výroku) 

 nadregionální biokoridor – v řešeném území jde NBK 10 Stříbrný roh – Polabský luh (vymezení 

v ÚP Semice popsáno výše v oddílu 4.) 

 regionální biocentrum – v řešeném území jde o RBC 349 Niva Labe u Semic a Ostré (vymezení 

v ÚP Semice popsáno výše v oddílu 4.) 

 koridor územní rezervy pro úpravu trasy silnice II/272 (v textové části ZÚR označeno jako 

stavba D142) – v územním plánu Semice je vymezen pro tento záměr koridor K.DI.1  

 

Všechny tyto jevy jsou vymezeny v koordinačním výkrese ÚP Semice a jsou respektovány. 

 

2.3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v 

území 

2.3.1. Postavení obce v sídelní struktuře 

Obec je přirozeným centrem svého správního území. Obec je z hlediska základní vybavenosti plně 

soběstačná. Další občanská vybavenost, jako nemocnice a střední školy, jsou situovány v 6 km vzdále-

né Lysé nad Labem. Ve správním území obce se nepředpokládá posílení významu, není to ekonomicky 

účelné. Obec má připraveny rozvojové plochy související zejména s důrazem na podnikání a bydlení, ke 

kterému jsou zde výhodné geografické vazby nadmístního významu. Dá se tedy očekávat o něco vyšší 

dynamika z hlediska bydlení.  
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2.3.2. Koordinace se sousedními obcemi 

Byly prověřeny záměry vyplývající z ÚPD sousedních obcí. Návrh ÚP Semice je s nimi v souladu. 

Koridor K.DI.1 pro úpravu trasy silnice II/272 navazuje na koridor vymezený v sousedním ÚP Přerov nad 

Labem. 

 

2.3.3. Širší vztahy ÚSES 

Návaznosti ÚSES na okolní vazby ÚSES v sousedních správních územích jsou zajištěny a navzájem na 

sebe navazují. Skladebné prvky ÚSES vytváří spolu s ostatními správními územími prostupný migrační 

systém.  

Hranice nadregionálního biokoridoru a regionálního biocentra je na hranici správního území obce v sou-

ladu s hranicemi dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a díky tomu je zajištěna návaznost 

na tyto prvky ÚSES v sousedních správních územích. 
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3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 

hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

3.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

 

 Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního zákona 
Vyhodnocení souladu s ohle-

dem na řešení ÚP Semice 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady 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. 

Návrh posiluje úměrně všechny 

tři pilíře, posiluje opatření 

v krajině, vymezuje plochy pro 

bydlení a také pro podnikání a 

to nejen na lokální úrovni ale i 

pro širší spádové území - 

zemědělská výroba. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj 

území soustavným a komplexním řešením účelného využití a pro-

storového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšné-

ho souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za 

tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Funkční rozložení složek je 

navrženo tak, aby rovnoměrně 

vykrývalo potřeby prospěšného 

souladu veřejných a soukro-

mých zájmů. Plochy jsou vyme-

zeny dle potřeby centrálního 

střediska osídlení - Lysé a 

samotných Semic.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koor-

dinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 

činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných 

zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Není záležitostí projektanta. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, archi-

tektonického a archeologického dědictví. Přitom 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 se vyme-

zují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zasta-

věného území. 

Všechny tyto cíle návrh spl-

ňuje. Věnuje se krajině, vrací jí 

původní vitalitu, navrhuje nové 

rozvojové plochy pro bydlení a 

podnikání, funkčně transfor-

muje zanedbané a vymezuje 

nadmístní koridory pro lokální 

přeložku krajské komunikace. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťo-

vat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, 

lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody 

a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a 

stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zaříze-

ní, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a 

Výčet staveb ve volné krajině 

je zúžen nad rámec zákona. 
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 Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního zákona 
Vyhodnocení souladu s ohle-

dem na řešení ÚP Semice 

jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 

včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v přípa-

dech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevyluču-

je. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou 

infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní uží-

vání. 

Je přípustné. 

 

 

3.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování 

 

 
Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního záko-

na 

Vyhodnocení souladu s ohledem na 

řešení ÚP Semice 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a 

civilizační hodnoty, 

Jsou vymezeny přírodní a kulturní 

hodnoty. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické 

koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

Jsou stanoveny podmínky plošného 

a prostorového uspořádání. 

c) prověřovat a posuzovat 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, 

V rámci besed s občany a zastupi-

teli, společnými jednáními, byly po-

žadavky a problémy prověřeny. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadav-

ky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 

změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

Jsou stanovena kritéria pro udrže-

ní hodnot. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména 

pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající 

charakter a hodnoty území, 

Tyto podmínky jsou stanoveny. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), S ohledem na rozsah ploch není 

nezbytně nutné stanovit tato ome-

zení. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologic-

kých a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsled-

ků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Tyto podmínky jsou stanoveny. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náh-

lých hospodářských změn, 

Tyto podmínky se snaží nastavit 

flexibilnější pojetí podmínek využi-

tí, doporučuje se však aktuální 

situaci řešit změnou. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a Jsou stanoveny podmínky prosto-
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Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního záko-

na 

Vyhodnocení souladu s ohledem na 

řešení ÚP Semice 

pro kvalitní bydlení, rového a plošného uspořádání. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné 

vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v 

území, 

Je stanovena koncepce využití ka-

nalizace a vodovodu. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, Jsou stanoveny podmínky. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy 

do území, 

Jsou vymezeny plochy přestavbové. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních práv-

ních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navr-

hovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak, 

Není předmětem návrhu. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, Pro plochy těžby jsou stanoveny 

omezující podmínky. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, 

územního plánování a ekologie a památkové péče. 

Jsou stanoveny hodnoty s přísněj-

šími prostorovými podmínkami. 



26 

 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů 

 

Zpracování územního plánu Semice bylo provedeno v souladu s ustanoveními platného stavebního zá-

kona a navazujících vyhlášek č. 500 a 501 v platném znění. 

Obsah textové dokumentace územního plánu Semice je v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 

500/2006 Sb. Grafická část dokumentace územního plánu Semice je zpracována dle vyhlášky 500/2006, 

dělení ploch dle způsobu jejich využití respektuje požadavky ustanovení § 4-19 vyhlášky 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území. S ohledem na specifické podmínky a charakter území byly 

některé vymezené plochy s rozdílným způsobem využití v územním plánu Semice podrobněji členěny. 

Byl splněn požadavek vyhlášky č. 501/2006, § 7 odst. 2, kdy pro každé dva hektary zastavitelné plo-

chy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou 

plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (viz kap. 10.4.4) 

Územní plán je zpracován pro celé území obce Semice, tj. pro katastrální území Semice nad Labem. 

Územní plán je pořizován úředníkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost a 

zpracován osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. Zveřejňování písemností v celém proce-

su probíhalo v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona.  

Závěrem se nechá konstatovat, že kompletní dokumentace návrhu územního plánu Semice je zpracová-

na podle požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 
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5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

5.1. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Územní plán Semic je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu v platném znění a jeho vyhláškami, především Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytic-

kých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti a Vyhláškou č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní 

dokumentaci a průběhu jejího pořizování. 

 

5.2. Přezkoumání se stanovisky dotčených orgánů 

5.2.1. Společné jednání 

Ke společnému jednání nad návrhem územního plánu Semic, obdržel pořizovatel následující stanoviska 

dotčených orgánů: 

1) Státní pozemkový úřad, č.j.: SPU 544150/2016 ze dne 24. 10. 2016 – Upozorňují na skutečnost, že 

probíhá výběr zhotovitele veřejné zakázky: komplexní pozemková úprava v k.ú. Semice nad Labem. 

V sousedním k.ú. Přerov nad Labem pozemkové úpravy již probíhají. – Pořizovatel vzal na vědomí 

 

2) Krajská hygienická stanice, Sp. Zn.: KHSSC 55959/2016 ze dne 2.11.2016 – Souhlasí – Pořizovatel 

vzal na vědomí 

 

3) ČR – Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Nymburk, č.j.: HSKL-3485-4/2015-NY ze dne 

16.11.2017 – Souhlasné koordinované stanovisko s podmínkami 

 

Z hlediska požární ochrany: 

 Zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů dle § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 Odběrní místa pro odběr vody k hašení požárů se doporučuje řešit zejména nadzemními hydranty. 

(pozn. viz doporučení v čl. 5.3 ČSN 73 0873:2003) 

 Požární hydrant musí splnit tlakové, průtokové parametry a musí být dodrženy největší vzdále-

nosti vnějších odběrních míst dle ČSN 73 0873:2003. 

 Pokud není v řešeném území uvažována hydrantová síť, musí být k tomuto účelu odpovídajícím 

způsobem využity, nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje dle požadavku v čl. 5.9 ČSN 75 

2411:2004. 

 Odběrní místa a zdroje vody pro hašení požárů musí být zajištěny k trvalé použitelnosti. 

 Případné umístění nadzemního energetického vedení v řešeném území musí být takové, aby ná-

sledná výstavba v tomto území byla v souladu s § 12 a přílohy č. 3 bod 5. vyhlášky č. 23/2008 
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Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a § 23 odst.1 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obec-

ných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nově navrhované místní komunikace v řešeném území budou v souladu s § 9 odst. 2 a odst. 3 vy-

hlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 

v souvislosti s ustanovením § 2 odst. 2 písm. e) a § 169 zákona č. 183/2006 sb., o územním pláno-

vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projektovány podle ČSN 73 

6110:2006/Z1/Opr.1 tak, aby jejich šířky, poloměry zatáček a rozměry křižovatek vždy umožnily bez-

pečný průjezd požární techniky. 

 V případech, kdy je nezbytné v řešeném území zřizovat slepé komunikace, musí být obratiště pro-

jektována dle přílohy č. 3 bod 3. vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochra-

ny staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., tak, aby komunikace vždy umožňovala bezpečné oto-

čení požární techniky. 

 Případné výhybny zřizované na obousměrných jednopruhových komunikacích pro stejný účel, musí 

být projektovány podle čl. 14.2.3 ČSN 73 6110:2006/Z1/Opr.1 tak, aby vždy umožnily bezpečný prů-

jezd požární techniky. 

 

Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: Koncepce požární ochrany bude doplněna do textové části 

územního plánu dle požadavků uvedených ve stanovisku.  

 

4) Česká energetická inspekce, č.j.: SEI1948/16/10.101/Čer ze dne 30. 11. 2016  

Za předpokladu plnění cílů a zásad nakládání s energií v souladu s Územní energetickou koncepcí 

Středočeského kraje ve smyslu zákona č. 406/2006 Sb., a nařízení vlády č. 195/2001 Sb., dle § 4 odst. 

(1) a (5) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, nemáme 

z energetického hlediska k výše uvedenému návrhu Územního plánu Semice další připomínky. – Pořizo-

vatel vzal na vědomí  

 

5) Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, sp.zn.: 91150/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 30. 

11. 2016  

– souhlasí, ze předpokladu respektování a zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové 

a grafické části:  

- jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno 

respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 

uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

Jedná se o stavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 

- větrných elektráren 

- výškových staveb  

- venkovního vedení VVN a VN 

- základnových stanic mobilních operátorů. 
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V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad 

terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  

Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení MO se dotýkají celého 

správního území, požadujeme zapracovat tento limit do grafické části např. formou následující textové 

poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní území je situováno v ochranném pásmu 

leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR ". 

Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: Dle stanoviska Ministerstva obrany budou požadavky zapraco-

vány do textové a výkresové části územního plánu Semic.  

 

6) Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, čj.: ŽP/89826/16/Sv/199/OP ze dne 30. 11. 

2016: 

˗ Souhlasíme s návrhem stavební uzávěry pro výstavbu nových objektů v plochách RI-S a RH-S, 

který vychází z našeho stanoviska č. j. ŽP/112349/15/Sv/196/OP ze dne 23. 11. 2015. – Pořizovatel 

vzal na vědomí 

˗ Souhlasíme s návrhem v případě rekonstrukce stávajícího stavebně povoleného objektu v plochách 

RI-S a RH-S umožnit v rámci výměny konstrukcí rozšíření jeho půdorysu o max. 5 m2, který vychá-

zí z našeho stanoviska č. j. ŽP/112349/15/Sv/196/OP ze dne 23. 11. 2015. – Pořizovatel vzal na vě-

domí 

˗ Souhlasíme s návrhem na umístění lávky spojující Semice s Ostrou. – Pořizovatel vzal na vědomí 

˗ Nesouhlasíme s tím, aby podél cyklostezek DSú-S/n v nezastavěném území mohly vznikat objekty 

pro prodej občerstvení. Tento požadavek vychází z našeho stanoviska č. j. 

ŽP/112349/15/Sv/196/OP ze dne 23. 11. 2015. – Vyhodnocení pořizovatele: V nezastavěném území 

lze v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona umisťovat mimo jiné technická opatření a stavby, 

které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, 

hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

˗ Nesouhlasíme s možností výstavby objektů u kynologického cvičiště OS-N (Z8) s výjimkou výstavby 

jednoho přístřešku/klubovny bez možnosti umístění občerstvení o maximální ploše 20 m2. Dále ne-

souhlasíme s realizací souvislého oplocení podél celého areálu (nesouvislé drátěné oplocení je pří-

pustné). Tento požadavek vychází z našeho stanoviska č. j. ŽP/112349/15/Sv/196/OP ze dne 23. 11. 

2015. – Vyhodnocení pořizovatele: návrh kynologického cvičiště byl z návrhu územního plánu vypuš-

těn. 

˗ Nesouhlasíme s možností výstavby jakéhokoli objektu u letiště DL-S. – Vyhodnocení pořizovatele: 

podmínky zapracovány do podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

˗ Souhlasíme s návrhem krajinné zeleně NSp-N, resp. s návrhem na komplexní pozemkové úpravy, 

které plochy krajinné zeleně blíže specifikují. – Pořizovatel vzal na vědomí 

˗ Souhlasíme s návrhem nových účelových komunikací DSú-N. Pouze upozorňujeme, že u EVL Polabské 

hůry je třeba záměr projednat s Krajským úřadem Středočeského kraje, neboť záměr může mít vliv 

na EVL. – Pořizovatel vzal na vědomí 

˗ Ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb. nesouhlasíme s tím, aby na zemědělských plo-

chách (NZo-S), trvalých travních porostech (NZt-S/N), lesních plochách (NL-S), smíšených plochách 

nezastavěného území (NSp-S/N) a plochách vodních a vodohospodářských (W-S/N) bylo možné 
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umisťovat stavby sice zemědělské/lesnické (jako například seník, kravín, skleník, foliovník, silo, 

sklad ovoce, garáž apod.), ale svým charakterem určené do plochy výroby a skladování (VZ-S/N). 

Takovéto stavby a zařízení požadujeme umisťovat pouze v ploše výroby a skladování (VZ-S/N, 

VD-S/N) nebo plochách technické infrastruktury (TI-S/N). Tento požadavek vychází z našeho sta-

noviska č. j. ŽP/112349/15/Sv/196/OP ze dne 23. 11. 2015 - Vyhodnocení pořizovatele: podmínky za-

pracovány do podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. V nezastavěném území lze 

v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona umisťovat v souladu s jeho charakterem stavby, zaří-

zení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství apod., pokud nejsou z důvodu 

veřejného zájmu výslovně vyloučeny. 

˗ Požadujeme regulovat sezónní oplocováním zemědělských ploch (NZo-S) a trvalých travních porostů 

(NZt-S/N). V případě oplocení u prvků ÚSES (funkčních i navržených) a lesních pozemků nesouhla-

síme s oplocováním blíže než 20 m od jejich mapové hranice. Totéž platí pro komunikaci II/272. U 

komunikací III. třídy a drobných vodních toků nesouhlasíme s oplocováním blíže než 10 m. Sezónní 

oplocení musí být ve všech uvedených případech celé odstraněno do 6 měsíců po instalaci. – Vy-

hodnocení pořizovatele – požadavek zapracován do územního plánu, do podmínek pro využívání 

území  

˗ Pro plochy VZ-S/N požadujeme s ohledem na ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb. maximální 

výšku staveb, zařízení a technologií do 12 m. V těchto plochách rovněž požadujeme zavést koefi-

cient nezpevněných ploch min. 20 %. – Vyhodnocení pořizovatele – požadavek zapracován do územ-

ního plánu, do podmínek pro využívání území  

˗ Pro plochy VD-S/N a TI-S/N požadujeme s ohledem na ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ma-

ximální výšku staveb, zařízení a technologií do 10 m. V těchto plochách rovněž požadujeme zavést 

koeficient nezpevněných ploch min. 20 %.– Vyhodnocení pořizovatele – požadavek zapracován do 

územního plánu, do podmínek pro využívání území  

˗ Z hlediska umístění stavby K.DI.1 – přeložka silnice II/272, požadujeme, aby po její realizaci byla 

původní komunikace podél přírodní rezervace Vrť odstraněna.- Pořizovatel vzal na vědomí, do ÚP 

nezapracováno, bude řešeno v rámci stavby přeložky silnice II/272 

 

7) Krajský úřad Středočeského kraje, koordinované stanovisko č.j.: 155287/2016/KUSK ze dne 7. 12. 

2016: 

1. Odbor ŽP a zemědělství  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěře-

ných kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje následující 

požadavky:  

Stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) (Mgr. R. Pepperný, l. 931)  

Jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona k návrhu ÚP Semice nemá 

připomínky. Návrh ÚP zpřesňuje vymezení příslušných skladebných částí nadregionálního a regionálního 

ÚSES v souladu se ZÚR Středočeského kraje (jedná se o regionální biokoridor RC349 Niva Labe u Semic 

a Ostré a nadregionální biokoridor NK10 Stříbrný roh - Polabský luh) tak, aby byly dodrženy jejich 

minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost - respektovány jsou jako nezastavitelné s využitím 

pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny (vhodně je navrhována i změna trasy NK10 mimo 

stávající oplocený zemědělský areál). Dále nevzniká předpoklad narušení zvláště chráněných území v 

kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a jejich ochranných pásem (v SZ okrajové části ře-
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šeného území se nachází přírodní rezervace Vrť, jejíž území je vymezeno jako plocha lesní – NL-S a 

respektováno je i její ochranné pásmo). V důsledku vymezení nových zastavitelných ploch přiměřeného 

rozsahu v přímé návaznosti na zastavěné území v prostředí v současné době převážně intenzivně 

zemědělsky využívaných pozemků, bez negativního ovlivnění cenných přírodních stanovišť a specific-

kých stanovištních podmínek a zdrojů, není také důvodné očekávat škodlivé zasahování do přirozeného 

vývoje nebo do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona sděluje, že v souladu s § 45i 

odst.1 zákona byl stanoviskem vydaným pod č. j. 147628/2015/KUSK ze dne 24.11. 2015 k návrhu zadání 

ÚP Semice vyloučen významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi 

nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 

ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními – toto stanovisko zůstává i nadále v 

platnosti. – Pořizovatel vzal na vědomí 

 

Stanovisko podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) (ing. J. Bačovský, l. 131)  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný podle ust. § 17a zákona, na zá-

kladě § 5 odst. 2 zákona, na podkladě tabulky uvedené na str. 53 až 56 dokumentace návrhu ÚP Semi-

ce z října 2016:  

- souhlasí s nezemědělským využitím následujících ploch: W1, W2, W3, NT1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21.  

- nesouhlasí s nezemědělským využitím plochy 9, u které plochy není určen zábor ZPF podle třídy 

ochrany.  

