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Tato územně plánovací dokumentace - Územní plán Maršovice - řeší správní
území obce Maršovice, které je tvořeno jedním katastrálním územím - k.ú. Maršovice u
Jablonce n/Nisou, (dále jen řešené území).

a) Vymezení zastavěného území
čl. 1
Zastavěné území je vymezeno územním plánem, v grafické části územního plánu je
vyznačeno hranicí zastavěného území k datu 12/2013.
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b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Priority a zásady koncepce rozvoje v řešeném území, cíle ochrany hodnot a jejich
rozvoj:
čl. 2
a) Vytvoření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj řešeného území – resp. pro rozvoj všech
jeho pilířů (ekologický, sociální, ekonomický) - vymezeny jsou plochy pro urbanizované
funkce s obytným potenciálem (plochy bydlení, plochy smíšené obytné), pro veřejnou
infrastrukturu (dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu, občanské vybavení a pro
veřejná prostranství), plochy pro výrobu a plochy pro sídelní zeleň, současně jsou
vymezeny i plochy neurbanizované mimo sídla. Pro rozvoj všech složek území budou
využity jak plochy stabilizované (formou růstu efektivity jejich využívání), tak plochy
rozvojové.
b) Respektování limitů využití území
c) Vytvoření podmínek pro ochranu hodnot, záměrů, zásad a úkolů vyplývajících z
nadřazené územně plánovací dokumentace
d) Ochrana, stabilizace a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
e) Ochrana architektonických a urbanistických hodnot území, respektování dominant,
výškové hladiny, dálkové pohledy, významné terénní horizonty apod.
f)

Udržování a rozvoj kompaktního charakteru sídla a stanovení podmínek pro postupný a
přiměřený rozvoj zástavby

g) Zachování krajinného rázu, ochrana přírodních hodnot v území – vytvoření podmínek pro
obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení ekostabilizačních funkcí
v řešeném území
h) Ochrana systému sídelní zeleně
i)

Ochrana prvků všech zastoupených úrovní ÚSES, posílení ekostabilizačních funkcí
v řešeném území

j)

Stanovení podmínek pro vhodné formy rekreačního využití krajiny

k) Stanovení podmínek pro doplnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury
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c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídelní zeleně
c.1. Urbanistická koncepce
čl. 3
a) Respektována bude původní urbanistická struktura – zástavba formou silniční vsi podél
komunikací. Nová výstavba bude na tuto strukturu navazovat, zachovávat obvyklou
hustotu zástavby v lokalitách. Směrem do krajiny bude zástavba rozvolněnější.
Posilována bude kompaktnost zastavění, zejména v návaznosti na hlavní komunikační
osu.
b) Respektovány budou územním plánem stanovené podmínky využití všech typů ploch s
rozdílným způsobem využití. Obecné podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny
u vybraných typů urbanizovaných ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní
využití předurčuje charakter zástavby. Upřesnění podmínek prostorového uspořádání je
patrné z grafické přílohy I.B2d Urbanistická koncepce – prostorová regulace.
c) Pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy jsou nad rámec územním plánem
stanovených podmínek využití ploch dále stanoveny konkrétní lokální podmínky,
požadavky či omezení.
d) Kromě vymezených zastavitelných ploch je možná další výstavba uvnitř zastavěného
území, pokud splní podmínky, že zamýšlený záměr výstavby:
• je v souladu se stanovenými podmínkami pro využití typu plochy s rozdílným
způsobem využití, ve kterém je záměr lokalizován
• splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
• je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
• při dostavbě stavebních proluk ve stabilizovaných plochách bude respektována
obvyklá hustota zástavby v lokalitě (nebude docházet k nepřiměřenému
zahušťování)
• je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
• není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce
• není v rozporu se zásadami ochrany přírody a krajiny
• nenarušuje krajinný ráz, dálkové pohledy na sídlo, nenarušuje významné horizonty
a pohledové osy
e) Zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na zastavěné území nebo na další
zastavitelné plochy, v místech s vyhovujícím napojením na dopravní i technickou
infrastrukturu, při respektování limitů a ostatních omezujících vlivů.
f)

Sídla si ponechají a budou nadále rozvíjet jako hlavní funkci bydlení. Současně budou
rozvíjeny další funkce doplňující a zkvalitňující život obyvatelům – především občanské
vybavení, veřejná zeleň a veřejná prostranství.

g) Nové rozvojové lokality pro bydlení jsou vymezovány pro individuální bydlení v rodinných
domech.
h) Nové stavby pro bydlení navazující na stávající (původní venkovskou) zástavbu (na
jihozápadním okraji řešeného území) budou charakterem svého řešení navazovat na
převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, podlažnost,
převažující typ zastřešení apod.) resp. svým řešením budou respektovat prostorové
poměry v lokalitě, nebudou vytvářet nežádoucí hmotové a architektonické dominanty.
i)

Stavby v exponovaných lokalitách (pohledově, prostorově) budou posuzovány
individuálně v kontextu působení stavby na širší okolí např. uplatnění v dálkových
pohledech.
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Ve vazbě na průjezdný úsek silnice II. třídy je stabilizováno a posilováno více druhů a typů
ploch s rozdílným způsobem využití (bydlení, drobná výroba, občanská vč. ploch
smíšených obytných, což vytváří podmínky pro posílení charakteru centrálního prostoru
sídla.