Vyhodnocení pořizovatele: plocha č. 9 byla z dalšího projednávání vypuštěna 

 

Stanovisko podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) (ing. J. Bačovský, l. 131)  

Z předloženého návrhu ÚP Semice vyplývá, že budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa 

(dále jen „PUPFL“). Krajský úřad Středočeského kraje, Odb. životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„správní orgán“), příslušný dle § 47 zákona je kompetentní v případě staveb pro rekreaci a sportov-

ních staveb. O stavby pro rekreaci se jedná v případě lokality 6, u této lokality správní orgán vyja-

dřuje nesouhlas. V dané lokalitě je dostatek možných rozvojových ploch mimo PUPFL.  

Správní orgán upozorňuje na § 13 odst. 1 zákona: „Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa 

musí být účelně obhospodařovány dle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno.“… a 

§ 14 odst. 1 zákona: „Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na sta-

novení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a 

řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, 

která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských 

zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhované-

ho řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po do-

končení stavby.“  

Dotýká-li se řízení dle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad 

nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může 

svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 

50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní 

souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení 

je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.  

Vyhodnocení pořizovatele: plocha č. 6 byla z dalšího projednávání vypuštěna 

 

Stanovisko podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“)  
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Orgán ochrany ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona vydává stanovisko k návrhu ÚP Semice 

v průběhu jeho pořizování:  

Obecně by obytná zástavba měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu/ 

/průmysl či jiných činností, které by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu před-

cházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem.  

Pokud bude do areálů/oblastí začleněn stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je jeho provozovatel 

povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší. V případě, že se bude jednat o nový vyjme-

novaný stacionární zdroj podle přílohy č. 2 k zákonu, vydává příslušný krajský úřad, dle § 11 odst. 2 

zákona, k těmto stacionárním zdrojům z hlediska ochrany ovzduší závazná stanoviska k umístění, 

stavbě a ke změně stavby, k řízením podle jiného právního předpisu (např. dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění) + povolení provozu.  

V případě, že se bude jednat o nevyjmenovaný stacionární zdroj (neuvedený v příloze č. 2 zákona), 

požádá provozovatel tohoto stacionárního zdroje v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona o vydání závaz-

ného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z  hledis-

ka ochrany ovzduší příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. – Pořizovatel vzal na vědomí 

 

Stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů  

(ing. A. Máslová, l. 788)  

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí jako dotčený orgán podle ust. § 22 písm. e) zákona na 

základě návrhu ÚP Semice předloženého ke společnému jednání má následující připomínky:  

- ve Zprávě o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 

tohoto vyhodnocení vč. výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí (str. 33 Odůvodnění návrhu 

ÚP) je uvedena pouze informace, že krajský úřad nepožadoval zpracování  

vyhodnocení vlivů ÚP Semice na životní prostředí (SEA), a proto nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů 

ÚP na udržitelný rozvoj území;  

- do návrhu ÚP je však oproti návrhu zadání ÚP zařazena plocha Z4 o výměře cca 3,4 ha (orná půda 

IV. třídy ochrany dle BPEJ) s navrženým funkčním využitím plochy výroby a skladování – zemědělská 

výroba (plocha navazuje na stávající zemědělský areál);  

- s ohledem na toto předpokládané funkční využití (vč. možné živočišné výroby) a rozsah plochy (3,39 

ha) nelze vyloučit aktivity zakládající rámec pro záměry uvedené v příloze č. 1 zákona;  

- upozorňujeme proto, že před realizací záměrů na ploše Z4 bude třeba vyžádat vyjádření krajského 

úřadu jako orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, zda tyto podléhají nebo nepodléhají zjišťova-

címu řízení ve smyslu zákona;  

Dále doporučujeme zvážit umístění kynologického cvičiště na ploše Z8 v bezprostředním sousedství 

obytných ploch (stávajících i navržených).  

Vyhodnocení pořizovatele: do textové části územního plánu byla k ploše Z4 dopsána podmínka vyžádá-

ní vyjádření krajského úřadu jako orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, zda záměr podléhá 

nebo nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona. Plocha Z8 byla z dalšího projednávání vypuště-

na. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 

kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí zákona č. 224/2015 Sb., 

o prevenci závažných havárií, nemá k návrhu ÚP Semice připomínky.  

 
2. Odbor dopravy  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující sta-

novisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle § 40 odst. 3 písm. f) 
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zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky k 

návrhu ÚP Semice. – Pořizovatel vzal na vědomí 

 
3. Odbor kultury a památkové péče  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 

c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění 

stanoviska k návrhu ÚP Semice. – Pořizovatel vzal na vědomí 

 

8) Státní pozemkový úřad, č.j.: SPU 608143/2016 ze dne 19. 12. 2016: 

V zájmovém území návrhu ÚP Semice (katastrální území Semice nad Labem) se dle našich podkladů 

nacházejí celé nebo do nich zasahují svojí částí stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení 

(HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ), umístěné 

dle vyznačení v přiložené situaci v měřítku 1 : 10 000. Tato HOZ požadujeme respektovat a zachovat 

jejich funkčnost. 

Jedná se o tuto stavbu HOZ v povodí ČHP 1-04-07-032: 

- otevřené HOZ „B“ z roku 1989 o délce 0,772 km 

Jedná se o tyto stavby HOZ v povodí ČHP 1-04-07-039: 

- otevřené HOZ „HOZ VD Semice-m6/část/ z roku 1948 o délce 0,789 km 

- otevřené HOZ „HOZ VD Semice-m8“ z roku 1948 o délce 0,850 km 

- otevřené HOZ „HOZ VD Semice-M8-tr.Js50“ z roku 1948 o délce 0,747 km 

- otevřené HOZ „HOZ VD Semice-m12“ z roku 1948 o délce 0,110 km 

- otevřené HOZ „HOZ VD Semice-m10“ z roku 1948 o délce 0,360 km 

- otevřené HOZ „HOZ VD Semice-n1“ z roku 1948 

- otevřené HOZ „HOZ VD Semice-m7“ z roku 1948 o délce 0,695 km. 

Tyto stavby vodních děl HOZ jsou v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s § 56 

odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 

503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-

dějších předpisů. 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél zakrytých (trubních) úseků HOZ 

nezastavěný manipulační pruh o šířce 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m 

široký oboustranný manipulační pruh (měřeno od břehové čáry). Do HOZ nebudou vypouštěny žádné 

odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jed-

né straně ve vzdálenosti 1 m od břehové hrany, u zakrytých (trubních) HOZ pak ve vzdálenosti mini-

málně 4 m od osy zatrubnění. 

Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, seče-

ní porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ či v případě zakrytých (trubních) 

úseků opravy trubních vedení vč. revizních šachet. 

Doporučujeme, aby průběh výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat na vě-

domí a zejména aby trasy HOZ byly zpracovatelem územního plánu doplněny do koordinačního výkresu. 

Územním plánem navrženými zastavitelnými plochami a opatřeními jsou dotčena nebo s nimi sousedí 

tato zařízení: 

HOZ 1 – okrajově kříží biocentrum RBC 349, kříží VD 4 (DSú-N6) – cyklostezka 

HOZ 8 – poblíž DSú-N8. 

Pro informaci sdělujeme, že podrobná odvodňovací zařízení (POZ) jsou příslušenstvím pozemků. 

V případě porušení drenážního systému (POZ) by měl vlastník zajistit jeho opětovnou funkčnost. 

Vyhodnocení pořizovatele: pořizovatel vzal na vědomí; HOZ budou zapracovány do návrhu ÚP. 
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9) Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, č.j.: 

ŠSK/89827/16/Nes/ZS/ÚP Sem. ze dne 21. 12. 2016:  

Památkově hodnotné objekty budou zachovány, udržovány, případně rehabilitovány. V žádném případě 

nesmí dojít k dotčení těchto památek. – Pořizovatel vzal na vědomí. Památky jsou v územním plánu 

zakresleny a respektovány.  

 
10) Ministerstvo životního prostředí, čj.: 3105/500/16, 71103/ENV/16 ze dne 19. 12. 2016:  

V zájmovém území není evidováno žádné výhradní ložisko, chráněné ložiskové území ani dobývací pro-

stor. Nevýhradní ložisko štěrkopísku je součástí pozemku a nevztahuje se na ně zákaz staveb podle § 

18, 19 horního zákona. 

Z pohledu území s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., 

se v území nevyskytují poddolovaná území; potenciální sesuv č. 1195 Semice nad Labem je zakreslen. 

V textu není uveden, na území však není podle plánu plánována žádná výstavba. – Pořizovatel vzal 

na vědomí 

 
11) Státní pozemkový úřad, č.j.: SPU 649633/2016 ze dne 30. 12. 2016: 

Ve lhůtě 30 dnů od společného jednání o návrhu územního plánu Semice zasíláme souhrn připomínek, 

které jsme uplatnili na ústním jednání dne 23. 11. 2016 na MěÚ v Lysé nad Labem. Požadujeme: 

1) zařadit podzemní rozvody závlahového systému do limit území a podle průběhu podzemních 

rozvodů vody upravit návrh územního plánu. V trase podzemního vedení nelze například pláno-

vat vodní plochy nebo výsadby zeleně. Znemožnilo by to provoz a opravy závlahového systému. 

2) Systém polních cest a doprovodných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) poža-

dujeme zařadit do nezávazné části územního plánu. V k.ú. Semice probíhají komplexní pozemko-

vé úpravy, jejichž výstupem bude mimo jiné i plán společných zařízení, který problematiku cest-

ní sítě a ÚSES řeší až do úrovně vlastnických vztahů. Závazné umístění prvků ÚSES a polních 

cest by komplikovalo projednávání pozemkových úprav.  

Vyhodnocení pořizovatele: podzemní rozvody budou zaneseny do koordinačního výkresu, a budou upra-

veny návrhy ozelenění podél polních cest. ÚSES je povinnou součástí územního plánu podle Vyhlášky č. 

500/2006 Sb., přílohy č. 7 – Náležitosti obsahu územního plánu. Podmínky pro využití ploch byly na-

staveny tak, aby bylo možné realizovat ´pozemkové úpravy a ÚSES pokud možno beze změny územního 

plánu. 

 

 

5.2.2. Veřejné projednání 

K veřejnému projednání návrhu územního plánu Semic, obdržel pořizovatel následující stanoviska do-

tčených orgánů: 

1) Krajský úřad Středočeského kraje, koordinované stanovisko č.j.: 115594/2017/KUSK ze dne 25. 10. 

2017 

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný 

správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 52 odst. 3, v souladu s ust. § 4 odst. 2 

písm. b) a § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-

kon), ve znění pozdějších předpisů, toto koordinované stanovisko k veřejnému projednání návrhu územ-

ního plánu Semice.  
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V návrhu územního plánu pro veřejné projednání došlo k těmto změnám:  

- doplnění podmínky pro využití u plochy Z4  

- vypuštění plochy Z5  

- vypuštění plochy Z8 . 

Veřejné projednání návrhu územního plánu proběhlo dne 25. 10. 2017.  

 

1. Odbor životního prostředí a zemědělství  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svě-

řených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává ná-

sledující:  

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(Mgr. R. Pepperný, l. 931)  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), 

jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona ČNR č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), k 

upravenému návrhu územního plánu Semice předkládanému k veřejnému projednání nemá připomínky, 

neboť aktuální řešení se (ve vztahu zejména k regionálnímu a nadregionálnímu územnímu systému 

ekologické stability, přírodním rezervacím a přírodním památkám a jejich ochranným pásmům a 

zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů) v podstatných parametrech neodlišuje od výchozí 

verze návrhu ve fázi před společným jednáním, ke kterému nebyly ze strany Krajského úřadu z 

hlediska svěřených kompetencí na úseku ochrany přírody a krajiny uplatněny žádné požadavky.  

Krajský úřad dále, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zá-

kona č. 114/1992 Sb., sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. byl 

stanoviskem vydaným pod č. j. 147628/2015/KUSK ze dne 24.11.2015 k návrhu zadání územního plánu 

Semice vyloučen významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi 

nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 

ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními – toto stanovisko zůstává i nadále v 

platnosti.  

 

Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (Ing. K. Orságová, l. 131)  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 

písm. b) a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF), na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o 

ochraně ZPF souhlasí s předloženým návrhem územního plánu Semic k veřejnému projednání ze září 

2017. Zpracovatel územně plánovací dokumentace zohlednil stanovisko orgánu ochrany ZPF uplatně-

né k návrhu územního plánu Semic v rámci koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočes-

kého kraje č. j. 155287/2016/KUSK ze dne 7. 12. 21016 - došlo k vyřazení dvou lokalit s předpoklá-

daným záborem ZPF (6 a 9), celkový rozsah záboru ZPF se snížil z 14,8949 ha na 14,5321 ha.  

 

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (Ing. K. Orságová, l. 131)  

Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) a § 48a odst. 2 písm. a) 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen lesní zákon) souhlasí s předloženým návrhem územního plánu Semic k veřejnému 

projednání ze září 2017. Zpracovatel územně plánovací dokumentace zohlednil stanovisko orgánu 

státní správy lesů uplatněné k návrhu územního plánu Semic v rámci koordinovaného stanoviska 

Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 155287/2016/KUSK ze dne 7. 12. 21016 - došlo k vyřazení 

lokality č. 6 s předpokládaným záborem pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL).  
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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svě-

řených 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. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 224/2015 Sb., o pre-

venci 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 ha-

várií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky k veřejnému projednání návrhu územního plá-

nu Semice.  

 

2. Odbor dopravy (H. Lacková, l. 139)  

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 při-

pomínky.  

 

3. Odbor kultury a památkové péče  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ustanovení § 28 

odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pří-

slušný k uplatnění stanoviska k veřejnému projednání návrhu územního plánu Semice. 

 

Pořizovatel vzal koordinované stanovisko Středočeského kraje na vědomí. 

 

2) Agentura ochrany přírody a krajiny, č.j.: 01985/KK/17 ze dne 23. 10. 2017:  

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné 

oblasti Kokořínsko – Máchův kraj (dále jen „Správa“), jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 75 

odst. 1) písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plat-

ném a účinném znění (dále jen „zákon“) vydává jako dotčený správní orgán podle § 154 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění, v souladu s § 65 zákona, po prostudování ná-

vrhu územního plánu Semice, toto stanovisko: Správa požaduje zakreslit v koordinačním výkresu územ-

ního plánu hranici ochranného pásma národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky. Odůvodnění: 

Ochranné pásmo národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky (dále jen „NPP“) není vyhlášeno a 

dle § 37 odst. 1) zákona je jím tedy území do vzdálenosti 50 metrů od hranice NPP. V rámci katastrál-

ního území Semice nad Labem se jedná o části pozemků p. č. 402/57, 402/58, 402/59, 402/64, 402/86, 

402/87, 403/1 a 807/1 do vzdálenosti 50 metrů od hranice NPP, která v této části vede po hranici s 

katastrálním územím Hradištko u Sadské. Ochranné pásmo NPP je ve výkresech územního plánu zařa-

zeno mezi plochy zemědělské – ornou půdu. Na těchto plochách je dle textové části územního plánu 

předpokládáno převažující využití pro intenzivní zemědělské obhospodařování. Správa proto upozorňu-

je, že dle § 37 odst. 2) zákona je v ochranném pásmu NPP, tedy ve vzdálenosti do 50 metrů od hranice 

NPP, k použití chemických prostředků (mimo jiné) nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Tento sou-

hlas nebyl vydán, použití chemických prostředků, tedy například hnojiv nebo pesticidů při ochraně pol-

ních kultur v tomto území proto není možné. Intenzivní zemědělské obhospodařování je tak v rozporu 

se zákonem. Správa proto považuje za vhodné vymezit pozemky v ochranném pásmu NPP jako plochy 

zemědělské - trvalé travní porosty. Zatravnění ochranného pásma je rovněž navrhováno platným plá-

nem péče o národní přírodní památku Slatinná louka u Velenky na období 2011-2019 a provedení toho-

to opatření by bylo možné hradit z dotačních krajinotvorných programů Ministerstva životního pro-

středí, například z Programu péče o krajinu. Zemědělské využití orné půdy v ochranném pásmu NPP je 

možné pouze za současného respektování podmínek stanovených v § 37 zákona. Působnost Správy jako 
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orgánu ochrany přírody se v rámci řešeného území vztahuje pouze na území ochranného pásma národní 

přírodní památky Slatinná louka u Velenky. Toto stanovisko platí pouze pro území ochranného pásma 

národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a nenahrazuje souhlas či jiné opatření vydávané 

Správou podle jiných ustanovení zákona. 

Vyhodnocení pořizovatele: hranice ochranného pásma národní přírodní památky Slatinná louka u Velen-

ky bude zakreslena do územního plánu a uvedena v textové části dokumentace 

 

3) Ministerstvo obrany ČR, sp. zn.: 97653/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 24. 10. 2017  

Souhlasí – Pořizovatel vzal na vědomí 

 

4) Státní pozemkový úřad, č.j.: SPU 496085/2017 ze dne 23. 10. 2017 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka 

Nymburk, jako dotčený orgán podle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dle § 19 písm. c) zákona vydává nesouhlasné 

stanovisko k návrhu územnímu plánu Semice. 

Důvodem našeho nesouhlasu je skutečnost, že zpracovatel návrhu územním plánu nerespektuje připo-

mínky, které pozemkový úřad uplatnil při projednávání návrhu na ústním jednání dne 23. 11. 2016 a v 

písemném vyjádření ze dne 20. 12. 2016. 

 

1) Požadavkem pozemkového úřadu bylo „zařadit podzemní rozvody závlahového systému do limit 

území a podle průběhu podzemních rozvodů závlahové vody upravit návrh územního plánu. V trase 

podzemního vedení nelze například plánovat vodní plochy nebo výsadby zeleně. Znemožnilo by to 

provoz a opravy závlahového systému“. Pro splnění tohoto požadavku předal pozemkový úřad na 

ústním jednání zpracovateli mapu závlahové soustavy Sedlčánky – Mochov v měřítku 1:10 000. Kata-

strálním územím Semice probíhá hlavní podzemní závlahový řad C o jmenovité světlosti 630 mm, ze 

kterého oboustranně odbočují jednotlivé závlahové řady s nadzemními hydranty. Katastrální území 

Semice pokrývají závlahové řady C1 až C8 a řad C15. V koordinačním výkresu O1 jsou zakresleny pouze 

některé úseky závlahových řadů bez návaznosti na hlavní trubní řad. Z toho vyplývají konflikty pod-

zemního závlahového zařízení s nově vymezenými lokálními biokoridory. I nově navržená vodní plocha 

W3 je v kolizi se závlahovým řadem C6 o jmenovité světlosti 300 mm. 

 

2) Navržená vodní plocha na Semickém potoce označená v mapě záboru jako W2 je situována do pozem-

ků s propustnými hlinitopísčitými půdami, které jsou pro zakládání vodních nádrží nevhodné. Údaje o 

hlavních půdních jednotkách lze vyčíst z mapy BPEJ. 

 

3)Další připomínka pozemkového úřadu se týkala „systému polních cest a doprovodných prvků územ-

ního systému ekologické stability (ÚSES), který požadujeme zařadit do nezávazné části územního 

plánu. V k. ú. Semice probíhají komplexní pozemkové úpravy, jejichž výstupem bude mimo jiné i plán 

společných zařízení, který problematiku cestní sítě a ÚSES řeší až do úrovně vlastnických vztahů. 