k) Stabilizovány jsou plochy drobné a řemeslné výroby (pro aktivity typu výrobní služby) a
plochy občanské vybavenosti. Uplatnění těchto funkcí umožňují i plochy smíšené obytné,
jejichž stanovené podmínky využití umožňují široké spektrum využití a současně jsou
stanoveny tak, aby aktivity v těchto plochách provozované negativně neovlivňovaly
sousední funkčně odlišné aktivity (bydlení).
l)

Respektována bude výšková hladina zástavby v sídle. Objemově a výškově větší objekty
budou situovány podél průjezdu silnice II. třídy sídlem v úseku od křižovatky v západní
části řešeného území (křižovatka se silnicí III/28719 na Dalešice) po křižovatku na
východním okraji řešeného území (křižovatka se silnicí III/28730 na Krásnou a Jistebsko)

m) Vymezeny jsou plochy územních rezerv pro funkci bydlení, s cílem prověřit možnost
využití pro stanovený účel.
n) Plochy pro rekreaci nejsou vymezeny. Využíváno bude rekreačního potenciálu okolní
krajiny s cílem využít atraktivity území především pro pěší turistiku a cykloturistiku. Denní
rekreaci obyvatel bude sloužit především okolí jejich nemovitostí – plochy zahrad.
o) Stabilizován je stávající sportovní areál v severozápadní části řešeného území. Vymezeny
jsou plochy pro jeho rozšíření.
p) Před nežádoucí zástavbou jsou chráněny plochy veřejných prostranství a plochy sídelní
zeleně.
q) Okraje zastavěného území resp. okraje zastavitelných ploch na rozhraní s krajinou jsou a
nadále budou tvořeny zahradami se stromovou zelení, případně smíšenou zelení
(travnaté plochy), které vytvářejí přirozený rámec sídla. Zástavba v okrajových částech
bude rozvolněná, hmotové a architektonické řešení staveb bude respektovat charakter a
přírodní hodnoty okolní krajiny – z důvodů posílení krajinného rázu a dálkových pohledů.
Na okraji zástavby sídla nebude oplocována volná krajina mimo rozsah zastavěného
území a zastavitelných ploch.
r) Při vymezování stavebních pozemků v rámci zastavitelné plochy budou respektována
případná stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
s) Pro zlepšení prostupnosti území jsou v územním plánu vyznačeny cyklistické trasy, pěší
trasy, cesty a účelové komunikace – stávající případně obnovované. Územní plán vytváří
podmínky pro zapojení řešeného území do systému cyklostezek a cyklotras v širším
území.
t)

V řešeném území není přípustné zřizovat:
• větrné elektrárny
• geotermální elektrárny
• fotovoltaické elektrárny s výjimkou umisťování panelů:
o na střechách objektů v rovině střešní

u) Územní plán navrhuje do krajiny rozšíření resp. obnovu prvků liniové zeleně, lemující
vodoteče a cesty v krajině (nenarušení systému obhospodařování zemědělské půdy).
Vymezuje plochy smíšené krajinné s převahou trvalých travních porostů pro zvýšení
retenční schopnosti krajiny a posílení ekostabilizačních funkcí krajiny, chrání cenná území
v krajině, doplňuje plochy přírodní krajinné zeleně především pro založení skladebných
částí ÚSES.
v) Chráněny jsou plochy lesa, vymezeny jsou jako samostatná plocha s rozdílným
způsobem využití. Do vzdálenosti 50 m od hranice lesa nejsou umisťovány aktivity, které
by byly s tímto limitem v rozporu.
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c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
čl. 4
o c.2.a ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Použité zkratky:
ZP
- zastavitelná plocha
ÚS
- územní studie
RP
- regulační plán
KZSP - koeficient zastavění stavebního pozemku
KNZSP - koeficient nezastavěných ploch zastavěných stavebních pozemků –
koeficient zeleně
OP
- ochranné pásmo
RD
- rodinný dům (rodinné domy)
BP
- bezpečnostní pásmo
NP
- nadzemní podlaží

Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch:
• Koeficient zastavění stavebního pozemku (dále KZSP) – udává maximální podíl
zastavěné plochy pozemku k celkové ploše stavebního pozemku
• Koeficient nezastavěných ploch zastavěných stavebních pozemků (dále KNZSP resp.
koeficient zeleně) – udává minimální podíl plochy vyhrazené zeleně (nezastavěné
plochy zastavěného stavebního pozemku - zahrady) k celkové výměře plochy změny
• stavební pozemek – v následujících tabulkách charakterizujících jednotlivé rozvojové
plochy je chápán jako stavební pozemek pro stavby hlavní (objekty resp. domy) např.
pro rodinný dům

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
čl. 5
Zastavitelná plocha Z1
lokalizace
Západní okraj řešeného území, západně od průjezdné komunikace
II/287, severně od místní komunikace
plocha
0,17 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z1a)
 DS2 – dopravní infrastruktura silniční – místní a účelové
komunikace (Z1b)
Podmínky
 Max. 1 stavební pozemek
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1100m2
uspořádání
 KZSP max. 0,4
 KNZSP min. 0,3
 zástavba bude situována tak, aby respektovala přírodní
hodnoty v kontaktním území – vzrostlá zeleň, plocha lesa zástavba bude umístována min. 25m od hranice lesního
pozemku
 vzhledem k blízké poloze silnice II. třídy bude zástavba
situována do západní části plochy
 výška zástavby nepřesáhne výšku lesního porostu
zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, září 2014
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etapa: OOP


lokální podmínky





VPS, VPO



příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

v kontaktním území
zástavba bude respektovat charakteristiky navazující zástavby
(ležící západně) – hmotové objemy, směr hlavního hřebene
Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé místní
komunikace
šířka veřejného prostranství bude vymezena v souladu
s právními předpisy
výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná – za
předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp. stavebním
řízení bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a ani v chráněných venkovních prostorech (ze stávající
silnice II. třídy), případně budou realizována taková opatření,
která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu na silnici
okrajově VT1