Závazné umístění prvků ÚSES a polních cest by komplikovalo projednávání pozemkových úprav.“ 

Vzhledem k absenci státní půdy v k. ú. Semice je lokální biocentrum „LBC 2 Semický potok“ o předpo-

kládaném záboru 6 ha kvalitní zavlažované zelinářské půdy silně předimenzované. Lokální biocentra se 

zpravidla navrhují o výměře 2,5 - 3 ha. Podoba lokálního systému ekologické stability navržená územ-

ním plánem je neakceptovatelná a v kontextu komplexních pozemkových úprav nerealizovatelná. Z hle-
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diska trasování účelových komunikací v návrhu územního plánu se pozastavujeme nad návrhem okružní 

účelové komunikace v lokalitě Olšina (v mapě a v tabulce záboru označena pod číslem 17). Cesta je 

trasována v ochranném pásmu lužního lesa a zároveň v ochranném pásmu přírodní rezervace „VRŤ“, 

což je limitující pro navržení vhodné konstrukce vozovky a pro odvodnění pláně vozovky. Cesta neu-

možní zpřístupnění vlastnických parcel v této lokalitě. 

4)Pozemkový úřad může v současné době zpracovateli územního plánu poskytnout podrobnější podklady 

ze zaměření polohopisu území – vrstvu s nadzemními závlahovými hydranty. Zpracovateli návrhu územ-

ního plánu doporučujeme koordinovat úpravu návrhu územního plánu, v části mimo zastavěné území 

obce, se zpracovatelem komplexních pozemkových úprav – firmou Foltánek s.r.o., Perucká 2522/1, Pra-

ha 2. 

Na základě nesouhlasného závazného stanoviska svolala pořizovatel schůzku nad návrhem územního 

plánu Semic, ke které přizval zástupce Státního pozemkového úřadu, Městského úřadu Lysá nad La-

bem, odboru životního prostředí, zástupce obce a zpracovatele územního plánu. Při tomto ústním jed-

nání, které se konalo dne 28. 11. 2017, byla objasněna stanoviska jednotlivých stran a bylo dohodnuto, 

jak bude návrh územního plánu Semic upraven. Návrh byl upraven v průběhu měsíce ledna 2018. Pořizo-

vatel požádal o změnu stanoviska  a Státní pozemkový úřad následně vydal změnu stanoviska 

k návrhu územního plánu Semic, kdy dne 8. 2. 2018 souhlasil s návrhem územního plánu Semic, v dopise 

č.j.: SPU 11759/2018. 

 

 

5.2.3. Opakované veřejné projednání 

K opakovanému veřejnému projednání obdržel pořizovatel následující stanoviska: 

1) Ministerstvo obrany ČR, sp. zn.: 102118/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 1.6.2018 – souhlasí s předloženým 

Návrhem územního plánu Semic. – Pořizovatel vzal na vědomí 

 

2) Státní pozemkový úřad, č.j.: SPU 268731/2018 ze dne 5. 6. 2018 – nemají další požadavky – Pořizo-

vatel vzal na vědomí 

 

3) Krajský úřad Středočeského kraje, koordinované stanovisko č.j.: 055250/2018/KUSK ze dne 6.6.2018: 

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný 

správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 52 odst. 3, v souladu s ust. § 4 odst. 

2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto koordinované stanovisko k opakovanému veřejnému pro-

jednání návrhu územního plánu Semice.   

 

Od veřejného projednání došlo k těmto změnám:  

Zastavitelné plochy:  

Plocha Z1 – nově přidáno funkční využití plochy jako veřejné prostranství, jedná se o plochu ve-

řejného prostranství mezi novou plochou bydlení a hřbitovem. Prochází zde trasa závlahového 

systému, a proto zde nemůže být pozemek RD s oplocenou zahradou. Současně byla snížena výmě-

ra pro BV-N.  

Plochy přestavby – nově přidána  

Plocha P4 - plochy bydlení v rodinných domech – venkovské, J část sídla, možnost využití vnitřní-

ho potenciálu sídla pro potřeby komunity  
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Plochy veřejných prostranství:  

lokalita 10 - Plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace DSm-N1  

lokalita 18 - Plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace DSú-N6  

lokalita 19 - Plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace DSú-N7  

plocha Z7 – odstraněna  

 

Plochy technické a dopravní infrastruktuy:  

Přidána VDt5 – plocha pro komunikaci, chodníky a inženýrské sítě (DSm-N5), alternativní napojení 

sídla z jižního směru  

- účelové komunikace pro objezd zemědělské techniky mimo sídlo, obsluhu zemědělských pozemků 

(DSú-N10, DSú-N8)  

 

Vypuštěna VT1 – vodovodní přivaděč vč. souvisejících staveb  

 

Snížení záboru pro navržené vodní plochy – odstraněny lokality záboru W1 a W2  

U plochy ZS (plochy zeleně – soukromá a vyhrazená) doplněno k převažujícímu využití – s mož-

ností oplocení  

 

Opakované veřejné projednání se bude konat 4. 6. 2018.  

 

1. Odbor životního prostředí a zemědělství  

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svě-

řených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává ná-

sledující:  

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále je zákon) (Mgr. R. Pepperný, l. 931)  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský 

úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 

Sb.“), sděluje, že v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv před-

ložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními na-

řízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu.  

Odůvodnění:  

Podle předloženého oznámení doručeného Krajskému úřadu od Městského úřadu Lysá nad Labem 

(jako pořizovatele územního plánu obce Semice) dne 02. 05. 2018 spočívá podstatná úprava návrhu 

ve smyslu § 53 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ke které došlo na základě veřejného 

projednání, v těchto změnách: zmenšení plochy Z BV-Na na části plochy zřízení veřejného pro-

stranství z důvodu podzemního vedení zavlažovacího potrubí; změna přestavbové plochy v centru 

obce z OV-N na BV-N (z občanského vybavení na bydlení); vypuštění návrhu vodních ploch na již-

ním okraji obce; změna funkčního využití jižně od Tenisu Semice ze ZS-S na NZt-S; úpravy ploch 

zeleně podél odvodňovacích příkopů, jejich částečné vypuštění; doplnění návrhu zatravnění v JV 

cípu katastru kvůli PP Slatinná louka dle požadavku AOPK; vypuštění koridoru K.TI.1 – vodovod je 

již ve fázi realizace; úpravy tras polních cest; nové trasování komunikace DSm-N5 v souladu s po-

žadavkem Státního pozemkového úřadu; změna zeleně NSp-N na zatravnění NZt-N jihozápadně od 

zemědělského areálu. Na území obce Semice (zahrnující k.ú. Semice nad Labem) se nachází jedno 

území soustavy Natura 2000, jedná se o jednu ze tří částí (lokalizovanou na jižním svahu svědec-

kého vrchu Semická hůra) disjunktně vymezené evropsky významné lokality (EVL) CZ0210713 Polab-
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ské hůry s předměty ochrany dvěma typy přírodních stanovišť v zájmu Evropských společenství 

(tzv. evropských stanovišť): 6210 – Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých pod-

ložích (Festuco-Brometalia) a 6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 

Brachypodio-Centaureion nemoralis). Vzhledem k současnému charakteru koncepce bez výraznější 

intenzifikace využití území a s návrhem nových zastavitelných ploch převažující obytné funkce v 

návaznosti na stávající zástavbu ve větší vzdálenosti od předmětné EVL (na jejím území nejsou 

vymezovány žádné zastavitelné plochy ani stávající plochy zástavby a není zde navržen žádný re-

žim její změny, např. ve funkčním využití ploch), ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze 

příslušných předmětů ochrany, nelze dotčení výše uvedené ani žádné jiné evropsky významné loka-

lity nebo ptačí oblasti předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve smyslu výše 

uvedeného výroku.  

Krajský úřad dále, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zá-

kona ČNR č. 114/1992 Sb., z hlediska ostatních jím chráněných zájmů k předloženému upravenému 

návrhu územního plánu Semice nemá připomínky. Aktuální řešení územního plánu se (ve vztahu 

zejména k regionálnímu a nadregionálnímu územnímu systému ekologické stability, přírodním rezer-

vacím a přírodním památkám a jejich ochranným pásmům a zvláště chráněným druhům rostlin a ži-

vočichů) v podstatných parametrech neodlišuje od předchozích verzí návrhu (významnější je pouze 

přípustná změna v úpravě trasování nadregionálního biokoridoru NK10 Stříbrný roh - Polabský luh, 

v souvislosti s vypuštěním návrhu vodních ploch a úpravou trasy polní cesty v jižní části obce, s 

dodržením jeho minimálních parametrů a zajištěním jeho funkčnosti), ke kterým nebyly ze strany 

Krajského úřadu z hlediska svěřených kompetencí na úseku ochrany přírody a krajiny uplatněny 

žádné požadavky  

 

Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (Ing. K. Orságová, l. 131)  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 

písm. b) a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o 

ochraně ZPF uplatňuje k předloženému upravenému návrhu územního plánu Semic pro veřejné pro-

jednání z dubna 2018 následující stanovisko:  

 

Souhlasí s nezemědělským využitím lokalit: 

 

označení  zábor ZPF  třída ochrany  navrhovaný způsob využití plochy  

17  0,5818 ha  I.  Plochy dopravní infrastruktury – úče-

lové komunikace DSú-N5  

20  1,3053 ha  I., II.  Plochy dopravní infrastruktury – úče-

lové komunikace DSm-N5  

22  0,8646  I.  Plochy dopravní infrastruktury – úče-

lové komunikace DSú-N10  

 

Jedná se o stavby dopravní infrastruktury navržené ve veřejném zájmu, zároveň dochází k podstatné-

mu snížení záboru ZPF v jiných lokalitách, odsouhlasených orgánem ochrany ZPF v předchozí fázi pro-

jednávání předmětné územně plánovací dokumentace. Celkový rozsah záboru ZPF (zahrnující vodní plo-

chy, těžební plochy a zastavitelné plochy) se snížil z 33,8682 ha na 31,0288 ha.  

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., 
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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, v platném znění, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 224/2015 

Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

směsmi, nemá k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP Semice pro veřejné projednání připomín-

ky, neboť nejsou dotčeny naše zájmy. 

 

2. Odbor dopravy  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující sta-

novisko 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 k návrhu územ-

ního plánu Semice pro opakovanému veřejné projednání připomínky, neboť nejsou dotčeny naše zájmy.  

 

3. Odbor kultury a památkové péče  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, není příslušný k uplatnění stanoviska k opako-

vanému veřejnému projednání návrhu územního plánu Semice. 

 

 

K opakované žádosti o stanovisko dotčených orgánů k návrhu vyhodnocení připomínkám a námitkám 

obdržel pořizovatel tato stanoviska: 

1) Obvodní báňský úřad, č.j.: SBS 18914/2018/OBÚ-02/1, ze dne 19. 6. 2018 – není dotčena ochrana 

výhradních ložisek 

2) Ministerstvo průmyslu a obchodu, čj.: MPO 433303/2018 ze dne 19. 6. 2018 – s návrhem souhlasí 
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6. Vyhodnocení splnění požadavku zadání 

 

Návrh ÚP Semice je zpracován v souladu se zadáním, schváleným zastupitelstvem obce Semice dne 17. 

12. 2015. Záměry, které měly být prověřeny, byly prověřeny a zapracovány v návrhu, aniž by se 

uvedený návrh dostal do rozporného pojetí se zadáním. Vybrané úkoly, dané jednotlivými kapitolami 

zadání byly vyřešeny takto: 

 

Následující názvy a značení kapitol vychází z členění struktury textové části zadání ÚP. 

a) Požadavky 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 

a.1)  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení za-

stavitelných ploch 

Základem plošného uspořádání bude v souladu se stavebním zákonem jeho členění na zastavěné území, 

zastavitelné plochy a nezastavěné území. Vymezení zastavěného území obce se projednává.  

Územní plán vyhodnotí plochy vymezené v předchozím územním plánu z hlediska jejich aktuálnosti.  

Koncepce bude respektovat urbanistickou strukturu současného zastavěného území a rozvojové záměry 

nebudou zásadním způsobem zasahovat do celkového prostorového uspořádání obce. Nové rozvojové 

lokality budou bezprostředně rozvíjet zastavěné území, nebudou navrhovány osamocené enklávy 

zastavitelných ploch. Návrh plošného a prostorového využití nových rozvojových lokalit musí být v 

souladu s charakterem současné struktury zástavby a využití ploch. Je třeba navrhnout funkční a 

urbanisticko-architektonické podmínky pro vyvážený podíl bydlení, služeb a občanského vybavení a pro 

rozvoj či konverzi ploch zemědělské a jiné výroby.  

 Návrh územního plánu využívá především proluky, špatně obdělavatelné plochy pro 

umístění rozvojových ploch. Nedochází tedy ke ztrátám na zemědělském půdním fon-

du, přistupuje se citlivě k řešení záborů. Hodnotné enklávy sídla jsou ochráněny 

přísnějšími podmínkami prostorové regulace. 

 

Na území obce umožnit jen nízkopodlažní obytnou zástavbu (solitérní rodinné domy), úměrnou současné 

venkovské zástavbě. V úvahu nepřipadají ani domy řadové, ani domy bytové. Řadové nebo bytové domy 

lze použít pouze pro sociální bydlení. Zástavba s jinou funkcí bude svým objemem adekvátní okolní 

zástavbě. Zohlednění kontextu je prvořadým kritériem.  

 Jsou požadovány nízkopodlažní stavby venkovského charakteru, bytové domy jsou 

přípustné jako nízkopodlažní (součást dvorcového statku, například). U hodnotné en-

klávy je důraz na venkovský charakter více zpřesněn. 

 

Při stavbách v záplavovém území nebude navyšován terén na pozemcích vlastníků a spodní stavby 

budou realizovány z materiálů dlouho odolávajících vodě.  

 Niveleta nebyla změna. 
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Vyhodnotit, zda se v území nacházejí znehodnocená území a v případě potřeby navrhnout plochy 

přestavby včetně zdůvodnění.  

 Jsou vymezeny přestavbové plochy, které lépe zhodnotí požadované záměry v bu-

doucnosti. Cílem je snížení možné zátěže území a vyšší flexibilita funkcí.  

 

Zastavitelné plochy budou navazovat na zastavěné území obce, jehož hranice byla vymezena 

samostatným postupem. Územní plán stanoví hranici zastavitelného území obce. Další požadavky ve 

smyslu rozvoje sídelní struktury se nestanovují, stejně jako nevyplývají z politicky územního rozvoje.  

 Tato podmínka je splněna. 

 

Obec Semice má výrazně rezidenční charakter s významným doprovodem zemědělských výrobních funkcí. 

V dalším svém rozvoji bude obec Semice akceptovat obytnou funkci s možností kombinace s 

podnikatelskými aktivitami, které nebudou narušovat pohodu bydlení a s občanskou vybaveností. I 

nadále je třeba zajistit výhodnou koexistenci se zemědělskými výrobními aktivitami. Podmínkou rozvoje 

těchto hlavních funkcí je zkvalitnění a dobudování technické a dopravní infrastruktury. Obec by ve 

svých rozvojových trendech měla také zohlednit dva charakteristické fenomény s dopadem na oblasti 

rekreace a cestovního ruchu, a to blízkost řeky Labe a v rámci oblasti působnosti ORP i vyšší kvality 

životního prostředí, než je průměr.  

 Jsou vymezeny účelové komunikace pro řešení střetů zemědělské techniky - výroby 

a bydlení. Blízkost Labe je akcentována vymezenou cyklostezkou. 

 

Je nezbytné zachovat urbanistické struktury stávajících sídelních útvarů a zajistit následný logický a 

zároveň citlivý rozvoj ve vztahu k památkovým objektům, krajinotvorným prvkům, přírodnímu prostředí. 

Pro novou zástavbu je pak nutné stanovit takové regulativy, aby její realizací nedošlo k oslabení či 

dokonce degradaci venkovské zástavby.  

Pro novou zástavbu doporučujeme zachovat měřítko a charakter okolní zástavby, výškovou hladinu 

objektů a míru zastavitelnosti daného území. Zástavba by měla být tradičního venkovského typu.  

 Diferenciací prostorové regulace je tohoto požadavku dosaženo. 

 

Všechny existující limity a požadavky budou návrhem územního plánu respektovány.  

 Je respektováno. 

 

Požární ochrana: Řešení komunikací a technického vybavení bude navrženo s ohledem na platné 

předpisy požární ochrany, především zajištěním přístupu a příjezdu ke všem objektům a dostatku 

vodních zdrojů pro požární účely. 

 Jsou vymezeny dostatečně široké veřejné profily. 

 

Obrana státu a civilní ochrana: Z hlediska civilní ochrany nejsou předpokládány pro územní plán Semice 

zvláštní požadavky na řešení.  

 

Záplavová území: Územní plán bude respektovat stanovená záplavová území.  

 Je respektováno. 
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Archeologická ochrana: V území je velká pravděpodobnost archeologických nálezů. V případě 

archeologických nálezů bude postupováno v souladu se zákonem o státní památkové péči a s Maltskou 

úmluvou.  

 Je zejména předmětem navazujících územních řízení. 

 

V ÚP doporučujeme prověřit tyto plochy: 

 Plochy bydlení  

o ponechat vymezené plochy, vypustit plochy u skleníků, nezařazovat plochu z výhledu 

(bývalá slepičárna), a to z důvodu bezprostřední blízkosti zemědělské výroby,  

o prověřit zástavbu směrem k hřišti (u hřbitova)  

o rozvoj navrhnou na max. 40 nových RD  

 Respektováno. Plocha bydlení směrem k hřišti vymezena jako plocha Z1. Vymezeny 

plochy bydlení pro cca 44 rodinných domů (spočítaná potřeba dle demografické křiv-

ky je nepatrně vyšší). 

 

 Plochy rekreace  

o nenavrhovat rozvoj chatových osad z důvodu záplavového území  

 Nové plochy rekreace u řeky nejsou navrhovány. Rozvoj v rámci stávajících ploch RI-

S je výrazně omezen, viz kap. 2.1. a 6.1.4. výroku. 

 

 Plochy občanského vybavení  

o ponechat stávají stav bez navrženého rozvoje  

o převzít sportoviště (včetně hřiště u školky a dětského hřiště u školky)  

o prověřit umístění kynologického cvičiště  

 Respektováno, plocha pro kynologické cvičiště vymezena nebyla, jelikož plánovaná lo-

kalita byla krajským úřadem zamítnuta z důvodu ochrany lesa. 

 

 Plochy veřejných prostranství  

o plochy veřejných prostranství převzít z původního územního plánu sídelního útvaru  

 Respektováno. Navíc je navržena plocha veřejné zeleně Z6 na západním okraji sídla v 

souvislosti s vymezením zastavitelné plochy pro bydlení s výměrou větší než 2 ha. 

 

 Plochy dopravní infrastruktury  

o propojení slepých komunikací  

o zadní příjezd k zemědělské výrobě (alkocesta)  

o cyklotrasy – navrhnout lávku přes Labe do Ostré  

 Požadované komunikace jsou navrženy. 

 

 Plochy technické infrastruktury  

o ČOV a přilehlé pozemky ponechat pro potřeby třídění odpadu  

o potřeba posílení čerpací stanice splaškových vod  

o trafostanice pro nové lokality  
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 Plocha ČOV je vymezena jako plocha technické infrastruktury – přípustné využití té-

to funkce umožňuje realizovat sběrné dvory a zařízení pro ukládání a zpracování 

biologického a inertního odpadu. 

 Požadavek na posílení čerpací stanice a nové trafostanice je v ÚP vyřešen umožně-

ním realizovat technickou infrastrukturu v rámci všech funkčních ploch bez nutnosti 

konkrétního zákresu těchto záměrů. 