Zastavitelná plocha Z2
lokalizace
Západní okraj řešeného území, na vnitřní straně zatáčky silnice
II/287
plocha
0, 91 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 5 stavebních pozemků
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1000m2
uspořádání
 KZSP max. 0,4
 KNZSP min. 0,25
 zástavba bude situována tak, aby byly respektovány přírodní
hodnoty území – např. kvalitní vzrostlá zeleň
 vzhledem k blízké poloze silnice II. třídy bude zástavba
situován pokud možno do vnitřních částí plochy
 max. objem a výška zástavby, především obytných objektů
bude respektovat hmotové parametry staveb typických pro
příměstskou obytnou zástavbu v sídle a okolí - viladům
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé
komunikace II. třídy – od jihu a severozápadu
 zástavba v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude
splněna podmínka realizace veřejné kanalizace, která zajistí
odvedení splaškových vod produkovaných v lokalitě na
centrální čistírnu odpadních vod
 výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná
– za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech
(ze stávající silnice II. třídy), případně budou realizována
taková opatření, která povedou k odstranění negativních
vlivů z provozu na silnici
 šířka veřejného prostranství uvnitř lokality bude vymezena
v souladu s právními předpisy
 na západní okraj lokality, především do blízkosti zatáčky,
nebudou umisťovány žádné stavební objekty ani jiné
překážky, které by snižovaly přehlednost prostranství
VPS, VPO
 VT1
zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, září 2014
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Zastavitelná plocha Z3
lokalizace
plocha
podmínka zprac. US,
DoP, RP
funkční vymezení
Podmínky
prostorového
uspořádání

etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Severozápadní okraj řešeného území
0, 37 ha
Není stanovena








lokální podmínky



VPS, VPO



BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Max. 2 stavební pozemky
Výměra stavebního pozemku max. 1200m2
KZSP max. 0,35
KNZSP min. 0,35
zástavba bude situována tak, aby byly respektovány přírodní
hodnoty území – např. kvalitní vzrostlá zeleň
max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat polohu na okraji sídla, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby na okrajích
sídla – podlažnost a způsob zastřešení (převažující 1NP
s možností využitého podkroví)
Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé místní
komunikace
ne

Zastavitelná plocha Z4
lokalizace
Severozápadní část řešeného území, severovýchodně od místní
komunikace
plocha
0, 36 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 3 stavební pozemky
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 900m2
uspořádání
 KZSP max. 0,4
 KNZSP min. 0,25
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat parametry okolní zástavby, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby typické pro
řešenou oblast
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlých
místních komunikací
 šířka přiléhajícího veřejného prostranství bude vymezena
v souladu s právními předpisy (bude rozšířen uliční prostor
v rámci zastavitelné plochy pro BI v souladu se stanovenými
podmínkami využití území)
VPS, VPO
 okrajově VT1, VT2

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, září 2014
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etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastavitelná plocha Z5
lokalizace
Severozápadní část řešeného území, východně od místní
komunikace, západně od sportovního areálu
plocha
0, 53 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 4 stavební pozemky
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 900m2
uspořádání
 KZSP max. 0,4
 KNZSP min. 0,35
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat parametry okolní zástavby, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby typické pro
řešenou oblast
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé místní
komunikace
 šířka přiléhajícího veřejného prostranství bude vymezena
v souladu s právními předpisy (bude rozšířen uliční prostor
případně vymezeny plochy pro dopravní opatření /obratiště,
výhybna/ v rámci zastavitelné plochy pro BI v souladu se
stanovenými podmínkami využití území)
 zástavba v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude
splněna podmínka realizace veřejné kanalizace, která zajistí
odvedení splaškových vod produkovaných v lokalitě na
centrální čistírnu odpadních vod
 zástavbanebude umisťována ve vzdálenosti menší než 25 m
od lesního pozemku
VPS, VPO
 okrajově VT2
Zastavitelná plocha Z6
lokalizace
Severozápadní část řešeného území, rozšíření sportovního
areálu západním směrem
plocha
0, 43 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 OS – občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní
zařízení (Z6a)
 PV2 – veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně
(Z6b)
Podmínky
 max. výška zástavby nepřesáhne výšku lesního porostu
prostorového
v kontaktním území
uspořádání
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno stejně jako
přilehlého stávajícího sportovního areálu
VPS, VPO
 ne
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Zastavitelná plocha Z7
lokalizace
plocha
podmínka zprac. US,
DoP, RP
funkční vymezení
Podmínky
prostorového
uspořádání
lokální podmínky
VPS, VPO

Zastavitelná plocha Z8
lokalizace
plocha
podmínka zprac. US,
DoP, RP
funkční vymezení
Podmínky
prostorového
uspořádání
lokální podmínky