 

 Plochy výroby a skladování  

o zemědělská výroba - ponechat plochy pro rozvoj z předchozího územního plánu  

o plocha pro umístění kompostárny  

 Pro zemědělskou výrobu doplněna plocha Z4 pro rozšíření areálu na jižním okraji 

sídla. Plocha pro bioodpad vymezena nebyla, jelikož nejvhodnější lokality byly zamít-

nuty z důvodu ochrany ZPF (půdy I. a II. třídy). 

 

 Plochy smíšené výrobní  

o plochy kolem hasičárny (v původním ÚP označeny jako VP) zařadit do ploch drobné výro-

by  

 Respektováno, vymezeno jako plocha přestavby P1 s funkčním využitím Plochy výroby 

a skladování – drobná a řemeslná výroba VD-N. 

 

 Plochy vodní a vodohospodářské  

o převzít všechny plochy z předchozího ÚP  

 Vodní plochy převzaty a jsou doplněny o plochy nově navrhované jižně od sídla 

v trase nadregionálního biokoridoru, kde budou sloužit jako opatření pro zajištění 

funkčnosti biokoridoru a vymezeného lokálního biocentra. 

 

 Plochy těžby nerostů  

o převzít těžbu štěrkopísku z ÚP  

 Plocha byla převzata, je vymezena jako plocha NT-N. 

 

a.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání ve-

řejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

Prověřit stávající dopravní a technickou infrastrukturu a občanské vybavení a veřejná prostranství 

obce a v případě potřeby navrhnout doplnění této veřejné infrastruktury. Ohledně občanské 

vybavenosti je třeba stanovit takové funkční regulativy, aby byl rozvoj žádoucí vybavenosti pro 

obyvatele i návštěvníky obce umožněn.  

 Jsou vymezeny plochy občanské vybavenosti pro posílení funkční diverzifikace území. 

Na plochách bydlení jsou přípustné i plochy občanské vybavenosti v omezeném roz-

sahu a funkci. 

 

Pro řešení všech funkčních ploch je nezbytné, aby v rámci dané funkce byla vyřešena i doprava v 

klidu. 

Dosud nerealizované inženýrské sítě, pokud nejsou zřizovány pro potřeby pozemních komunikací, 
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prověřit jejich navržení mimo silniční a pomocné silniční pozemky.  

 Je zejména předmětem územního řízení dané požadavky stavebního zákona. 

 

Dokončit odkanalizování obce odvedením splaškových vod do stávající ČOV, posílení čerpací stanice. 

Povinnost napojení všech nových producentů odpadních vod v obci na veřejnou obecní kanalizaci.  

 Návrh tento požadavek respektuje. 

 

Prověřit vybudování a následné napojení na rozvod veřejného vodovodu.  

 Požadavky napojení rozvojových ploch vodovodu jsou akceptovány. 

 

Prověřit a do grafické části zakreslit trasu Labské cyklostezky podél celého toku Labe. Ke zkvalitnění 

provozu prověřit vybudování nového mostku pro cyklisty a pěší.  

 Tato trasa je zahrnuta. 

 

Prověřit dopravní infrastrukturu účelových komunikací pro zemědělskou techniku. 

 Trasy jsou vymezeny. 

 

a.3)  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prosto-

rového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně pro-

věření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

Prověřit a navrhnout celkovou koncepci uspořádání krajiny s přihlédnutím ke skutečnosti, že na území 

obce Semice je kvalitní přírodní prostředí.  

Územní plán prověří ochranu orné půdy před vodní a větrnou erozí, navrhne pozemky k zatravnění či 

jiná opatření. 

 Jsou vymezeny protierozní pásy krajinné zeleně zejména podél vodotečí. 

 

 

- upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem  

Pro územní plán Semice nevyplývají ze ZÚR žádné požadavky.  

 

- upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k 

řešení v územně plánovací dokumentace a případně z doplňujících průzkumů a rozborů  

Územně analytické podklady byly podkladem pro toto zadání územního plánu Semice. Budou tak zpraco-

vány pouze doplňující průzkumy a rozbory pro pořízení územního plánu. 

 

Z ÚAP vyplývá následující:  

 Respektovat limity využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí 

 Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek  

 Dalším požadavkem je řešení střetů záměrů s hodnotami a limity  
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 Pro udržitelný rozvoj území ORP Lysá nad Labem územně analytické podklady stanovují tyto 

dlouhodobé cíle:  

o Podpora cestovního ruchu, rozvoj rekreace  

 Jsou vymezeny krajinná opatření, cyklostezky, cestní sítě, hodnoty ú, zlepšeny 

opatření pro prvky ÚSES v území. Vše, mimo jiné, pro posílení atraktivity krajiny. 

 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit, 

Je třeba prověřit koridor pro umístění stavby D142 – silnice II/272: úprava trasy; Semice, obchvat;  

 Koridor pro úpravu trasy silnice II/272 je vymezen koridor dopravní infrastruktury K.DI.1 

a také jako veř. prospěšná stavba VD1. Tento koridor není vymezen jako územní rezer-

va, protože v ZÚR je tento záměr veden ve fázi návrhové (VPS D142) a tedy ne jako 

územní rezerva. 

 

c)  Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 

předkupní právo 

Jako veřejně prospěšné stavby mohou být navrženy stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou k 

rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu. U každé navržené plochy pro veřejně prospěšnou 

stavbu musí být stručně zdůvodněna její veřejná prospěšnost a potřeba. U navržených veřejně 

prospěšných opatření, tzn. u opatření nestavební povahy sloužících ke snižování ohrožení území a k 

rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, musí být vyhodnocena jejich 

veřejná prospěšnost a potřeba.  

Navržené plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanace budou zakresleny ve výkresové části 

územního plánu, budou označeny identifikovatelným a nezaměnitelným způsobem.  

 Jako veř. prospěšné stavby byly vymezeny navržené místní komunikace, vybrané účelové 

komunikace sloužící jako cyklostezky. Jako veř. prospěšná opatření byly vymezeny ne-

funkční části nadregionálního biokoridoru. Tyto stavby a opatření jsou zobrazeny ve vý-

kresu N3. 

 Všechny tyto stavby mají nezastupitelný význam pro potřeby obce a jejich územní vyme-

zení je navrženo prostorově a funkčně optimálně pro potřeby komunity. 

 

Zásobování obyvatel pitnou vodou je doposud z individuálních studní. Protože kvalita spodních vod, 

vzhledem k intenzivnímu hnojení, nedosahuje potřebné úrovně, je třeba prověřit trasu vodovodního 

zásobovacího řadu z Lysé nad Labem ve směru na Starý Vestec, jeho vybudování a následné napojení 

na rozvod veřejného vodovodu. 

 Skupinový vodovod je se již realizuje, proto je v koordinačním výkrese vyznačen vodovod 

jako stávající.  
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- upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje  

Pro územní plán Semice vyplývají z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1  (schválené 

usnesením vlády České republiky č 276, ze dne 15. 4. 2015) republikové priority územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území. Tyto republikové priority jsou obsažené v Politice územního roz-

voje v kapitole 2.2: 

Podle politiky územního rozvoje (schválené usnesením vlády ČRč. 276, ve znění Aktualizace č. 1, 15. 4. 

2015), leží Semice těsně za hranicemi Metropolitní rozvojové oblasti Praha (OB1) a mezi rozvojovými-

osamiOS3 a OS4. Pro obec Semice z koridorů dopravy a technické infrastruktury definovaných v PÚR 

nevyplývají žádné požadavky, tak jak jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. 

Územní plán Semice bude při stanovení základních principů možného dalšího rozvoje řešeného území 

obsahovat zásady ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního systému ekologické 

stability. Územní plán prověří a upřesní lokalizaci nadregionálních, regionálních a lokálních územních 

systémů ekologické stability. Důsledně bude chráněno kvalitní krajinné prostředí celého řešeného 

území. 

 

- upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem  

ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES: 

nadregionální biokoridor Stříbrný roh - Polabský luh  

Regionální biocentrum Niva Labe u Semic a Ostré  

 

ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při zpřes-

ňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb. Koordinace ploch a koridorů VPS a 

VPO vymezených ZÚR budou probíhat v území dále uvedených ORP a obcí: VPS D 142, VPO NK 10, RC 

349  

 Nadregionální a regionální ÚSES byl v ÚP vymezen. Jako veř. prospěšná opatření VU1 a 

VU2 byly vymezeny pouze nefunkční části nadregionálního biokoridoru NBK 10 Stříbrný 

roh – Polabský luh.  

 

- upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k 

řešení v územně plánovací dokumentace a případně z doplňujících průzkumů a rozborů  

Územně analytické podklady byly podkladem pro toto zadání územního plánu Semice. Budou tak zpraco-

vány pouze doplňující průzkumy a rozbory pro pořízení územního plánu. 

 Doplňující PR+R byly provedeny. 

 

Z ÚAP vyplývá následující:  

 Respektovat limity využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí 

 Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek  

 Dalším požadavkem je řešení střetů záměrů s hodnotami a limity  

 Pro udržitelný rozvoj území ORP Lysá nad Labem územně analytické podklady stanovují tyto 

dlouhodobé cíle:  

o Ochrana a obnova krajiny  

Ochrana přirozených částí krajiny a revitalizace narušených území. Zejména je nutné re-

alizovat funkční územní systém ekologické stability, opatření protierozní ochrany území 

a opatření na zvýšení retenční schopnosti krajiny. Potřebná je též regulace staveb s 

ohledem na krajinný ráz. Připouští se úprava trasování nadregionálních a regionálních 

biokoridorů vedoucích přes zastavěná území.  
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 Tato opatření byla v celém správním území provedena. Je stanovena i výšková a plošná 

regulace staveb. 

o Doplnění a úprava trasování lokálních ÚSES  

tak, aby po realizaci tvořila funkční síť, zanést prvky regionálního a nadregionálního 

systému ekologické stability do územního plánu v souladu s jejich vymezením v platné 

územně plánovací dokumentací kraje - Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.  

 Je navržena úprava trasy ÚSES s cílem zlepšit její funkčnost. 

 

o Řešení postupné revitalizace krajiny  

(ochrana přírody a krajiny, návrh protierozních opatření, revitalizace vodních toků) 

 Tato opatření byla v celém správním území provedena.  

 

d)  Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 

nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 Byly stanoveny dvě rozvojové lokality, kde je požadavek zpracování územní studie. Jde 

o plochy, kde se jedná o větší plošné zábory, kde z pouhého tvaru zastavitelné plochy 

nelze dovodit urbanistickou koncepci. Také jsou to často plochy, které jsou determinová-

ny vybudováním technické a dopravní infrastruktury. Územní studie navíc mohou přispět 

ke koordinaci vlastníků a jejich zájmů a lépe tak reagují na potřeby celku, než jednotlivě 

vydaná územní rozhodnutí. Jsou pružným nástrojem pro přípravu v rozhodování území a 

jejich pořízení je mnohem méně finančně náročnější než nápravy, pramenící 

z nekoordinace oddílných zájmů vlastníků. 

 

e)  případný požadavek na zpracování variant řešení 

 Varianty nebyly zpracovány, protože nebyly požadovány. 

 

f)  požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání 

obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 Požadavky respektovány v plné míře. Pouze u výkresu širších vztahů dochází 

k odchýlení – výkres je zpracován v měřítku 1 : 25 000, větší měřítko je zvoleno 

z důvodu lepší čitelnosti. 

 

h)  požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 

 Vyhodnocení není požadováno. 
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7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 

včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 

Na základě návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 3 

zákona krajský úřad nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Semice na životní pro-

středí (SEA). Proto nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
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8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zákona č. 

183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů 

 

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, k návrhu zadání územního plánu Semice, č.j.: 147628/2015/KUSK, spisová 

značka: SZ_147628/2015/KUSK/2 ze dne 24. 11.2015:  

 

1) Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský 

úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 

Sb.“), sděluje, že v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv předlože-

né koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými 

vládními nařízeními.  

Odůvodnění:  

Podle předloženého návrhu zadání doručeného Krajskému úřadu dne 06. 11. 2015 bude nový územní plán 

vycházet z ÚAP, doplňujících průzkumů a rozborů a z platného vymezení zastavěného území obce. 

Koncepce bude respektovat urbanistickou strukturu současného zastavěného území a rozvojové záměry 

nebudou zásadním způsobem zasahovat do celkového prostorového uspořádání obce. Nové rozvojové 

lokality budou bezprostředně rozvíjet zastavěné území, nebudou navrhovány osamocené enklávy za-

stavitelných ploch. Z mapové aplikace Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje je patrné, že na 

území obce Semice (zahrnující k.ú. Semice nad Labem) se nachází jedno chráněné území soustavy Natu-

ra 2000, jedná se o východní část disjunktně vymezené EVL CZ0210713 Polabské hůry s předměty 

ochrany dvěma typy přírodních stanovišť v zájmu Evropských společenství: „Polopřirozené suché tráv-

níky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)“ a „Extenzivní sečené louky nížin až 

podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)“. Vzhledem k charakteru koncepce bez 

výrazné intenzifikace využití území a s návrhem nových zastavitelných ploch převažující obytné funkce 

v návaznosti na stávající zástavbu lokalizovanou ve větší vzdálenosti od této EVL (na jejím území 

nejsou podle návrhu zadání předpokládány žádné změny funkčního využití území), v relaci k poměrům a 

vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany, nelze dotčení výše uvedené ani žádné jiné 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stano-

visko ve smyslu výše uvedeného výroku.  

 

2) Krajský úřad dále, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zá-

kona ČNR č. 114/1992 Sb., z hlediska ostatních jím chráněných zájmů k předloženému návrhu zadání 

územního plánu Semice uplatňuje požadavek na respektování přírodní rezervace Vrť a jejího ochranné-

ho pásma a na začlenění základních údajů o tomto zvláště chráněném území, lokalizovaném v severo-

západní okrajové části území obce při levém břehu řeky Labe a sloužícím k ochraně přirozeného lužní-

ho lesa v Polabí, do textové i grafické části územního plánu. K dalším chráněným zájmům na úseku 

ochrany přírody a krajiny Krajský úřad v této fázi pořizování územního plánu nemá připomínky, neboť 

návrh zadání územního plánu počítá s respektováním příslušných skladebných částí regionálního a 

nadregionálního územního systému ekologické stability (jedná se o „RC349 Niva Labe u Semic a Ostré“ 

a „NK10 Stříbrný roh - Polabský luh“) a za předpokladu vymezení nových zastavitelných ploch v ná-

vaznosti na zastavěné území v prostředí převážně intenzivně zemědělsky využívaných pozemků, bez 

zásahu do přírodních/přírodě blízkých ekosystémů a specifických stanovištních podmínek a zdrojů pro 

volně žijící organismy, není také důvodné očekávat škodlivé zasahování do přirozeného vývoje nebo do 

biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 
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9. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zákona č. 

183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů zohledněno, 

s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 

podmínky zohledněny nebyly 

 

Nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
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10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 

Tato kapitola je členěna podle textové části návrhu ÚP Semice (dle výroku). 

 

10.1. Odůvodnění vymezení zastavěného území 

Dne 17. 12. 2015 bylo zastupitelstvem obce Semice schváleno opatření obecné povahy – vymezení za-

stavěného území. Tento rozsah zastavěného území byl do územního plánu převzat a na některých 

místech byl aktualizován tak, aby vymezení odpovídalo postupu podle ustanovení § 58, odstavce 1 

písmena a) stavebního zákona.  

 

10.2. Odůvodnění stanovené základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a 

rozvoje jeho hodnot 

Rozvoj ploch bydlení zaznamenává částečnou dynamiku, ke které jsou i demografické argumenty a vý-

borná poloha vůči spádovému sídlu v okolí. Klíčové pro celé správní území je zejména posílení poten-

ciálu rozvoje ploch bydlení, zřejmá je spádovost města Lysé nad Labem. Částečně jsou vymezeny i plo-

chy pro výrobu s nadmístním významem. Ochrana hodnot je zakotvena jak ve výkresech, tak i v textu. 

Také jsou vymezeny přírodní hodnoty, které mají být pro posílení svého genia loci chráněny a je k nim 

navržena řada revitalizačních opatření. 

 

10.3. Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce, včetně vymezení 

zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

10.3.1. Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Jedná se zejména o dílčí doplňování urbanistické koncepce území, které respektuje protáhlý charakter 

sídla, daný osou toku a silnice. Ctí se i možnosti zastavění proluk. Přestavbové plochy hrají důležitý 

význam, neboť je zde řada problematických provozů, která je třeba konverzovat, aby se dostatečně a 

bezkolizně využil potenciál stávající infrastruktury. 
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10.3.2. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 
P
lo
ch

a
 

Navržené funkční využití 

Kód funkčního 

využití, 

rozloha 

Umístění Odůvodnění 

Z1 Plochy bydlení 

v rodinných domech – 

venkovské, Plochy zeleně 

– soukromá a vyhrazená, 

Plochy veřejných 

prostranství 

BV-N 

(5 927 m2) 

ZS-N (1 894 m2) 

PV-N (1 301 m2) 

JV okraj 

sídla 

Jedná se o doplnění proluky mezi již 

existující zástavbou, zemědělsky ani 

lesnicky neupotřebitelnou s ohledem 

na její umístění.  

Z2 Plochy bydlení 

v rodinných domech – 

venkovské, Plochy 

dopravní infrastruktury 

– místní komunikace 

BV-N (4 448 m2) 

DSm-N2 (1 569 m2) 

 

V okraj 

sídla 

Jedná se o scelení lokality, která je 

již částečně zainvestována v části 

sídla, kde není možné provádět inten-

zivní zemědělskou činnost. 

Z3 Plochy bydlení 

v rodinných domech – 

venkovské 

BV-N (15 105 m2) J okraj 

sídla 

Jedna ze dvou strategických rozvojo-

vých ploch sídla, intenzivní zeměděl-

skou činnost nelze provádět do nitra 

již existujícího klínu nezastavitelné 

plochy, lemované okolní zástavbou.  

Z4 Plochy výroby a 

skladování – zemědělská 

výroba 

VZ-N (33 876 m2) J okraj 

sídla 

Potřeby rozšíření areálu. S ohledem 

na prostorové nároky (umístěna 

v zadním traktu areálu) jde o mini-

mální zásah na vliv využití intenzivní 

zemědělské činnosti. 

Z6 Plochy veřejných 

prostranství – veřejná 

zeleň 

ZV-N (2 956 m2) 

 

Z okraj 

sídla 

Plocha umístěná dle potřeby zákona 

v rámci rozvojových ploch pro bydlení. 

Odcloňuje plochy bydlení od komunika-

ce a skýtá prostor pro pobytovou 

rekreaci obyvatelstva. 

Z7 Plochy bydlení 

v rodinných domech – 

venkovské 

BV-N (26 395 m2) Z okraj 

sídla 

Společně s plochou Z3 jde o druhou 

strategickou plochu pro rozvoj sídla. 

Intenzivní zemědělské využití je 

s ohledem na její umístění nereálné, 

využívá se plocha mezi sídlem a vod-

ním tokem. 
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10.3.3. Odůvodnění vymezených ploch přestavby 
P
lo
ch

a
 

Navržené funkční využití 

Kód funkčního 

využití, 

rozloha 

Umístění Odůvodnění 

P1 Plochy výroby a 

skladování – drobná a 

řemeslná výroba 

VD-N (6 432 m2) SV část 

sídla 

Využití pro méně rušící potřeby 

v sídle snižuje možné budoucí kolize 

z hlediska vlivů.  

P2 Plochy výroby a 

skladování – drobná a 

řemeslná výroba 

VD-N (7 677 m2) JZ část 

sídla 

Přirozený filtr mezi plochou bydlení a 

zemědělským areálem. 

P3 Plochy občanského 

vybavení 

OV-N (4 400 m2) J část 

sídla 

Možnost využití vnitřního potenciálu 

sídla pro potřeby komunity. 

P4 Plochy bydlení 

v rodinných domech – 

venkovské 

BV-N (2 747 m2) J část 

sídla 

Možnost využití vnitřního potenciálu 

sídla pro potřeby komunity. 

 

10.3.4. Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

Vymezení ploch veřejné zeleně je dáno zejména požadavkem § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., o obec-

ných požadavcích na využívání území, kdy na každou plochu pro bydlení a občanskou vybavenost je 

nutné vymezit též určitou plochu veřejného prostranství. Vzhledem k charakteru území je nejvhodněj-

ším subtypem veřejného prostranství právě zeleň. Jedná se zejména o západní část území.  

Plochy zeleně soukromé (ZS) a veřejné (ZV) posilují význam celkové kompozice sídla, odcloňují možné 

rušivé provozy, upevňují ekologickou stabilitu a také slouží jako prostředek pro zvýšení retence kraji-

ny. 

 

10.4. Odůvodnění stanovené koncepce veřejné infrastruktury, včetně 

podmínek pro její umísťování 

10.4.1. Odůvodnění - dopravní infrastruktura 

Návrh ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury K.DI.1 v šíři 200 m pro úpravu trasy silnice II/272 

(požadavek ze ZÚR), koridor K.DI.2 o průměru 120 m pro úpravu stykové křižovatky silnic II/272 a 

III/2724 ke zvýšení bezpečnost provozu a koridor K.DI.3 v šíři 65 m pro lávku přes Labe pro pěší a 

cyklisty – lávka zvýší prostupnost území pro obyvatele a turisty. 

Návrh ÚP navrhuje a doplňuje chybějící dopravní síť k novým zastavitelným plochám a chybějící cestní 

síť ve volné krajině, které mají sloužit pro objezd zemědělské techniky mimo sídlo a zajistí obslužnost 

zemědělských pozemků, některé budou jako cyklostezky. 

 

10.4.2. Odůvodnění - technická infrastruktura 

Návrh územního plánu umožňuje vybudování nové, či rozšíření a rekonstrukci stávající technické in-
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frastruktury v rámci přípustného využití všech funkčních ploch. 

Územní plán stanovuje podmínky napojení zastavěných a zastavitelných ploch na centrální kanalizaci a 

ČOV Semice. Po realizaci centrálního vodovodu platí podmínka napojení ploch na tento centrální vodo-

vod. Individuální zásobování vodou je možné pouze do doby jeho realizace. Těmito podmínkami jsou 

chráněny podzemní zdroje vody a ekologická stabilita vodních toků. 

Návrh ÚP umožňuje řešit různé způsoby vytápění a není důvodné ani ekonomicky účelné diktovat jeden 

systém vytápění. 

 

10.4.3. Odůvodnění stanovených požadavků na občanské vybavení veřejné infrastruktury 

Návrh územního plánu vymezuje plochy občanské vybavenosti v dostatečném rozsahu. Občanskou vyba-

venost lze umisťovat i do ploch bydlení a smíšených obytných. Jsou vymezena i veřejná prostranství, 

která umožňují v dostatečné míře poskytnout pobytové funkce pro plochy bydlení.   

 

10.4.4. Odůvodnění stanovených požadavků na veřejná prostranství 

Veřejná prostranství jsou vymezovány z urbanistických důvodů a dále pro naplnění požadavků vyplý-

vajícího z ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., tj. pro každé dva hektary zastavitelné plochy 

bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plo-

chou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, kdy do této výměry se ne-

započítávají pozemní komunikace. Jedná se o tyto plochy veřejných prostranství: 

 

Kód plochy 

veř. pro-

stranství 

Rozloha 

ploch veř. 

prostranství 

Veřejné prostranství 

vymezeno pro zastavi-

telné plochy 

Celková rozloha 

příslušných za-

stavitelných 

ploch 

Lokalita  

Z6 2 956 m2 Z7 26 395 m2 západní okraj sídla 

 

10.4.5. Odůvodnění návrhu řešení požadavků civilní ochrany 

Návrh územního plánu dává zejména informační přehled pro možné poskytnutí úkrytů osob a materiální 

pomoci. Neklade si ambice striktně diktovat podmínky, neboť charakter území vylučuje speciální nároky 

na ochranu CO. 

 

10.5. Odůvodnění stanovené koncepce uspořádání krajiny 

10.5.1. Odůvodnění stanovené koncepce uspořádání krajiny a stanovených podmínek pro 

změny jejich využití 

Tak jako je věnována pozornost zastavěnému území a zastavitelným plochám, řeší návrh stejně dů-

sledně i koncepci území nezastavěného. 

Podle Evropské úmluvy o krajině se „péčí o krajinu“ rozumí činnosti, které směřují v perspektivě trva-
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le udržitelného rozvoje k uchování krajiny v dobrém stavu řízením a harmonizací změn, vyvolaných 

sociálním, ekonomickým a environmentálním vývojem. V souladu s tímto úkolem se územní plánování 

považuje za zvláště významnou činnost, která ve svých důsledcích směřuje ke zhodnocení, obnově nebo 

tvorbě krajiny. 

Návrh respektuje zásady Evropské úmluvy o krajině, vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v 

krajině a formou stanovení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje podmínky pro změ-

ny v jejich využití. Krajinné matrixy jsou členěny do 5 typů funkčních ploch: plochy zemědělské - trvalé 

travní porosty (NZt) v plošném uspořádání, plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp), 

plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (NL), plochy vodní a vodohospodářské (W) a plochy ze-

mědělské - orná půda (NZo). Toto členění dává dostatečně vhodné předpoklady pro ochranu území a 

jeho produkční schopnosti. 

Mimo tyto funkce plní krajina další, pro trvale udržitelný rozvoj nezastupitelné mimoprodukční funkce, 

např. funkce přírodních a přirozených refugií rostlin a živočichů, významného a jediného zdroje pitné a 

užitkové vody apod. Významnou funkcí pro trvale udržitelný rozvoj je i kulturní a estetická hodnota. 

Volná krajina je rovněž nejpřirozenějším a nezastupitelným prostorem pro rekreaci a relaxaci obyvatel-

stva. 

Mezi hlavní úkoly územního plánování v nezastavěném území patří vytváření podmínek pro zachování 

vysoké kvality základních složek životního prostředí, respektování a ochrana krajinného rázu a vý-

znamná podpora přirozeného členění sekundární krajinné struktury – přirozeného krajinného rámce 

sídel, včetně jeho kompozičních aspektů (průhledy, dálkové pohledy, dominanty apod.). Jsou vymezeny 

nové pásy smíšených porostů (NSp-N), vodní plochy (W-N) a cestní sítě. 

Je pochopitelně na uživatelích, která forma využití pozemků bude pro ně adekvátní. Územní plán se 

snaží skloubit podmínky pro rozvoj a ochranu všech složek prostředí, společně s různorodými, často 

protichůdnými zájmy a požadavky obyvatel. Výsledkem je kompromis mezi potřebami člověka a hodnotami 

a limity území (krajiny). Návrh ukazuje možnosti revitalizací vodních toků, výsadeb nelesních porostů. 

Všechny tyto kroky by měly vést k posílení vitality krajiny a zájmu člověka o ni. Návrh podporuje a 

rozvíjí prostupnost území. Funkční rozložení ploch je navrženo s ohledem na potřebu zvýšení ekolo-

gické stability a možnosti zprůchodnění správního území, které je dnes pokryto převážně zorněnou 

půdou.  

Tři funkční typy krajiny – plochy zemědělské - trvalé travní porosty (NZt), plochy lesů (NL) a plochy 

smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) umožňují přímý kontakt návštěvníka s krajinnými slož-

kami bez nutnosti obcházet rozsáhlé bloky, jako je tomu v případě ploch zemědělských - orné půdy, 

které tuto možnost poskytují v omezené míře. Vymezením tras stávajících i navržených účelových 

komunikací a přípustných podmínek pro trasování cestní sítě kdekoliv v neurbanizovaném území je 

rovněž zajištěna podmínka prostupnosti krajiny. 

 

10.5.2. Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) 

Základní skladebnou součástí ÚSES je biocentrum (centrum biotické diverzity). Jeho plocha je nebo má 

být tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který svou velikostí a stavem ekologických 

podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny. Jedná se o 

biotop nebo soubor biotopů, jenž svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 

pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je skladebnou součástí ÚSES, která je nebo cílově má být tvořena ekologicky významným 

segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné 

kontakty organismů. Na rozdíl od biocenter nemusí umožňovat trvalou existenci všech druhů 

zastoupených společenstev. Funkčnost biokoridorů podmiňují jejich prostorové parametry, stav trvalých 



58 

 

ekologických podmínek a struktury i druhové složení biocenóz. Vymezené biokoridory jsou většinou 

vedeny podél vodních toků. 

 

V řešeném území je vymezena lokální, regionální a nadregionální úroveň ÚSES. 

Návrh pro plochy ÚSES stanovuje podmínky využití. Tyto plochy jsou harmonicky doplněny do ploch 

uspořádání krajiny a tvoří tak nedílnou součást celého krajinného rámce (kap. 5.2. textové části 

návrhu ÚP). 

Stanovené podmínky využití na plochách ÚSES mají překryvnou funkci a jsou tedy nadřazeny 

podmínkám využití ploch, které překrývají.  

 

10.5.3. Odůvodnění zachování prostupnosti krajiny 

Jsou vymezeny cestní sítě v krajině a to v rámci celého správního území, kde se předpokládá i její 

zpřístupnění pro krátkodobé účely rekreace. 

 

10.5.4. Odůvodnění návrhu protierozních opatření a odůvodnění stanovených nástrojů pro 

ochranu území před povodněmi 

Návrh ÚP vymezuje řadu pásů a ploch se zvýšenou retenční schopností území jako jsou plochy smíšené 

nezastavěného území – přírodní (NSp-N), plochy trvalých travních porostů (NZt-N) a plochy vodní (W-

N). Tyto jsou vymezeny zejména podél vodních toků a na velkých blocích orné půdy. 

 

10.5.5. Odůvodnění podmínek stanovených návrhem ÚP ve vztahu k rekreaci 

Stávající plochy individuální rekreace jsou potvrzeny a stavební činnost v rámci těchto ploch je pod-

mínkami využití výrazně redukována (kap. 6.1.4. výroku). Plochy bydlení a smíšené obytné umožňují 

saturovat potřebu rekreace - přechodného ubytování a rovněž řada navržených krajinných úprav a 

cestní síť umožňují lépe vytěžit stávající potenciál území. 

 

10.5.6. Odůvodnění podmínek pro dobývání ložisek nerostných surovin 

Návrh ÚP vymezuje plochu pro těžbu štěrkopísků NT-N a podmínkami využití usměrňuje tento záměr. 

 

10.6. Odůvodnění stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití 

10.6.1. Zastavěné území a zastavitelné plochy 

10.6.1.1. Plochy bydlení v bytových domech (BH) 

Bydlení v bytových domech je zastoupeno jako stávající - o vyšších podlažnostech. Jedná se o plochy 

určené pro bydlení městského charakteru se středněpodlažní hladinou zástavby. Tato zástavba je 

podmínkami využití upravena tak, že jsou zde nastaveny možnosti pro plochy občanské vybavenosti, 

naopak upozaděny jsou funkce vedoucí k uspokojování individuálních potřeb zemědělské či pěstební 

činnosti. Urbanisticky jde o výrazné lokality, které mají omezené možnosti dalšího rozvoje obdobným 

charakterem zástavby. 
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10.6.1.2. Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 

Bydlení venkovské je zastoupeno ve převážné míře. Tato zástavba je podmínkami využití korigována a 

limitována tak, aby její charakter přiměřenou formou respektoval genius loci původní zástavby a záro-

veň nebyla výrazně neomezována ze strany návrhu územního plánu. 

U ploch bydlení je často stanoven rovněž rozdílný požadavek na minimální výměru stavebních parcel, 

případně jejich tvar a uspořádání staveb. Tento požadavek vychází z požadavků obklopující 

urbanistické koncepce, charakteru zástavby, na kterou by nové stavební záměry měly harmonicky 

navazovat.  

Odůvodnění detailnějšího členění podtypů s rozdílným způsobem využití: 

Členění na 2 funkční podtypy vychází z odlišných charakterů zástavby rodinných a bytových domů, 

které jsou svým urbanistickým pojetím a ochranou hodnot naprosto různorodé. Tyto plochy je třeba 

plošně odlišit, tak jak je utvářena jejich urbanistická koncepce. 

 

10.6.1.3. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)    

Jedná se o funkci, která je zcela legitimním mixem jednotlivých funkcí bydlení, služeb a také nerušící 

malovýroby (zejména zemědělství), z nichž každá může koexistovat s ostatními. Uspokojování potřeb se 

tak děje pro místní a nadmístní potřeby. 

 

10.6.1.4. Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

Rekreace rodinná je zastoupena ve stávajících plochách. Tato rekreace je pro koncepci důležitá. 

Reaguje na potřeby příměstské rekreace a doplňuje tak komplexní požadovanou nabídku služeb. 

Tyto plochy lze považovat za stabilizované a není účelné je s ohledem na atraktivní nabídku ploch 

rekreace hromadné dále rozšiřovat. 

 

10.6.1.5. Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) 

Rekreace hromadná je zastoupena stávající plochou na severovýchodním okraji sídle. Tato rekreace pro 

je pro koncepci důležitá. Reaguje na potřeby příměstské rekreace a podpoří tak ekonomický stimul 

oblasti. Jedná se o plochy stabilizované, navrhované nové nejsou. 

 

10.6.1.6. Plochy občanského vybavení (OV) 

Návrh potvrzuje ve svém statutu stávající plochy občanského vybavení (OV). Jedná se o mix přípust-

ných funkcí služeb. Možnosti související občanské vybavenosti jsou umožněny podmínkami využití dané 

rovněž pro stávající, tak i nově vymezené zastavitelné plochy obytné zástavby. 

 

10.6.1.7. Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Návrh vymezuje plochy tohoto občanského vybavení (OS). Jedná se o mix přípustných funkcí služeb a 

částečně také ubytování. Tyto funkce budou plnit roli zejména k plochám bydlení a doplňují potřebu 

zázemí obce. 

 

10.6.1.8. Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 

Návrh potvrzuje ve svém statutu stávající plochy tohoto občanského vybavení (OH).  
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Odůvodnění detailnějšího členění podtypů s rozdílným způsobem využití: 

Členění na tři funkční podtypy vychází ze 3 požadovaných odlišných charakterů zástavby, které jsou 

svým urbanistickým pojetím a ochranou hodnot naprosto různorodé. U hřbitova jde zejména a pouze o 

funkce, které jsou neslučitelné s jinou nabídkou služeb než pohřebnictvím. Plochy sportovní je třeba 

vymezit z důvodu potřeby takových ploch ve správním území, a které nebudou zabírány zástavbou 

jiného charakteru. Vymezení ploch občanské vybavenosti je nezbytným předpokladem pro rozvoj ploch 

bydlení, které reagují i na možnost nárůstu obyvatel.  

 

10.6.1.9. Plochy veřejných prostranství (PV) 

Návrh vymezuje plochy rozšířených úseků ulic apod. jako plochy veřejných prostranství. 

 

10.6.1.10. Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

Jako plochy veřejné zeleně jsou označeny plochy sloužící primárně pro veřejnou zeleň. Zeleň má mnoho 

pozitivních funkcí, které zvyšují kvalitu pracovního a životního prostředí (funkce mikroklimatická, hy-

gienická, ochranná, estetická, biologický význam). Neméně důležitý je její význam urbánní a kompoziční. 

Podíl těchto ploch při formování veřejného prostoru proto nesmí být snižován. 

Návrh potvrzuje stávající plochy veřejné zeleně v jejich dosavadním významu a rozsahu a v souvislosti 

s rozvojovou plochou bydlení s rozlohou nad 2 ha vymezuje novou plochu veřejné zeleně. 

 

10.6.1.11. Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS) 

Jedná se zejména o takové plochy, kde je zapotřebí udržet de-facto statut nezastavitelnosti, avšak 

v zastavěném území s možností oplocení. 

Odůvodnění jiného funkčního typu než je stanoveno vyhláškou v platném znění: 

V návrhu ÚP bylo stanoveno funkční využití nad rámec obsahu citovaného právního předpisu. Doplnění 

tohoto druhu ploch bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému zeleně podle přílohy č. 7, části I, 

odst. 1, písm. c. vyhlášky č. 500/2006 Sb. Jde o plochy zeleně, konkrétně zeleně soukromé a 

vyhrazené (ZS). Jde o zeleň zpravidla na soukromých pozemcích, nebo dokonce oplocených. 

Významová škála těchto ploch je poměrně široká. V zastavěném území zahrnuje plochy rozptýlené 

zeleně, mající takřka přírodní charakter. Ty mají zejména prostorově clonící a ekologickou funkci. 

Nemusejí být nutně průchodné a dosažitelné obyvatelům obce. Jde zpravidla o plochy zahrad a sadů. 

Tyto plochy zaručují typické prolnutí přírodních prvků se zástavbou, zprostředkovávají přechod 

záhumenních partií sídla do volné krajiny.  

Vymezení všech takových ploch má společného jmenovatele, a tím je potřeba jejich zachování a 

ochrany, zejména před zastavěním. Jsou nedílnou součástí systému sídelní zeleně (spolu se zelení 

veřejných prostranství). Jejich význam tkví rovněž ve zprostředkování přirozeného přechodu 

urbanizovaných ploch do krajiny, často se fakticky prolínají např. s plochami krajinné zeleně. Tyto 

plochy přivádějí biotu do zástavby, příznivě ovlivňují mikroklima a mají tedy nesporný význam pro 

kvalitu životního prostředí. 

Zástavbu, vyjma určených, na těchto plochách nelze připustit. Podmínky využití těchto ploch jejich 

ochranu před zastavěním zaručují. 

Podmínky využití pro tyto plochy vyžadují jiné parametry, než je tomu u ostatních ploch 

nezastavěného území, jež definuje vyhláška. Hlavním problémem je již fakt, že tyto plochy se nalézají 

uvnitř zastavěného území. Proto na ně nelze aplikovat žádné vhodné funkční využití, které vyhláška 
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nabízí. 

 

10.6.1.12. Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) 

Tyto výrobní plochy jsou zejména plochami areálové zástavby, která často tvoří již integrální součást 

obce, a proto se jedná o mix služeb a nerušící výroby. Jsou zastoupeny okrajově, protože řadu 

požadavků přebírají plochy zemědělské výroby. Tyto plochy se pozvolna transformují na převažující 

službový sektor. Tyto plochy řeší především drobnější výrobu, která je slučitelná s navazujícími 

funkcemi bydlení a také mají nižší výškové limity zástavby. 

 

10.6.1.13. Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

Územní plán vymezuje plochy zemědělských areálů a dílčí vymezení jejich rozšíření. Stanovuje pro ně 

maximální hranici negativních vlivů (viz kap. 6.3.2. výroku). 

Odůvodnění detailnějšího členění podtypů s rozdílným způsobem využití: 

Členění na 2 funkční podtypy vychází z různých požadovaných charakterů zástavby. Méně rušící a 

více rušící provozy. 