VPS, VPO

Zastavitelná plocha Z9
lokalizace
plocha
podmínka zprac. US,
DoP, RP
funkční vymezení
Podmínky
prostorového
uspořádání
lokální podmínky

VPS, VPO

etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Severozápadní část řešeného území, jižně od sportovního areálu
0, 05 ha
Není stanovena






BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
V ploše nebude umisťována stavba hlavní – obytný dům
Plocha bude sloužit pro rozšíření zázemí sousedního
obytného domu
Zohledněn bude ochranný režim sousední plochy PUPFL
ne

Centrální část sídla Maršovice, jižně od komunikace II. třídy
0, 01 ha
Není stanovena
 PV – veřejná prostranství – uliční prostory
Nejsou stanoveny





Nejsou stanoveny – jedná se o úpravu prostorového
vymezení veřejného prostranství – soulad se skutečným
stavem v území
WD1a, b, c

Centrální část sídla Maršovice, jižně od komunikace II. třídy
0, 01 ha
Není stanovena
 PV – veřejná prostranství – uliční prostory
Nejsou stanoveny





Nejsou stanoveny – jedná se o úpravu prostorového
vymezení veřejného prostranství – soulad se skutečným
stavem v území
WD2
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etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastavitelná plocha Z10
lokalizace
Západní okraj řešeného území, východně od komunikace
III/ 28719
plocha
0, 92 ha
podmínka zprac. US,  Podmínkou pro rozhodování v lokalitě je uzavření dohody o
DoP, RP
parcelaci
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z10b)
 SM – plochy smíšené obytné – příměstské (Z10a)
Podmínky
 Max. 5 stavebních pozemků
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1100m2
uspořádání
 KZSP max. 0,35 pro stavební pozemky v ploše BI, KZSP
max. 0,5 pro stavební pozemky v ploše SM
 KNZSP min. 0,25
 zástavba bude situována a stavební pozemky vymezeny tak,
aby byly respektovány přírodní hodnoty území – např.
kvalitní vzrostlá zeleň
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat hmotové parametry staveb typických pro
příměstskou obytnou zástavbu v sídle a okolí – viladům
 v lokalitě bude vymezeno veřejné prostranství tak, aby byl
zajištěn příjezd do území ležícího východně od lokality
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé
komunikace III. třídy – od západu
 šířka veřejného prostranství uvnitř lokality bude vymezena
v souladu s právními předpisy
 zástavba v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude
splněna podmínka realizace veřejné kanalizace, která zajistí
odvedení splaškových vod produkovaných v lokalitě na
centrální čistírnu odpadních vod
 výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná
– za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech
(ze stávající silnice III. třídy), případně budou realizována
taková opatření, která povedou k odstranění negativních
vlivů z provozu na silnici
VPS, VPO
 ne
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etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastavitelná plocha Z11
lokalizace
Západní okraj řešeného území, západně od místní komunikace
plocha
0, 35 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z11a)
 ZS – zeleň soukromá a vyhrazená (Z11b)
Podmínky
 Max. 1 stavební pozemek
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1000m2
uspořádání
 KZSP max. 0,35
 KNZSP min. 0,35
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat parametry okolní zástavby, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby typické pro
řešenou oblast
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé místní
komunikace
VPS, VPO
 Okrajově VT4
Zastavitelná plocha Z12
lokalizace
Západní okraj řešeného území, východně od komunikace III.
třídy
plocha
0, 01 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 DS2 – dopravní infrastruktura silniční – místní a účelové
komunikace
Podmínky
Nejsou stanoveny
prostorového
uspořádání
lokální podmínky
 Nejsou stanoveny – jedná se o úpravu prostorového
vymezení veřejného prostranství – soulad se skutečným
stavem v území
VPS, VPO
 Okrajově VT4
Zastavitelná plocha Z13
lokalizace
Jihozápadní část řešeného území, východně od místní
komunikace, východně od ČOV
plocha
0, 52 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň
Podmínky
 Lokalizace staveb a zařízení souvisejících s hlavním
prostorového
využitím budou respektovat přírodní hodnoty v kontaktním
uspořádání
území
 Stavby a zařízení související s hlavním využitím budou svým
hmotovým, architektonickým a materiálovým řešením
respektovat charakter území, jeho přírodní hodnoty a
krajinný ráz
 KZSP max. 0,05
lokální podmínky
 Způsob využití území a lokalizace staveb či zařízení bude
respektovat trasu lokálního biokoridoru procházejícího po
jižním okraji lokality
 v zastavitelné ploše Z13 stavby a zařízení pro klubové
zázemí do 50m2 za podmínky prokázání, že záměr není
v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny
zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, září 2014
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VPS, VPO

etapa: OOP



příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

(procházející LKB) a nenarušuje krajinný ráz
Okrajově VT4

Zastavitelná plocha Z14
lokalizace
Jihozápadní okraj řešeného území
plocha
2,60 ha
podmínka zprac. US,  Podmínkou pro rozhodování v lokalitě je uzavření dohody o
DoP, RP
parcelaci
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 10 stavebních pozemků
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1200m2
uspořádání
 KZSP max. 0,3
 KNZSP min. 0,45
 zástavba bude
uspořádána tak, aby byl respektován
rozptýlený charakter zástavby typický pro okrajové jižní části
sídla
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat polohu na okraji sídla, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby na okrajích
sídla – podlažnost a způsob zastřešení, orientace hlavního
hřebene (převažující 1NP s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 zástavba v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude
splněna podmínka realizace veřejné kanalizace, která zajistí
odvedení splaškových vod produkovaných v lokalitě na
centrální čistírnu odpadních vod
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé místní
komunikace ze západu
 šířka přiléhajícího veřejného prostranství bude vymezena
v souladu s právními předpisy (bude rozšířen uliční prostor
případně vymezeny plochy pro dopravní opatření /výhybna/
v rámci zastavitelné plochy pro BI v souladu se stanovenými
podmínkami využití území)
 šířka veřejného prostranství uvnitř lokality bude vymezena
v souladu s právními předpisy
VPS, VPO
 Okrajově VT4
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příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastavitelná plocha Z15
lokalizace
Jihozápadní okraj řešeného území
plocha
0,24 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 1 stavební pozemek
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 900m2
uspořádání
 KZSP max. 0,35
 KNZSP min 0,35
 zástavba bude uspořádána tak, aby byl respektován
rozptýlený charakter zástavby typický pro okrajové jižní části
sídla
 max. objem a výška zástavby včetně obytného u bude
respektovat polohu na okraji sídla, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby na okrajích
sídla – podlažnost a způsob zastřešení, orientace hlavního
hřebene (převažující 1NP s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno pro západní část
lokality z přilehlé místní komunikace ze západu, ostatní část
bude dopravně napojena z místní komunikace od jihu
 Respektována bude kvalitní vzrostlá zeleň
VPS, VPO
 Okrajově VT4
Zastavitelná plocha Z16
lokalizace
Jihozápadní okraj řešeného území
plocha
0,49 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 2 stavební pozemky
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1200m2
uspořádání
 KZSP max. 0,3
 KNZSP min 0,4
 zástavba bude situována tak, aby byl respektován rozptýlený
charakter zástavby typický pro okrajové jižní části sídla
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat polohu na okraji sídla, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby na okrajích
sídla – podlažnost a způsob zastřešení, orientace hlavního
hřebene (převažující 1NP s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z místní
komunikace od jihu
 Respektována bude kvalitní vzrostlá zeleň
VPS, VPO
 Okrajově VT4

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, září 2014

23

ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE

etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastavitelná plocha Z18
lokalizace
Centrální část sídla Maršovice, jižně od komunikace II. třídy
plocha
0, 15 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 PV2 – veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně
Podmínky
Nejsou stanoveny
prostorového
uspořádání
lokální podmínky
 Respektována bude kvalitní vzrostlá zeleň
VPS, VPO
 PP1
Zastavitelná plocha Z19
lokalizace
Severní okraj zastavěného území sídla Maršovice
plocha
0,89 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z19b,
Z19c)
 PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory (Z19a)
Podmínky
 Max. 2 stavební pozemky v Z19b a max. 2 stavební
prostorového
pozemky v Z19c
uspořádání
 Výměra stavebního pozemku max. 1100m2
 KZSP max. 0,35
 v Z19b KNZSP min 0,4, v Z19c KNZSP min 0,5
 zástavba bude situována tak, aby byl respektován rozptýlený
charakter zástavby
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat polohu na okraji sídla, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby na okrajích
sídla – podlažnost a způsob zastřešení, orientace hlavního
hřebene (převažující 1NP s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno navázáním
uličního prostoru na stávající místní komunikace od jihu
 zástavba v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude
splněna podmínka realizace veřejné kanalizace, která zajistí
odvedení splaškových vod produkovaných v lokalitě na
centrální čistírnu odpadních vod
VPS, VPO
 WD3
Zastavitelná plocha Z20
lokalizace
Severně od centrální části sídla Maršovice
plocha
0, 07 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 DS2 – dopravní infrastruktura silniční – místní a účelové
komunikace
 TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě
Podmínky
Nejsou stanoveny
prostorového
uspořádání
lokální podmínky
Nejsou stanoveny
VPS, VPO
 ne
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Zastavitelná plocha Z21
lokalizace
Severovýchodní okraj zastavěného území sídla Maršovice
plocha
1,03 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z21a,
Z21c)
 PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory (Z21b)
Podmínky
 Max. 3 stavební pozemky v Z21a a max. 2 stavební
prostorového
pozemky v Z21c
uspořádání
 Výměra stavebního pozemku max. 1000m2
 KZSP max. 0,35
 KNZSP min 0,4
 zástavba bude situována při uličním prostoru, plocha
zahrady bude v severní části lokality Z21c orientována
směrem do krajiny
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat polohu na okraji sídla, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby na okrajích
sídla – podlažnost a způsob zastřešení, orientace hlavního
hřebene (převažující 1NP s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno navázáním
uličního prostoru na stávající místní komunikace od západu
a východu
 zástavba v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude
splněna podmínka realizace veřejné kanalizace, která zajistí
odvedení splaškových vod produkovaných v lokalitě na
centrální čistírnu odpadních vod
VPS, VPO
 Okrajově VT7
Zastavitelná plocha Z22
lokalizace
Východní okraj řešeného území
plocha
1,29 ha
podmínka zprac. US,  Podmínkou pro rozhodování v lokalitě je uzavření dohody o
DoP, RP
parcelaci
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 4 stavební pozemky
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 2000m2
uspořádání
 KZSP max. 0,35
 KNZSP min 0,4
 zástavba bude situována tak, aby byl respektován rozptýlený
charakter zástavby typický pro okrajové části sídla
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat polohu na okraji sídla, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby na okrajích
sídla – podlažnost a způsob zastřešení, (převažující 1NP
s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé místní
komunikace ze západu
 šířka přiléhajícího veřejného prostranství bude vymezena
v souladu s právními předpisy (bude rozšířen uliční prostor
případně vymezeny plochy pro dopravní opatření /výhybna/
v rámci zastavitelné plochy pro BI v souladu se stanovenými
podmínkami využití území)
 šířka veřejného prostranství uvnitř lokality bude vymezena
v souladu s právními předpisy
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respektovány budou trasy a ochranná pásma technické
infrastruktury
okrajově VT7