 

10.6.1.14. Plochy technické infrastruktury (TI) 

Jsou to plochy určené zejména pro stavby technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a nezbyt-

ného zázemí.  

 

10.6.1.15. Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)  

10.6.1.16. Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace (DSm)  

10.6.1.17. Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (DSú)  

10.6.1.18. Plochy dopravní infrastruktury – letecká (DL)  

Všechny tyto plochy zajišťují dopravní dostupnost a jejich funkční členění je důvodné z hlediska 

vlastnictví a podmínek připojení na dopravní infrastrukturu. Návrh navrhuje především plochy místních 

a účelových komunikací v krajině a sídle.    

 

10.6.2. Plochy přírody a krajiny 

10.6.2.1. Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Jedná se o plochy vodních toků, rybníků, retenčních a ostatních vodních nádrží, které plní funkce 

ekologicko-stabilizační, retenční, rekreační, estetické a hospodářské. 

Vodní plochy a toky zůstávají nejdůležitějšími přírodními činiteli v krajině. Se svými břehovými partiemi 

se podílejí nejsilnější měrou na migraci a reprodukci většiny rostlinných a živočišných druhů.  

Systém opatření posiluje retenci krajiny a zlepšuje její biodiverzitu. Návrh nové plochy vymezuje tam, 

kde je to nejvíce účelné a prospívá tak ke zvýšení ekologické stability a posílení protipovodňové 

funkce, čímž pomáhá k dalšímu zvýšení retence v území. Podmínky využití ostatních ploch nezastavě-

ného území zřízení drobných vodních ploch a vodohospodářských úprav umožňují také. 
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10.6.2.2. Plochy zemědělské – orná půda (NZo) 

Jedná se o plochy zemědělské - orné půdy, které plní výhradně hospodářské funkce. Statut ploch 

orné půdy se nemění. 

 

10.6.2.3. Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NZt) 

Jde o plochy luk a pastvin, jedná se o trvalé a speciální kultury ve volné krajině (nezastavěném úze-

mí). Návrh nevylučuje možnost částečného, poměrně variabilního zemědělského i nezemědělského využi-

tí, a to za podmínek daných podmínkami využití. 

 

10.6.2.4. Plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa (NL) 

Jedná se o plochy určené k plnění funkce pro upevnění funkce ekologicko-stabilizační, krajinotvorné, 

rekreační, estetické a hospodářské.  

 

10.6.2.5. Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp) 

Jde převážně o maloplošná, často liniová a bodová území. Jsou nárazovými prvky erozních splachů a 

odvodňují za pomoci dešťových koryt přebytečnou vodu. Jsou útočištěm volně žijících živočichů a „zá-

sobárnou“ přirozených druhů bylin a trav pro postupnou revitalizaci krajiny. Jejich ochrana a postupné 

doplňování je pro přírodní biodiverzitu krajiny a krajinný ráz zcela zásadní a nenahraditelná. Význam-

nou roli bude hrát procentuelní zastoupení jednotlivých prvků vegetace a jejich vzájemná rozmanitost a 

uskupení. Jedná se o plochy, které kombinují travní porosty s keřovým a stromovým patrem na země-

dělských pozemcích, jež svojí existencí chrání. 

V návrhu se jedná o potvrzení stavu ploch charakterizovaných zejména jako ostatní (dle katastrálních 

map), ochrana a ukotvení jejich funkce. Je navržena řada ploch nových, které ekologickou stabilitu po-

sílí. Nejedná se o zábory ZPF. Jsou vymezeny pásy pro posílení protierozních funkcí a ochranu cestní 

sítě. Jsou také vymezeny pásy, které podporují prvky ÚSES s cílenou snahou posílení ekologické sta-

bility. 

 

10.6.2.6.  Plochy těžby nerostů - nezastavitelné 

Jedná se o plochy určené pro funkce a činnosti spojené s těžbou, roztříděním a skladováním nerostné 

suroviny, hlušiny a pro plochy technického zajištění této těžby.  

 

10.6.3. Zdůvodnění stanovení výstupních limitů 

Výstupní limity jsou obecným ustanovením - podmínkou, která se vztahuje v rámci celého správního 

území a není účelné, efektivní ani graficky přehledné je zobrazovat v plošných jevech hlavního výkre-

su konkrétně. 
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10.7. Zdůvodnění 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 

10.7.1. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb 

 Dopravní a technická infrastruktura 

kód a 

číslo 

VPS 

název odůvodnění 

VDt1 Plocha pro komunikaci, chodníky a inženýrské 

sítě (DSm-N1) 

propojení hřiště s jižní částí sídla 

VDt2 Plocha pro komunikaci, chodníky a inženýrské 

sítě (DSm-N2) 

obsluha zastavitelné plochy Z2 

VDt3 Plocha pro komunikaci, chodníky a inženýrské 

sítě (DSm-N3) 

doplnění chybějícího propojení komunikací 

na jihozápadním okraji sídla 

VDt4 Plocha pro komunikaci, chodníky a inženýrské 

sítě (DSm-N4) 

rozšíření stávající účelové komunikace, 

obsluha ČOV a napojení rekreační lokality 

u Labe 

VDt5 Plocha pro komunikaci, chodníky a inženýrské 

sítě (DSm-N5) 

alternativní napojení sídla z jižního smě-

ru 

 

 Dopravní infrastruktura 

kód a 

číslo 

VPS 

název odůvodnění 

VD1 Úprava trasy silnice II/272 vč. souvisejících sta-

veb (K.DI.1) 

požadavek ze ZÚR 

VD2 Úprava stykové křižovatky silnic II/272 a III/2724 

vč. souvisejících staveb (K.DI.2) 

zvýšení přehlednosti a bezpečnosti pro-

vozu 

VD3 Lávka přes Labe pro pěší a cyklisty vč. souvise-

jících staveb (K.DI.3) 

zvýšení prostupnosti území pro obyvatele 

a turisty, zvýšení rekreačního potenciálu 

území 

VD4 Cyklostezka podél Labe (DSú-N6) zvýšení prostupnosti území pro obyvatele 

a turisty, zvýšení rekreačního potenciálu 

území 
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10.7.2. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných opatření 

 Opatření k podpoře nefunkčních prvků ÚSES 

kód a 

číslo 

VPO 

název prvku ÚSES odůvodnění 

VU1 Nadregionální biokoridor NBK 10 Stříbrný roh – 

Polabský luh – nefunkční část 

požadavek ze ZÚR, posílení ekologické 

stability, zajištění funkčnosti biokoridoru 

VU2 Nadregionální biokoridor NBK 10 Stříbrný roh – 

Polabský luh – nefunkční část 

 

10.7.3. Zdůvodnění vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebylo nutné vymezovat, není tedy ani co zdůvodňovat. 

 

 

10.8. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 

prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí 

prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 

katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 

katastrálního zákona 

Možnost uplatnění předkupního práva není v územním plánu využito, jelikož nemá obec zájem tento 

nástroj využít. 

 

 

10.9. Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 

stavebního zákona 

Stanovení kompenzačních opatření nebylo KÚ Středočeského kraje požadováno – proto nejsou kompen-

zační opatření v ÚP Semice přímo navrhována. 

 

 

10.10. Zdůvodnění potřeby vymezení územních studií 

Územní studie jsou požadovány tam, kde se jedná o rozsáhlé plošné zábory, kde z pouhého tvaru za-

stavitelné plochy nelze dovodit urbanistickou koncepci. Územní studie navíc mohou přispět ke koordina-
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ci vlastníků a jejich zájmů a lépe tak reagují na potřeby celku, než jednotlivě vydaná územní rozhod-

nutí. Jsou pružným nástrojem pro přípravu v rozhodování území a jejich pořízení je mnohem méně fi-

nančně náročnější než nápravy pramenící z nekoordinace oddílných zájmů vlastníků. 

 

 

10.11. Odůvodnění výroku o počtu listů 

Je dáno osnovou výrokové části ÚP dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 a je pojistkou pro nezákonné 

vyjmutí nebo přidání textu do schváleného a projednaného ÚP. 
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11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k 

rozboru udržitelného rozvoje (RUR) území 

 

Nejlépe lze hodnotit ekonomický pilíř a sociální. Méně pak environmentální pilíř. 

Pro horninové prostředí a geologii návrh nepřináší žádné důsledky ve svém řešení, protože ložiska 

zde nejsou dotčena dalšími rozvojovými plochami. 

Pro vodní režim krajiny návrh přináší pozitivní důsledky, které posilují rozlohu vodních zdrojů, a snaží 

se zlepšit podmínky pro jímání vody a to díky navrženým protierozním opatřením. Jsou vymezeny vod-

ní plochy, které mohou být účinným akumulačním opatřením z hlediska retence a v létě mohou plnit 

svojí krajinnou funkci. Jsou vymezeny plochy smíšené přírodní pro ekologickou stabilitu. 

Pro hygienu životního prostředí ponechává dosavadní stav, koncepci topení nemění, zástavbu 

s rušivými vjemy eliminuje vůči těsným vazbám k bydlení. Jsou nastaveny výstupní limity, které omezují 

podmínky rozvoje.  

Pro ochranu přírody a krajiny návrh na jedné straně omezeně redukuje rozsah ploch ZPF, na straně 

druhé vymezuje řadu ploch k výsadbě smíšených ploch nezastavěného území.  

Pro ochranu zemědělského půdního fondu návrh mírně zhoršuje dosavadní stav vymezením ploch zá-

stavby, na straně druhé razantně zlepšuje stav řadou krajinných opatření s cílem ochrany půdy vůči 

degradaci dané splachy a větrnou erozí.  

Pro ochranu veřejné a dopravní infrastruktury návrh posiluje dosavadní stav vymezením nových kori-

dorů technické infrastruktury. Návrh rovněž vymezuje plochy nové pro občanskou vybavenost.  

Pro ochranu sociodemografických podmínek návrh zlepšuje situaci vymezením ploch pro umístění občan-

ské vybavenosti a posiluje demografický trend vymezením dalších ploch k bydlení. 

Pro ochranu bydlení návrh zlepšuje situaci vymezením ploch k bydlení s cílem dostatečně využít růs-

tový potenciál sídla. 

Pro ochranu rekreace návrh vymezuje řadu účelových komunikací v krajině, ploch smíšených nezastavě-

ného území a ploch vodních, vymezuje rekreační plochy. 

Pro ochranu hospodářských podmínek návrh posiluje plochami výroby a občanské vybavenosti. 

Pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot jsou vymezeny principy regulace zástavby, jsou 

vymezeny hodnoty. 

Střety záměrů na provedení změn v území jsou vyřešeny tím, že byly zapracovány do koncepce návrhu  

Nebyly řešeny varianty.  

Celkové vyhodnocení vlivů na URÚ lze hodnotit jako mírně pozitivní. Jednoznačně zlepšuje dvě složky 

pilířů ekonomického a sociálního. V případě pilíře environmentálního jde o neutrální stav. 
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12. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch 

12.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Podmínky pro využití ploch jsou navrženy tak, aby zastavěné území mohlo být hospodárně a dostateč-

ně využíváno a zároveň byla snaha zajistit ochranu kulturních hodnot území. Pracuje se zejména 

s vnitřními rezervami, transformací území a velké plošné celky záborů se prakticky nevymezují. Nava-

zuje se na již existující síť komunikací, zástavba těsně navazuje na současně zastavěné území.  

 

12.2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Předpokladem prosperity je výborná geografická vazba na ekonomicky prosperující Lysou nad Labem a 

možnost nabídky pracovní síly.  

Vymezení zastavitelných ploch je drženo zásadou návaznosti na stávající zastavěné území, s cílem 

zamezit nežádoucí suburbanizaci území. 

 

12.3. Výpočet potřeby vymezení zastavitelných ploch 

 

 Předpokládaný odhad potřeby vymezení ploch pro bydlení: 

Požadavky vyplývající z demografického vývoje  50 b. j. za 10 let (výpočet uveden níže) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za posledních 5 let (2011-2015) byl zjištěn přírůstek 80 obyvatel (průměrně 20 obyv./rok). 

Předpokládaný přírůstek obyvatel pro dalších 10 let je dle statistiky, respektive dle demografické 

křivky, 200 obyvatel. Když tento údaj vydělíme 4 obyvateli/1 bytovou jednotku (b. j.), získáme počet 50 

byt. jednotek. 

 

Rok Počet obyvatel 

2011 1069 

2012 1083 

2013 1102 

2014 1115 

2015 1149 

Zdroj: ČSÚ, Databáze 

demografických údajů za 

obce ČR 

Počet obyvatel k 31. 12. 



68 

 

 Výpočet potřeby ploch pro bydlení: 

Potřeba bytových jednotek    50 b. j.      

Rezerva 10%      5 b. j. 

              

Potřeba bytových jednotek celkem   55 b. j. 

 

 

 Plochy pro bydlení vymezené v územním plánu Semice: 

1 b. j. v rodinných domech BV = potřeba cca 1200 m2 

 

Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV-N) 

Zastavitelná plocha     54 631 m2 

Počet bytových jednotek    46 b. j. 

 

 Závěr: 

V územním plánu Semice jsou vymezeny plochy bydlení pro cca nových 46 b. j. Spočítaná předpokládaná 

potřeba byt. jednotek je cca 55. Z toho vyplývá, že navržené plochy bydlení nejsou předimenzované a 

odpovídají skutečné potřebě. Naopak je spočítaná potřeba nepatrně vyšší – budou využity volné po-

zemky uvnitř zastavěného území. 
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13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v 

zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 

odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 

Takové plochy ani koridory nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 

nejsou vymezeny. 
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14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa (PUPFL)  

14.1. Vyhodnocení záboru ZPF 

V tabulkové části jsou jednotlivé očíslované lokality charakterizovány jejich navrhovaným funkčním 

využitím (tabulka obsahuje jak plochy krajinných opatření, tak plochy zastavitelné). Dále jsou uvedeny 

plochy záboru roztříděné podle jednotlivých kultur a podle tříd ochrany. V předposledním sloupci je 

zobrazena dotčená investice do půdy (v území se jedná o odvodnění). Lokality, které zabírají PUPFL, 

jsou v tabulce zvýrazněny červenou barvou písma. 

Návrh územního plánu Semice obsahuje rozvojové plochy zahrnuté ve vydaném Územním plánu sídelního 

útvaru Semice (1/2001) vč. Změny č. 1 (9/2004) a Změny č. 2 (11/2008), které byly z hlediska odnětí ze 

ZPF již vyhodnoceny a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseny. Tyto lokality, celé již jednou vyhodnocené, 

jsou barevně označeny žlutou barvou. 
V grafické části (O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1 : 5000) je v řešeném území 

vyznačen zákres hranic BPEJ s jejich kódem a vyznačen zákres lokalit záboru s jejich označením (již 

vyhodnocené lokality v předchozí ÚPD jsou barevně odlišeny). 
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Katastrální území: Semice nad Labem 

Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavi-

telná 

plocha 

Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor 

ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy - 

odvodnění 

(ha) 
orná 

půda 
zahrady 

trv. travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

W1   
Plochy vodní a vodohospo-

dářské W-N 
1,4711     1,4711 0,1841       1,2870   

Plochy vodní a vodohospodářské celkem 1,4711                   

NT1   
Plochy těžební nezastavitel-

né NT-N 
14,1742 14,1742     0,1615     14,0127   8,1920 

Plochy těžební celkem 14,1742                   

1 Z7 
Plochy bydlení - v rodinných 

domech - venkovské BV-N 
2,5091 2,5091     2,5091           

2 Z3 
Plochy bydlení - v rodinných 

domech - venkovské BV-N 
1,5119   1,5119         1,5119     

3 Z2 
Plochy bydlení - v rodinných 

domech - venkovské BV-N 
0,1496 0,1496           0,1488 0,0008   

4 Z2 
Plochy bydlení - v rodinných 

domech - venkovské BV-N 
0,2975 0,2975           0,2975     

5 Z1 
Plochy bydlení - v rodinných 

domech - venkovské BV-N 
0,5927 0,5927           0,7083     

Plochy bydlení celkem 5,0608                   
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Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavi-

telná 

plocha 

Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor 

ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy - 

odvodnění 

(ha) 
orná 

půda 
zahrady 

trv. travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

7 Z1 
Plochy zeleně - soukromá a 

vyhrazená ZS-N 
0,1827 0,1827           0,1827     

Plochy zeleně celkem 0,1827                   

8 Z4 
Plochy výroby a skladování - 

zemědělská výroba VZ-N 
3,3758 3,3758           3,3758     

Plochy výroby a skladování celkem 3,3758                   

23 Z1 
Plochy veřejných prostran-

ství PV-N 
0,1301 0,1301           0,1301     

Plochy veřejných prostranství 0,1301                   

10   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - místní komunikace 

DSm-N1 

0,1943 0,1943           0,1943     

11 Z2 

Plochy dopravní infrastruk-

tury - místní komunikace 

DSm-N2 

0,1624 0,1624           0,0861 0,0763   

12   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - místní komunikace 

DSm-N4 

0,3648 0,3648     0,3648         0,1055 

13   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N1 

0,5152 0,5152     0,0898     0,4254   0,1710 
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Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavi-

telná 

plocha 

Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor 

ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy - 

odvodnění 

(ha) 
orná 

půda 
zahrady 

trv. travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

14   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N2 

0,1798 0,1798           0,1798     

15   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N3 

0,1388 0,1388           0,1388   0,0015 

16   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N4 

0,9789 0,9789       0,0998 0,6883 0,1908   0,1177 

17   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N5 

0,5818 0,5818     0,5804       

    

18   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N6 

0,7557     0,7557 0,4167 0,3081     0,0309   

19   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N7 

0,0922 0,0922     0,0922           

20   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - místní komunikace 

DSm-N5 

1,3053 1,3053     0,2658 1,0395         

21   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N9 

0,3350 0,3350     0,2687     0,0104 0,0559   
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Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavi-

telná 

plocha 

Způsob využití plochy 

Celkový 

zábor 

ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 

kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy - 

odvodnění 

(ha) 
orná 

půda 
zahrady 

trv. travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

22   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N10 

0,8646 0,8646     0,8612           

24   

Plochy dopravní infrastruk-

tury - účelové komunikace 

DSú-N8 

0,1653 0,1653           0,1653   0,0650 

Plochy dopravní infrastruktury celkem 6,6341                   

ZÁBOR ZPF CELKEM 31,0288 27,2901 1,5119 2,2268 5,7943 1,4474 0,6883 21,7587 1,4509 8,6527 

 

Celkový přehled 

Katastrální 

území 

Celkový 

zábor 

ZPF pro 

nové 

vodní 

plochy 

(ha) 

Celkový 

zábor 

ZPF pro 

těžební 

plochy 

(ha) 

Celkový 

zábor ZPF 

pro plochy 

zastavitelné 

(ha) 

Zastavitelné plochy - rozdělení dle funkčního využití 

Nový zábor 

ZPF pro nové 

vodní plochy 

(nad rámec již 

vyhodnocených)  

Nový zábor 

ZPF pro nové 

těžební plochy 

(nad rámec již 

vyhodnocených)  

Nový zábor 

ZPF pro plo-

chy zastavi-

telné (nad 

rámec již vy-

hodnocených)  

Plochy 

bydlení 

(ha) 

Plochy 

zeleně 

(ha) 

Plochy 

výroby a 

skladování 

(ha) 

Plochy ve-

řejných pro-

stranství 

(ha) 

Plochy do-

pravní in-

frastruktury 

(ha) 

Semice nad 

Labem 
1,4711 14,1742 15,3835 5,0608 0,1827 3,3758 0,1301 6,6341 0,0000 0,0000 12,2649 

    31,0288 15,3835 12,2649 
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14.2. Zdůvodnění záboru ZPF – zastavitelné plochy 

Vyhodnocení záboru ZPF bylo provedeno pro plochy zemědělské půdy zabírané ve prospěch zastavitel-

ných ploch vč. nových komunikací. Celková plocha záborů zemědělské půdy pro tyto plochy tvoří 

15,3835 ha. 

Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na velikost a význam obce, jeho charakter, rozvojový 

potenciál, vhodnost k zástavbě a dosažitelnost dopravní a technické infrastruktury. Rozvojové plochy 

reagují na dosavadní vývoj v lokalitě. 

V následujících tabulkách jsou uvedena jednotlivá odůvodnění pro všechny lokality. 

 

Katastrální území: Semice nad Labem 

Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

plocha 

Způsob využití 

plochy 
I. třída II. třída Zdůvodnění záboru 

1 Z7 

Plochy bydlení 

- v rodinných 

domech - ven-

kovské BV-N 

2,5091  

Převzato ze stávajícího územního plánu sídelního 

útvaru Semice, ve kterém je území vymezeno jako 

obytné území OV, lokalita č. 5 - zábor v I. třídě 

ochrany má být posuzován podle ust. § 4 odst. 4 

zákona č. 334/1992 Sb. 

Pro lokalitu je vydáno územní rozhodnutí ze dne 

16. 7. 2010. Vzhledem k tomu, že již započal správ-

ní proces vedoucí k vydání územního rozhodnutí a 

lokalita je k tomu urbanisticky velmi vhodná, lze 

konstatovat, že zde v souladu s ust. §4 odst. 3 

velmi výrazně převažuje jiný veřejný zájem nad 

veřejným zájmem na ochraně ZPF. Vypuštěním 

z návrhu ÚP by došlo k narušení právní kontinuity 

rozhodování v území. Doposud bylo se zástavbou 

počítáno. 

Strategická plocha pro rozvoj sídla. Intenzivní 

zemědělské využití je s ohledem na její umístění 

nereálné, využívá se plocha mezi sídlem a vodním 

tokem. 
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Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

plocha 

Způsob využití 

plochy 
I. třída II. třída Zdůvodnění záboru 

2 Z3 

Plochy bydlení 

- v rodinných 

domech - ven-

kovské BV-N 

  

Strategická rozvojová plocha pro rozvoj sídla. 

Intenzivní zemědělskou činnost nelze provádět do 

nitra již existujícího klínu nezastavitelné plochy, 

lemované okolní zástavbou. 

Lokalita přirozeně navazuje na zastavěné území a 

vhodně dotváří urbanistickou koncepci dané lokali-

ty. Jak je prokázáno v části „Odborný odhad po-

třeby zastavitelných ploch pro bydlení“, nárůst 

ploch pro bydlení je zde zcela adekvátní a ne-

zbytný. Nacházíme se v atraktivním přírodním 

prostředí se skvělou dopravní dostupností jak na 

regionální centrum Lysá nad Labem a Český Brod, 

tak především na aglomeraci Prahy se středoev-

ropským významem. Umístění této dílčí rozvojové 

plochy zde tedy odráží jak stanovené priority 

územního plánování v rámci aktualizované Politiky 

územního rozvoje ČR, tak i v rámci aktualizovaných 

Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.   

3 Z2 

Plochy bydlení 

- v rodinných 

domech - ven-

kovské BV-N 

  Scelení lokality, která je již částečně zainvestová-

na v té části sídla, kde není možné provádět in-

tenzivní zemědělskou činnost. 

Převzato ze stávajícího územního plánu sídelního 

útvaru Semice, ve kterém je území vymezeno jako 

obytné území OV, lokalita č. 2. 4 Z2 

Plochy bydlení 

- v rodinných 

domech - ven-

kovské BV-N 
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Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

plocha 

Způsob využití 

plochy 
I. třída II. třída Zdůvodnění záboru 

5 Z1 

Plochy bydlení 

- v rodinných 

domech - ven-

kovské BV-N 

  

Doplnění proluky mezi již existující zástavbou, 

zemědělsky ani lesnicky neupotřebitelnou 

s ohledem na její umístění. 

Lokalita přirozeně navazuje na zastavěné území, 

sceluje ho a vhodně dotváří urbanistickou koncepci 

dané lokality. Jak je prokázáno v části „Odborný 

odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení“, 

nárůst ploch pro bydlení je zde zcela adekvátní a 

nezbytný. Nacházíme se v atraktivním přírodním 

prostředí se skvělou dopravní dostupností jak na 

regionální centrum Lysá nad Labem a Český Brod, 

tak především na aglomeraci Prahy se středoev-

ropským významem. Umístění této dílčí rozvojové 

plochy zde tedy odráží jak stanovené priority 

územního plánování v rámci aktualizované Politiky 

územního rozvoje ČR, tak i v rámci aktualizovaných 

Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.   

7 Z1 

Plochy zeleně 

- soukromá a 

vyhrazená ZS-

N 

  

Doplnění proluky mezi již existující zástavbou, 

zemědělsky ani lesnicky neupotřebitelnou 

s ohledem na její umístění. 

Plocha navazuje na vymezenou plochu bydlení, 

která je odůvodněna výše. Plocha zůstane neza-

stavitelná, veřejný zájem na ochraně ZPF je zde 

převážen veřejným zájmem na ochraně zástavby 

před lokálními povodněmi. Zeleň výrazně zvýší 

retenční schopnost území. 

Návrh plochy zeleně je v souladu s prioritami ak-

tualizované ZÚR (07b) – vyšší procento volné ze-

leně v zastavěném území. 
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Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

plocha 

Způsob využití 

plochy 
I. třída II. třída Zdůvodnění záboru 

8 Z4 

Plochy výroby 

a skladování - 

zemědělská 

výroba VZ-N 

  

Potřeba rozšíření areálu. S ohledem na prostoro-

vé nároky (umístěna v zadním traktu areálu) jde o 

minimální zásah na vliv využití intenzivní zeměděl-

ské činnosti. 

Lokalita přirozeně navazuje na již vymezené za-

stavěné území – plochy zemědělské výroby. 

Jak je prokázáno v části „Odborný odhad potřeby 

zastavitelných ploch pro bydlení“, nárůst počtu 

obyvatel se očekává. Proto je nezbytné vytvořit 

podmínky pro nové pracovní příležitosti. Tato 

rozvojová plocha je v podstatě jedinou plochou, 

která bude zdrojem pracovních míst. Z hlediska 

širšího posouzení by bylo zásadní chybou nevyme-

zovat rozvojové plochy výroby kvůli ochraně ZPF, 

protože ve výsledku by náklady na dopravu do 

zaměstnání v jiné obci a s tím spojené negativní 

vlivy (splodiny, nárůst dopravy, potřeba nových 

silnic, apod.) by byly větším negativním dopadem 

na udržitelný rozvoj než umístění rozvojové plo-

chy sice na ZPF, ale v optimální poloze z hlediska 

ostatních aspektů (dobrá dopravní dostupnost, 

rozšíření stávajícího areálu).       

Umístění této rozvojové plochy je v souladu 

s prioritami aktualizované PÚR (16, 17) a ZÚR (01) 

– při řešení ochrany hodnot území je nezbytné 

zohledňovat také požadavky na zvyšování hospo-

dářského rozvoje území, vytvářet v území podmín-

ky k odstraňování důsledků náhlých hospodář-

ských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 

vytváření pracovních příležitostí, vytvářet pod-

mínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, 

založený na stabilním hospodářském rozvoji. 

23 Z1 

Plochy veřej-

ných pro-

stranství PV-

N 

  

Plocha veřejného prostranství mezi novou plochou 

bydlení a hřbitovem. Prochází zde trasa závlaho-

vého systému, proto zde nemůže být pozemek 

rodinného domu s oplocenou zahradou, jelikož by 

k této technické infrastruktuře nebyl možný pří-

stup. Z těchto důvodů je zde navržena plocha veř. 

Prostranství. 



79 

 

Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

plocha 

Způsob využití 

plochy 
I. třída II. třída Zdůvodnění záboru 

10  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

místní komuni-

kace DSm-N1 

  

Navržená místní komunikace obsluhuje jihovýchodní 

část sídla a napojuje plochu hřiště z jižního smě-

ru, mimo silnici. Jde o rozšíření stávající účelové 

komunikace. Komunikace je zahrnuta mezi veřejně 

prospěšné stavby. Veřejný zájem je zde natolik 

zásadní, že je v souladu s ust. § 170 stavebního 

zákona zde připuštěno i vyvlastnění, jako nejsil-

nější zásah do osobního vlastnictví umožněný 

právním řádem ČR. 

Návrh komunikace je v souladu s cíli územního 

plánování uvedenými ve stavebním zákoně (2) 

a prioritami aktualizované PÚR (27, 28) a ZÚR 

(07a) – koordinace veřejných a soukromých zájmů 

v území, vybavení sídel potřebnou veřejnou in-

frastrukturou.  

11 Z2 

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

místní komuni-

kace DSm-N2 

  

Navržená místní komunikace obsluhuje severový-

chodní část sídla. Je nezbytná pro dopravní ob-

sluhu zastavitelné plochy pro bydlení Z2. Požada-

vek na to, aby v rámci územního řízení byla pro-

kázána možnost napojení dané stavby na veřejně 

přístupnou komunikaci, vychází ze stavebního zá-

kona i dalších právních norem (např. vyhl. 

501/2006 Sb.). V případě vypuštění této komunika-

ce by nebylo možné realizovat budoucí zástavbu 

na výše uvedené ploše. Domníváme se proto, že 

veřejný zájem na této komunikaci převažuje. Navíc 

je tato komunikace zahrnuta mezi veřejně pro-

spěšné stavby. Veřejný zájem je zde natolik zá-

sadní, že je v souladu s ust. § 170 stavebního 

zákona zde připuštěno i vyvlastnění, jako nejsil-

nější zásah do osobního vlastnictví umožněný 

právním řádem ČR.  

Návrh komunikace je v souladu s cíli územního 

plánování uvedenými ve stavebním zákoně (2) 

a prioritami aktualizované PÚR (27, 28) a ZÚR 

(07a) – koordinace veřejných a soukromých zájmů 

v území, vybavení sídel potřebnou veřejnou in-

frastrukturou.  

Převzato ze stávajícího územního plánu sídelního 

útvaru Semice, ve kterém je území vymezeno jako 

obytné území OV, lokalita č. 2. 
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Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

plocha 

Způsob využití 

plochy 
I. třída II. třída Zdůvodnění záboru 

12  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

místní komuni-

kace DSm-N4 

0,3648  

Rozšíření stávající účelové komunikace, obsluha 

ČOV a napojení rekreační lokality u Labe. 

Tato komunikace je zahrnuta mezi veřejně pro-

spěšné stavby. Veřejný zájem je zde natolik zá-

sadní, že je v souladu s ust. § 170 stavebního 

zákona zde připuštěno i vyvlastnění, jako nejsil-

nější zásah do osobního vlastnictví umožněný 

právním řádem ČR. 

Návrh komunikace je v souladu s cíli územního 

plánování uvedenými ve stavebním zákoně (2) 

a prioritami aktualizované PÚR (27, 28) a ZÚR 

(07a) – koordinace veřejných a soukromých zájmů 

v území, vybavení sídel potřebnou veřejnou in-

frastrukturou. 

13  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-N1 

0,0898  

Navržené účelové komunikace umožňují objezd ze-

mědělské techniky mimo sídlo, obsluhu zeměděl-

ských pozemků a podporují příměstskou rekreaci - 

cyklostezky. 

Navržené komunikace výrazně sníží negativní vlivy 

z průjezdu zemědělské techniky sídlem (hluk, emi-

se, splodiny, prašnost), které aktuálně působí na 

stávající plochy bydlení v sídle. Objízdné trasy 

významně zvyšuje kvalitu bydlení a života v sídle 

a podpoří ochranu veřejného zdraví. 

Návrh komunikací je v souladu s prioritami aktuali-

zované PÚR (24, 24a) a ZÚR (07a) – vytvářet 

podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 

dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a 

zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 

podmínky pro minimalizaci negativních vlivů kon-

centrované výrobní činnosti na bydlení, posílení 

kvality života obyvatel a obytného prostředí. 

Návrh komunikací je dále v souladu s prioritami 

aktualizované PÚR (20a, 22, 23, 29) a ZÚR (07a, 

07c) – zajištění migrační propustnosti a prostup-

nosti krajiny, rozvoj aktivit cestovního ruchu, tu-

ristiky a rekreace. Domníváme se proto, že veřej-

ný zájem na této komunikaci převažuje. Veřejný 

zájem je zde natolik zásadní, že je v souladu 

s ust. § 170 stavebního zákona zde připuštěno i 

vyvlastnění, jako nejsilnější zásah do osobního 

14  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-N2 

  

15  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-N3 

  

16  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-N4 

 0,0998 

17  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-N5 

0,5804  
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Číslo 

lokality 

záboru 

Zastavitelná 

plocha 

Způsob využití 

plochy 
I. třída II. třída Zdůvodnění záboru 

18  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-N6 

0,4167 0,3081 

vlastnictví umožněný právním řádem ČR. 

19  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-N7 

0,0922  

20  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

místní komuni-

kace DSm-N5 

0,2658 1,0395 

Plocha pro místní komunikaci, která bude sloužit 

jako alternativní napojení sídla ze silnice II/272. 

Komunikace rozšiřuje již stávající účelovou komuni-

kaci. 

21  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-N9 

0,2687  

Navržené účelové komunikace umožňují objezd ze-

mědělské techniky mimo sídlo, obsluhu zeměděl-

ských pozemků a podporují příměstskou rekreaci - 

cyklostezky. 

Navržené komunikace výrazně sníží negativní vlivy 

z průjezdu zemědělské techniky sídlem (hluk, emi-

se, splodiny, prašnost), které aktuálně působí na 

stávající plochy bydlení v sídle. Objízdné trasy 

významně zvyšuje kvalitu bydlení a života v sídle 

a podpoří ochranu veřejného zdraví. 

22  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-

N10 

0,8612  

24  

Plochy do-

pravní in-

frastruktury - 

účelové komu-

nikace DSú-N8 

  

Celkový zábor 
5,4487 

ha 

1,4474 

ha 
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14.3. Zdůvodnění záboru ZPF – nezastavěné území 

Celková plocha záborů ZPF pro navržené vodní plochy (W-N) činí 0,1841 ha, zábor pro plochy těžební 

činí 14,1472 ha.  

Při jejich vymezování byly respektovány plochy nejkvalitnějších půd v I. a II. třídě ochrany, přesto do-

chází k jejich nepatrnému záboru:  

Číslo lokality 

záboru 

Zábor ZPF 

Zdůvodnění záboru 

I. třída II. třída 

W1 0,1841 ha  

Plocha byla vymezena v územním plánu sídelního útvaru Semi-

ce. Realizace vodní plochy posílí retenční schopnosti území, 

zvýší ekologický koeficient krajiny a zlepší přírodní hodnoty 

v daném území. Návrhy vodních ploch jsou v souladu s priori-

tami aktualizované PÚR (14, 20) a ZÚR (06b). Všechny tyto 

aspekty zde převažují nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 

NT1 0,1615 ha  

Jde o plochu pro budoucí těžbu štěrkopísků. Tento záměr 

umožní šetrné využívání přírodních zdrojů. Po ukončení těžby 

zde vznikne vodní plocha, která výrazně zvýší rekreační po-

tenciál území a jeho estetickou a ekologickou hodnotu. 

Celkový zábor 0,3456 ha 0,0000 ha  

 

Dalšími důvody jsou:  

 protipovodňová ochrana (podpora schopnosti krajiny vázat vodu, udržení vody v krajině a 

zpomalení jejího odtoku z území); důvodem je nežádoucí zrychlený odtok povrchových vod 

 ochrana životního prostředí (ochrana vodních zdrojů, eliminace důsledků potenciálního 

znečišťování podzemních vod) 

 zvýšení rekreačního potenciálu území  

Uvedené zábory tvoří jen část koncepce uspořádání krajiny. Plochy navržených vodních ploch jsou v ÚP 

dále doplněny plochami přírodními (NSp-N), které však z hlediska ochrany ZPF nepředstavují zábor. 

ÚP respektuje zásady Evropské úmluvy o krajině. 

Koncepce uspořádání krajiny, jejíž nedílnou součástí jsou výše zmíněné plochy, byla navržena v soula-

du s hlavními cíli územního plánování. Těmi jsou ochrana a rozvoj hodnot území za současné ochrany 

krajiny jako podstatné složky života obyvatel území a základu jejich totožnosti. 

Koncepce uspořádání krajiny je významnou náplní územního plánu. Její redukce na výčet přípustných 

opatření zemědělských ploch, paušálně bez vztahu ke konkrétní lokalitě, by byl pro potřeby stanovení 

této koncepce povrchní a nedostačující. V krajině se odehrává mnoho složitých, vzájemně provázaných 

komplexních dějů, než abychom na ni mohli nazírat jednostranným, navíc produkčně (a tedy komerčně) 

zaměřeným pohledem. Vymezení ploch krajinných opatření je tedy jedním (nikoli jediným) ze základních 

předpokladů naplňování krajinné koncepce, s cílem zvýšení hodnoty krajiny, s celou řadou pozitivních 

dopadů v různých oblastech (zemědělství nevyjímaje) - viz příkladný výčet výše, z nichž řada svým 

významem a důsledky přesahuje dané správní území, a které jsou, stejně jako ochrana ZPF, ve veřej-

ném zájmu. 
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14.4. Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Zábor plochy PUPFL (jedná se o parcely s kulturou lesa) pro jiné funkce se v území objevuje 

v celkovém množství 0,2118 ha. Jde o zanedbatelné zábory a převážně v místech, kde nehrozí naruše-

ní lesních ploch ani snížení ekologické stability území. 

Číslo 

lokality 

záboru 

Zábor 

PUPFL 

Způsob využití 

plochy 
Zdůvodnění záboru 

10 
0,0665 

ha 

Plochy doprav-

ní infrastruk-

tury - místní 

komunikace 

DSm-N1 

Navržená místní komunikace obsluhuje jihovýchodní část sídla a napo-

juje plochu hřiště z jižního směru, mimo silnici. Jde o rozšíření stáva-

jící účelové komunikace. Komunikace je zahrnuta mezi veřejně prospěš-

né stavby. Veřejný zájem je zde natolik zásadní, že je v souladu 

s ust. § 170 stavebního zákona zde připuštěno i vyvlastnění, jako 

nejsilnější zásah do osobního vlastnictví umožněný právním řádem ČR. 

18 
0,0973 

ha 

Plochy doprav-

ní infrastruk-

tury - účelové 

komunikace 

DSú-N6 

Účelová komunikace je navržena jako stezka pro pěší a cyklisty podél 

Labe. Návrh komunikace je v souladu s prioritami aktualizované PÚR 

(20a, 22, 23, 24, 29) a ZÚR (07a, 07c) – zajištění migrační propust-

nosti a prostupnosti krajiny, vytvářet v území podmínky pro environ-

mentálně šetrné formy dopravy (cyklistickou), rozvoj aktivit cestovní-

ho ruchu, turistiky a rekreace.  

Domníváme se proto, že veřejný zájem na této komunikaci převažuje. 

Veřejný zájem je zde natolik zásadní, že je v souladu s ust. § 170 

stavebního zákona zde připuštěno i vyvlastnění, jako nejsilnější zásah 

do osobního vlastnictví umožněný právním řádem ČR. 