Zastavitelná plocha Z23
lokalizace
Východní okraj zastavěného území sídla Maršovice
plocha
0,22 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 1 stavební pozemek
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1100m2
uspořádání
 KZSP max. 0,35
 KNZSP min 0,45
 max. objem a výška zástavby včetně obytného objektu bude
respektovat hmotové parametry staveb typických pro
příměstskou obytnou zástavbu v sídle a okolí – viladům
 šířka přiléhajícího veřejného prostranství bude dle
prostorových možností upravena v souladu s právními
předpisy (bude rozšířen uliční prostor) v rámci zastavitelné
plochy pro BI v souladu se stanovenými podmínkami využití
území)
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlého
uličního prostoru
 Respektovány budou trasy a ochranná pásma technické
infrastruktury
 Respektován bude objekt lokální historické hodnoty – křížek
 výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná
– za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech
(ze stávající silnice II. třídy), případně budou realizována
taková opatření, která povedou k odstranění negativních
vlivů z provozu na silnici
VPS, VPO
 okrajově VT7

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, září 2014

26

ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE

etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastavitelná plocha Z24
lokalizace
Východní část zastavěného území sídla Maršovice
plocha
1,61 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z24a)
 PV2 - veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně
(Z24b)
Podmínky
 Max. 8 stavebních pozemků
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1100m2
uspořádání
 KZSP max. 0,35
 KNZSP min 0,35
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat charakteristické znaky okolní stávající zástavby
– podlažnost
a způsob
zastřešení (převažující 1NP
s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé místní
komunikace ze západu. Stavební pozemky přiléhající k jižní
komunikaci na ni budou rovněž napojeny.
 šířka přiléhajícího veřejného prostranství bude vymezena
v souladu s právními předpisy (bude rozšířen uliční prostor
případně vymezeny plochy pro dopravní opatření /výhybna/
v rámci zastavitelné plochy pro BI v souladu se stanovenými
podmínkami využití území)
 zástavba v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude
splněna podmínka realizace veřejné kanalizace, která zajistí
odvedení splaškových vod produkovaných v lokalitě na
centrální čistírnu odpadních vod
 stavby a činnosti v zastavitelné ploše budou respektovat
manipulační pásmo drobného vodního toku
 respektovány budou trasy a ochranná pásma technické
infrastruktury
 respektovány budou přírodní hodnoty v lokalitě vč. kvalitní
vzrostlé zeleně
VPS, VPO
 okrajově VT5, VT6
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Zastavitelná plocha Z25
lokalizace
Jihovýchodní okraj zastavěného území sídla Maršovice
plocha
0,82 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 4 stavební pozemky
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1000m2
uspořádání
 KZSP max. 0,35
 KNZSP min 0,4
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat charakteristické znaky okolní zástavby na okraji
sídla – podlažnost, způsob zastřešení, směr hlavního
hřebene (převažující 1NP s možností využitého podkroví)
 zástavba
nebude vytvářet nežádoucí dominanty na
významném horizontu
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé
komunikace II. třídy ze západu
 zástavba v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude
splněna podmínka realizace veřejné kanalizace, která zajistí
odvedení splaškových vod produkovaných v lokalitě na
centrální čistírnu odpadních vod
 šířka veřejného prostranství uvnitř lokality bude vymezena
v souladu s právními předpisy
 respektovány budou trasy a ochranná pásma technické
infrastruktury
 respektovány budou přírodní hodnoty v lokalitě vč. kvalitní
vzrostlé zeleně
 výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná
– za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech
(ze stávající silnice II. třídy), případně budou realizována
taková opatření, která povedou k odstranění negativních
vlivů z provozu na silnici
VPS, VPO
 ne

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, září 2014

28

ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE

etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastavitelná plocha Z26
lokalizace
Jižní okraj zastavěného území sídla Maršovice
plocha
0, 581 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 3 stavební pozemky
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1500m2
uspořádání
 KZSP max. 0,3
 KNZSP min 0,35
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat charakteristické znaky okolní zástavby na okraji
sídla – podlažnost, způsob zastřešení (převažující 1NP
s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 Dopravní
napojení
lokality
bude
zajištěno
z
z navazujícímístní komunikace

 respektovány budou trasy a ochranná pásma technické
infrastruktury
 výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná
– za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech
(ze stávající silnice II. třídy), případně budou realizována
taková opatření, která povedou k odstranění negativních
vlivů z provozu na silnici
VPS, VPO
 ne
Zastavitelná plocha Z28
lokalizace
Jižní okraj zastavěného území sídla Maršovice
plocha
0, 03 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory
Podmínky
Nejsou stanoveny
prostorového
uspořádání
lokální podmínky
 Prostorová a směrová úprava napojení stávající účelové a
případně navrhované místní komunikace na silnici II. třídy
VPS, VPO
 WD4
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Zastavitelná plocha Z30
lokalizace
Jižní okraj řešeného území, jižní část místní části Čížkovice
plocha
0,89 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 4 stavební pozemky
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1400m2
uspořádání
 KZSP max. 0,25
 KNZSP min 0,3
 zástavba bude situována tak, aby byl respektován rozptýlený
charakter zástavby typický pro okrajové části sídla
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat polohu na okraji sídla, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby na okrajích
sídla – podlažnost, způsob zastřešení, směr hlavního
hřebene (převažující 1NP s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé
komunikace II. třídy ze severu
 šířka veřejného prostranství uvnitř lokality bude vymezena
v souladu s právními předpisy
 výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná
– za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech
(ze stávající silnice II. třídy), případně budou realizována
taková opatření, která povedou k odstranění negativních
vlivů z provozu na silnici
VPS, VPO
 okrajově VT8
Zastavitelná plocha Z31
lokalizace
Jižní okraj řešeného území, severní část místní části Čížkovice
plocha
0,31 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
Podmínky
 Max. 2 stavební pozemky
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1000m2
uspořádání
 KZSP max. 0,4
 KNZSP min 0,35
 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude
respektovat polohu na okraji sídla, zástavba bude
respektovat charakteristické znaky zástavby na okrajích
sídla – podlažnost, způsob zastřešení (převažující 1NP
s možností využitého podkroví)
lokální podmínky
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé
komunikace II. třídy ze severu
 Pokud v lokalitě vzniknou 2 stavby hlavní (obytné objekty),
napojení na silnici II. třídy bude řešeno pokud možno jedním
sjezdem
 výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná
– za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální
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přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech
(ze stávající silnice II. třídy), případně budou realizována
taková opatření, která povedou k odstranění negativních
vlivů z provozu na silnici
ne

Zastavitelná plocha Z32
lokalizace
Jižní okraj řešeného území, jižní část místní části Čížkovice
plocha
0,05 ha
podmínka zprac. US, Není stanovena
DoP, RP
funkční vymezení
 BI – bydlení v rodinných domech – příměstské
Podmínky
Nebude realizována hlavní stavba
prostorového
uspořádání
lokální podmínky
 Nejsou stanoveny - plocha vyjadřuje stávající způsob využití
území
VPS, VPO
 ne
o

c.2.b PLOCHY PŘESTAVBY

čl. 6
Plocha přestavby P1
lokalizace
plocha
podmínka zprac. US
funkční vymezení
Podmínky
prostorového
uspořádání

lokální podmínky

VPS, VPO

Východní část sídla Maršovice
0,14 ha
Není stanovena.
 SM – plochy smíšené obytné – příměstské
 Max. 1 stavební pozemek
 Výměra stavebního pozemku max. 1200 m2
 KZSP max. 0,6
 KNZSP min 0,15
 max. objem a výška zástavby včetně obytného objektu bude
respektovat hmotové parametry staveb typických pro
příměstskou obytnou zástavbu v sídle a okolí – viladům
 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé
komunikace II. třídy ze severovýchodu
 výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná
– za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech
(ze stávající silnice II. třídy), případně budou realizována
taková opatření, která povedou k odstranění negativních
vlivů z provozu na silnici
 ne
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c.3. Systém sídelní zeleně
čl. 7
a)
územní plán respektuje stávající plochy vnitrosídelní zeleně. Chrání je tím, že je
vymezuje jako samostatný druh ploch s rozdílným způsobem využití tj. jako plochy
zeleně (sídelní), které jsou členěny na typy: zeleň - soukromá a vyhrazená a zeleň –
přírodního charakteru. Do systému sídelní zeleně dále patří plochy se způsoben využití
veřejná prostranství – veřejná zeleň
b)

systém sídelní zeleně je tvořen především zelení zahrad a veřejnou zelení jako součástí
veřejných prostranství

c)

Mimo samostatně vymezených ploch systému sídelní zeleně bude tento systém i nadále
tvořen plochami zeleně zahrnutými do jiných funkčních ploch. Jde především o zeleň
soukromou (zahrady v rámci ploch bydlení, smíšených ploch a zeleň v areálech
občanské vybavenosti apod.).

d)

Zeleň soukromá a vyhrazená je vymezována jen v okrajových částech sídel v místech,
kde není žádoucí, aby se zástavba přibližovala okraji zastavěného území. Naopak
zahrady budou tvořit přirozený rámec sídla a budou tvořit přirozený přechod mezi
urbanizovaným územím a volnou krajinou.

e)

V úzkém kontaktu se systémem sídelní zeleně jsou i skladebné části systému
ekologické stability, které jsou především v těžišti řešeného území obklopeny stávající
zástavbou, částečně i navrhovanou a stávají se tak součástí přírodního prostředí sídla
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d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
d.1. Dopravní infrastruktura
o