19 
0,0480 

ha 

Plochy doprav-

ní infrastruk-

tury - účelové 

komunikace 

DSú-N7 

Objízdná trasa pro zemědělskou techniku. Navržená komunikace výraz-

ně sníží negativní vlivy z průjezdu zemědělské techniky sídlem (hluk, 

emise, splodiny, prašnost), které aktuálně působí na stávající plochy 

bydlení v sídle. Objízdná trasa významně zvyšuje kvalitu bydlení a 

života v sídle a podpoří ochranu veřejného zdraví. 

Návrh komunikace je v souladu s prioritami aktualizované PÚR (24, 

24a) a ZÚR (07a) – vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a 

plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování 

jeho ochrany před hlukem a emisemi, podmínky pro minimalizaci nega-

tivních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení, posílení kva-

lity života obyvatel a obytného prostředí. Domníváme se proto, že 

veřejný zájem na této komunikaci převažuje. Veřejný zájem je zde na-

tolik zásadní, že je v souladu s ust. § 170 stavebního zákona zde 

připuštěno i vyvlastnění, jako nejsilnější zásah do osobního vlastnic-

tví umožněný právním řádem ČR. 

Zabíraná lesní plocha není nijak zvlášť cenná, lesní porost se zde 

ani nevyskytuje, jde spíše o porost keřový. Stabilita a celistvost 

okolního lesního porostu nebude tímto záborem narušena. Také dojde 

ke snížení ohrožení okolních stávajících objektů před pádem stromů 

či větví. 
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14.5. Vyhodnocení záboru ZPF pro koridory dopravní infrastruktury 

Návrh ÚP vymezuje koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 a K.DI.2 v dostatečně naddimenzovaných 

šířkách, což představuje velkou prostorovou rezervu pro konkrétní umístění stavby. Skutečný zábor 

stavby však bude několikanásobně menší. 

Výpočet předpokládaného záboru u koridoru K.DI.1 byl proveden tak, že se délka osy záměru vynásobi-

la předpokládanou šířkou tělesa, včetně připočtení odhadované průměrné šíře náspů, zářezů a příko-

pů, které budou součástí tělesa. 

 

K
o
ri
d
o
r 

Způsob využití 

koridoru 

Délka 

osy 

Předpokl. 

prům. 

šířka  

Zábor 

ZPF 

Zábor 

PUPFL 
Zdůvodnění záboru 

K.DI.1 

 

Úprava trasy 

silnice II/272 

vč. souvisejí-

cích staveb 

300 

m 
14 m 

0,2590 

ha 

0,1610 

ha 
Záměr ze ZÚR (D142). 

K.DI.2 

 

Úprava stykové 

křižovatky 

silnic II/272 a 

III/2724 vč. 

souvisejících 

staveb 

  

0,0700 

ha 

0,0800 

ha 

Záměr je vymezen z důvodu zlepšení para-

metrů křižovatky silnice II/272 a III/2724. 

Na této křižovatce je mimo jiné umístěna 

autobusová zastávka, proto se zde vysky-

tuje i pěší provoz. Realizace vhodných do-

pravních opatření na těchto plochách za-

jistí vyšší bezpečnost silničního provozu a 

tím bude přispívat k ochraně veřejného 

zdraví. 

Návrh ploch je v souladu s prioritami aktu-

alizované PÚR (24) – vytvářet podmínky 

pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 

dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatel-

stva. Domníváme se proto, že veřejný zá-

jem na této komunikaci převažuje. Navíc je 

tato stavby zahrnuta mezi veřejně pro-

spěšné stavby (VD2). Veřejný zájem je zde 

natolik zásadní, že je v souladu s ust. § 

170 stavebního zákona zde připuštěno i 

vyvlastnění, jako nejsilnější zásah do 

osobního vlastnictví umožněný právním 

řádem ČR. 

Celkový zábor 
0,3290 

ha 

0,2410 

ha 
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15. Rozhodnutí o námitkách včetně jeho odůvodnění 

 

 Pořizovatel ke společnému jednání neobdržel žádné námitky.  

 K veřejnému projednání obdržel námitky, jejichž vyhodnocení a návrh rozhodnutí o námitkách je 

uvedeno v následující tabulce. 

 K opakovanému veřejnému projednání pořizovatel neobdržel žádné připomínky ani námitky.  

 

 Námitky Námitku dává Vyhodnocení pořizovatele 

4.1 Požaduje změnu zařazení po-

zemku p.č. 321/42 a 321/6 

z plochy občanského vybavení 

na plochy bydlení v rodinných 

domech 

Semická s.r.o., 

IČ:25756630 

Námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Občanská vybavenost je přípustná 

i v plochách bydlení; jedná se o plochu upro-

střed stávající zástavby obce; Převést z OV 

na bydlení BV 

5.1 Pozemek. parc. č. 337/6 ze sou-

kromé zeleně do ploch orné 

půdy - TTP 

TENIS SEMICE 

a.s. 

Námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Pozemek je v katastru veden jako 

trvalý travní porost; Na žádost vlastníka 

převést do ploch NZt 

6.1 Požaduje změnu zařazení parcel 

413/5, 413/6, 428/8 z plochy 

zemědělské – orná půda, na 

plochy bydlení   

Pokorný Pavel Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP vymezuje dostatek ploch pro 

bydlení; není třeba vymezovat další plochy 

pro bydlení, pozemky se navíc nachází 

v blízkosti ploch zemědělské výroby – pone-

chat návrh ÚP 

6.2 Požaduji změnu zařazení parcely 

515/26 z plochy výroby a skla-

dování zemědělská výroba na 

plochy bydlení v rodinných do-

mech 

Pokorný Pavel Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP vymezuje dostatek ploch pro 

bydlení, není třeba vymezovat další plochy; 

návrh územního plánu v souladu se zadáním 

navrhl plochy pro max. 40 nových RD – pone-

chat návrh ÚP 

6.3 Požaduje změnu zařazení parcel 

321/1 a 321/53 z plochy občan-

ského vybavení na plochy byd-

lení v rodinných domech 

Pokorný Pavel Námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Občanská vybavenost je přípustná 

i v plochách bydlení; jedná se o plochu upro-

střed stávající zástavby obce; Převést z OV 

na bydlení BV 

6.4 Nesouhlasí se zahrnutím pozem-

ků p.č. 456/13, 344/11 a 1087/2 

v půdním bloku „Občina“ do plo-

chy těžby nerostů – nezastavi-

Pokorný Pavel Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Plocha byla převzata z minulého 

ÚP, kdy se speciálně pro tuto plochy zpraco-

vávala změna ÚPnSÚ č.1. Obec požaduje mož-
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 Námitky Námitku dává Vyhodnocení pořizovatele 

telné nost těžby štěrkopísku ponechat. Do realizace 

záměru lze pozemky nadále užívat jako ornou 

půdu. Ponechat návrh ÚP 

6.5 Nesouhlasí s navrhovaným pře-

vedením ploch z kategorie plo-

cha zemědělská – orná půda na 

plochy zemědělské – TTP: 

317/78, 410/14, 318/2 

Pokorný Pavel Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP dává zatravnění jako možnost, 

orná je přípustná; zatravnění je možné nikoli 

závazné. Ponechat návrh ÚP. 

6.6 Nesouhlasí se zařazením po-

zemků p.č. 410/1 a 407/51 do 

kategorie plochy vodní a vodo-

hospodářské 

Pokorný Pavel Námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Návrh vodních plochy z návrhu ÚP 

vypustit. Dle stanoviska Státního pozemkové-

ho úřadu jsou v tomto místě propustné písčité 

půdy, pod zemí vede odvodňovací potrubí, 

místo není vhodné pro zřízení vodní plochy 

6.7 Nesouhlasí s převedením částí 

pozemků p.č. 410/1, 395/24, 

1055/1 a 407/51 z OP do plochy 

nezastavěné – přírodní 

Pokorný Pavel Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP přebírá NRBK ze ZÚR, které 

jsou závazné pro pořizování a vydávání územ-

ních plánů a pro rozhodování v území, změna 

funkčního využití byla navržena pro zvýšení 

ekologické stability území, která je nutná pro 

správnou funkčnost NRBK; Ponechat návrh ÚP. 

6.8 Požaduji, aby pozemky p.č. 388, 

830/4, 830/3 bylo jako přípust-

né využití doplněno vinice  

Pokorný Pavel Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Nelze měnit způsob hospodaření, 

jedná se o Evropsky významnou lokalitu Po-

labské hůry; Ponechat návrh ÚP. 

6.9 Nesouhlasím se zařazením po-

zemků p.č. 407/4, 410/1, 395/24, 

407/51 do plochy nadregionální-

ho biokoridoru   

Pokorný Pavel Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP přebírá NRBK ze ZÚR, které 

jsou závazné pro pořizování a vydávání územ-

ních plánů a pro rozhodování v území; Pone-

chat návrh ÚP. 

7.1 Požadujeme změnu zařazení 

413/8 z plochy zemědělské – 

orná na plochy bydlení 

v rodinných domech  

Pokorný Pavel 

Pokorná Jitka 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP vymezuje dostatek ploch pro 

bydlení, není třeba vymezovat další plochy – 

ponechat návrh ÚP; pozemek se navíc nachází 

v sousedství plochy pro zemědělskou výrobu 

7.2 Nesouhlasí s převedením orné 

půdy na TTP 899/4 a 317/38 

Betonka 

Pokorný Pavel 

Pokorná Jitka 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Zatravnění se navrhuje z důvodu 

zvýšení ekologické stability pozemků, které se 



87 

 

 Námitky Námitku dává Vyhodnocení pořizovatele 

nacházejí v nadregionálním biokoridoru. ÚP 

přebírá NRBK ze ZÚR, které jsou závazné pro 

pořizování a vydávání územních plánů a pro 

rozhodování v území; Ponechat návrh ÚP. 

7.3 Nesouhlasí se zařazením po-

zemku p.č. 316/3 do kategorie 

plochy vodní a vodohospodářské 

Pokorný Pavel 

Pokorná Jitka 

Námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Návrh vodních plochy z návrhu ÚP 

vypustit. Dle stanoviska Státního pozemkové-

ho úřadu jsou v tomto místě propustné písčité 

půdy, pod zemí vede odvodňovací potrubí, 

místo není vhodné pro zřízení vodní plochy 

7.4 Nesouhlasí se vznikem cesty na 

pozemku p.č. 516/11 

Pokorný Pavel 

Pokorná Jitka 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Jedná se o návrh, který se nemu-

sí realizovat; Cestní síť bude podrobně řeše-

na v rámci KPÚ; Ponechat návrh ÚP. 

7.5 Nesouhlasíme  s převedením 

části pozemků p.č. 395/17, 133/7 

a 371/3 z orné půdy do plochy 

smíšené nezastavěné – přírodní 

Pokorný Pavel 

Pokorná Jitka 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Pozemky se nachází 

v nadregionálním biokoridoru. ÚP přebírá NRBK 

ze ZÚR, které jsou závazné pro pořizování a 

vydávání územních plánů a pro rozhodování 

v území; Změna využití je navržena pro zvý-

šení ekologické stability; Ponechat návrh ÚP. 

7.6 Požadujeme, aby pro pozemky 

p.č. 827 a 830/1 bylo doplněno 

využití vinice 

Pokorný Pavel 

Pokorná Jitka 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Nelze měnit způsob hospodaření, 

jedná se o Evropsky významnou lokalitu Po-

labské hůry; Ponechat návrh ÚP. 

7.7 Nesouhlasíme se zařazením 

pozemků 899/4, 317/38, 395/17 

a 316/3 do nadregionálního bio-

koridoru 

Pokorný Pavel 

Pokorná Jitka 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP přebírá NRBK ze ZÚR, které 

jsou závazné pro pořizování a vydávání územ-

ních plánů a pro rozhodování v území; Pone-

chat návrh ÚP. 

10 Změnu pozemku 515/27 z plochy 

výroby a skladování na plochy 

bydlení v rodinných domech 

Jareš Jiří 

 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP vymezuje dostatek ploch pro 

bydlení, není třeba vymezovat další plochy; 

v zadání ÚP je požadováno, aby územní plán 

vymezil plochy pro max. 40 RD, tímto by se 

počet zvýšil, návrh by byl v rozporu se zadá-

ním – ponechat návrh ÚP 

11 Změnu pozemku 515/27 z plochy Půža Tomáš Námitce se nevyhovuje 
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 Námitky Námitku dává Vyhodnocení pořizovatele 

výroby a skladování na plochy 

bydlení v rodinných domech 

Odůvodnění: ÚP vymezuje dostatek ploch pro 

bydlení, není třeba vymezovat další plochy, 

v zadání ÚP bylo, že územní plán vymezí plo-

chy pro max. 40 RD – ponechat návrh ÚP 

12 Parc. 407/1, 407/37, 442/2 ne 

vodní plochy 

 

Procházka Jan Námitce se vyhovuje  

Odůvodnění: Návrh vodních plochy z návrhu ÚP 

vypustit. Dle stanoviska Státního pozemkové-

ho úřadu jsou v tomto místě propustné písčité 

půdy, pod zemí vede odvodňovací potrubí, 

místo není vhodné pro zřízení vodní plochy 

13.1 Pozemek p.č. 1001 z orné půdy 

na bydlení 

Souček Josef 

Součková Ha-

na 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP vymezuje dostatek ploch pro 

bydlení, není třeba vymezovat další plochy, 

v zadání ÚP bylo, že územní plán vymezí plo-

chy pro max. 40 RD – ponechat návrh ÚP 

13.2 Nesouhlas se zařazením pozem-

ku parc. č. 1087/1 do plochy 

těžby nerostů 

Souček Josef 

Součková Ha-

na 

Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: Plocha byla převzata z minulého 

ÚP, kdy se speciálně pro tuto plochy zpraco-

vávala změna ÚPnSÚ č.1. Obec požaduje mož-

nost těžby štěrkopísku ponechat. Do realizace 

záměru lze pozemky nadále užívat jako ornou 

půdu. Ponechat návrh ÚP 

14 Změnu pozemku parc. č. 193 

zahrada na plochy bydlení 

v rodinných domech 

Jareš Jiří Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: ÚP vymezuje dostatek ploch pro 

bydlení, není třeba vymezovat další plochy, 

v zadání ÚP bylo, že územní plán vymezí plo-

chy pro max. 40 RD; pozemek se částečně 

nachází v záplavovém území Q100 – ponechat 

návrh ÚP 
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16. Vyhodnocení uplatněných připomínek 

 

Ke společnému jednání neobdržel pořizovatel žádné připomínky. K veřejnému projednání obdržel připo-

mínky, jejichž vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce. K opakovanému veřejnému projednání neob-

držel pořizovatel žádné připomínky. 

 Zkrácený text připomínky V návrhu 

ÚP 

Připomínku 

dává 

Vyhodnocení pořizovatele 

3.1. 321/42 z OV na bydlení v RD OV-N  P3 Pavel Po-

korný 

Připomínka je zohledněna 

Odůvodnění: Občanská vybavenost je 

přípustná i v plochách bydlení; Jedná 

se o plochu uprostřed stávající zá-

stavby obce – Připomínce lze vyho-

vět; Převést z OV na bydlení BV 

3.2. Vypuštění převodu OP na TTP: 

899/2, 899/3, 899/4, 899/11, 

1207/1, 317/36, 317/37, 317/50, 

317/51, 317/74, 317/75, 317/76, 

317/78, 317/83 – Betonka; 

410/42, 410/43 – Dolec; 318/1, 

318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 839 

– Drbohlav; 317/61, 317/62, 

317/63, 317/64, 317/65, 317/66, 

317/67, 317/68, 317/69, 317/70, 

317/71, 317/72, 439 - Hůra 

NSp-N Pavel Po-

korný 

Připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: ÚP dává zatravnění jako 

možnost, nikoliv jako povinnost, vyu-

žití pozemku jako orné půdy je nadá-

le přípustné; Ponechat návrh ÚP 

3.3. 333/1, 332/3, 332/4 z OP na 

TTP 

NZo-S Pavel Po-

korný 

Připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: Zatravnění pozemků je 

dle ÚP přípustné, není třeba měnit 

funkční využití plochy;  Ponechat 

návrh ÚP 

3.4. Nesouhlasí se zařazením po-

zemků 456/12, 456/11, 456/14, 

456/19, 456/10, 456/18, 456/9, 

456/17, 1090/1, 344/10, 345/13, 

345/18, 344/15, 344/9, 345/8, 

345/16, 1086, 1091/3, 1089, 

1090/2, 1087/1, 1081, 1082 - 

Dolní Občina do ploch těžby 

nerostů 

NT-N Pavel Po-

korný 

Připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: Plocha byla převzata 

z minulého ÚP, kdy se speciálně pro 

tuto plochy zpracovávala změna 

ÚPnSÚ č.1. Obec požaduje možnost 

těžby štěrkopísku ponechat. Do rea-

lizace záměru lze pozemky nadále 

užívat jako ornou půdu. Ponechat 

návrh ÚP 
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 Zkrácený text připomínky V návrhu 

ÚP 

Připomínku 

dává 

Vyhodnocení pořizovatele 

3.5. Nesouhlasí se zařazením po-

zemků 395/16, 395/46, 395/23, 

395/22, 395/21, 395/27, 395/26, 

410/44, 410/33, 410/34, 

410/35, 980, 982, 407/49, 

990/4, 407/5, 407/4, 407/3, 

407/1, 441/25, 441/23, 441/22, 

441/20, 413/27, 417/25, 317/61, 

317/71, 317/70, 317/69, 317/72, 

318/1, 317/36, 371/37, 317/38 

do NRBK Stříbrný roh – Polab-

ský luh 

NZt-N Pavel Po-

korný 

Připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: ÚP přebírá NRBK ze 

ZÚR, které jsou závazné pro pořizo-

vání a vydávání územních plánů a 

pro rozhodování v území;  Ponechat 

návrh ÚP 

3.6. Vypustit pozemky 316/4, 316/5, 

415/7, 415/8, 441/25, 441/23, 

326/4, 326/1, 407/50, 407/51, 

990/3, 410/44 z ploch vodních 

a vodohospodářských, ponechat 

OP 

LBC 2 Pavel Po-

korný 

Připomínka je zohledněna 

Odůvodnění: Návrh vodních plochy 

z návrhu ÚP vypustit. Dle stanoviska 

Státního pozemkového úřadu jsou 

v tomto místě propustné písčité 

půdy, pod zemí vede odvodňovací 

potrubí, místo není vhodné pro zří-

zení vodní plochy 

3.7 U pozemků 829, 367, 835/1 a 

830/2 doplnit jako přípustné 

využití vinice 

Pod Hů-

rou 

Pavel Po-

korný 

Připomínka není zohledněna 

Odůvodnění: Nelze měnit způsob hos-

podaření, jedná se o Evropsky vý-

znamnou lokalitu Polabské hůry; po-

nechat návrh ÚP 
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17. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů 

k němu připojené grafické části 

 

Textová část odůvodnění ÚP Semice čítá 91 stran A4. 

Grafická část odůvodnění ÚP Semice obsahuje 3 výkresy: 

 

O1 KOORDINAČNÍ VÝKRES        1 : 5 000 

O2  VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ       1 : 25 000 

O3  VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU   1 : 5 000 

Grafická část odůvodnění, skládající se z výše uvedených výkresů, je nedílnou součástí odůvodnění 

tohoto opatření obecné povahy. 

 

 

 

 

 

Poučení: 

Proti územnímu plánu Semice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostře-

dek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  

 

Účinnost: 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne 

…………………………………..…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………….....................   ……………………………..................... 

 starosta obce    místostarosta obce 

 František Novotný    Mgr. Pavel Jareš 