Silniční doprava

čl. 8
Územní plán respektuje a vymezuje stávající silniční síť:
a) silnice II. a III. třídy, které prochází řešeným územím
b) místní obslužné a účelové komunikace, které zajišťují dopravní obsluhu celého
řešeného území kromě průtahů silnice II. a III. třídy
čl. 9
Územní plán vymezuje:
a) silnice II a III. třídy (kromě průchodu těchto silnic zastavěným územím) jako plochy
dopravní infrastruktury – DS1 - dopravní infrastruktura silniční – silniční síť
b) důležité místní obslužné a účelové komunikace (kromě průchodu těchto silnic
zastavěným územím) jako plochy dopravní infrastruktury – DS2 - dopravní
infrastruktura silniční - místní a účelové komunikace
c) stávající silnice II. a III. třídy, komunikace místní obslužné a účelové při průchodu
zastavěným územím nebo v těsném kontaktu s ním jako plochy PV1 - veřejná
prostranství – uliční prostory.
čl. 10
Územní plán navrhuje:
zastavitelné plochy a koridory zařazené do ploch dopravní infrastruktury silniční – místní a
účelové komunikace - DS2
Z1b
pro rozšíření stávající obslužné komunikace
Z12
pro rozšíření stávající obslužné komunikace v místě dopravního křížení
Z20a
pro novou účelovou komunikaci zajišťující příjezd k ploše techn. infrastruktury

zastavitelné plochy a koridory zařazené do ploch veřejných prostranství – uliční prostory –
PV1
Z8
pro rozšíření, resp. propojení stávajícího veř. prostranství vč. místní obslužné
komunikace
Z9
pro rozšíření stávajícího veř. prostranství vč. místní obslužné komunikace –
soulad se skutečným stavem v území
Z19a
uliční prostor včetně místní obslužné kom. přecházející v navrženou účelovou
komunikaci
Z21b
pro uliční prostor včetně místní obslužné komunikace pro dopravní obsluhu
okolních zastavitelných ploch bydlení
Z28
pro možnost zkvalitnění dopravního napojení místní kom. na sil. II. třídy
zastavitelné plochy a koridory zařazené do ploch veřejných prostranství s vysokým podílem
zeleně – PV2, jejichž součástí bude i místní komunikace
Z24b
pro veř. prostranství, jehož součástí bude místní obslužná kom. pro obsluhu
zastavitelné plochy Z24a
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čl. 11
Územní plán stanovuje zásady pro rozhodování o změnách v území:
a) stávající místní komunikace zajišťující dopravní obsluhu zastavitelných ploch budou
dle prostorových možností rozšířeny na požadované parametry v souladu s právními
předpisy
b) při realizaci nových veřejných prostranství budou respektovány jejich minimální
parametry stanovené platnými právními předpisy
o

Železniční doprava

čl. 12
Řešené území není obsluhováno železniční dopravou.
o

Letecká doprava

čl. 13
V řešeném území se nenachází plochy letecké dopravy. Území není dotčeno ochrannými
pásmy letišť.
o

Doprava pěší a cyklistická

čl. 14
a) územní plán respektuje stávající komunikaci pro pěší procházející řešeným (převážně
zastavěným Maršovic) územím podél průjezdného úseku silnice II. třídy
b) územní plán respektuje stávající turistické trasy a cyklotrasu v řešeném území
c) pro vedení turistických tras a cyklotras může být využíváno stávajících komunikací –
pozemních a účelových
d) trasování komunikací pro pěší a cyklisty je (mimo plochy s rozdílným způsobem využití
primárně určené pro dopravu) umožněno v rámci stanovených podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití

d.2. Technická infrastruktura
o

Vodní hospodářství

čl. 15
a) Při využívání území bude respektován stávající vodní tok v řešeném území včetně jeho
ochranného, resp. manipulačního pásma
b) do ochranného (manipulačního) pásma nebudou umisťovány žádné stavby, které by
mohly ovlivnit odtokové poměry v území nebo znemožnit možnost opravy a údržby
koryta
c) Při využívání území budou respektovány trasy hlavních odvodňovacích zařízení
d) v lokalitách určených k zástavbě bude zajištěno, aby se odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území nezhoršily oproti stavu před výstavbou
e) Při využívání území bude respektováno v územním plánu vyznačené ochranné pásmo
vodního zdroje v jižní části řešeného území
f) Při využívání území budou respektovány vodovodní řady. Zdrojem vody pro řešené
území je a do budoucna bude skupinový vodovod (napojen na oblastní vodovod
Liberec – Jablonec)
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g) dešťové vody budou přednostně druhotně využívány případně likvidovány v místě
vzniku zasakováním, ostatní budou následně odváděny nesoustavnou dešťovou
kanalizací do vodotečí, dešťové vody nebudou odváděny do systému splaškové
kanalizace
h) územní plán navrhuje v souladu s PRVK:
- zastavitelnou plochu Z20b pro přerušovací komoru s akumulací (dle PRVk)
- prodloužení vodovodní a kanalizační sítě do dosahu zastavitelných ploch
i)

v rozvojových plochách budou v následné dokumentaci např. dokumentaci pro územní
nebo stavební řízení řešeny odpovídající zdroje vody pro hašení požáru

o

Energetika

čl. 16
a) Při využívání území budou respektovány trasy a ochranná pásma vedení a zařízení
elektrizační soustavy VN 35 kV zajišťujících zásobování obce elektrickou energií
b) nárůst spotřeby energie bude řešen úpravami zařízení distribuční soustavy, případně
nově vybudovanými zařízeními
c) Při využívání území budou respektována plynárenská zařízení a vedení vč.systému
zásobování obce nízkotlakou zásobní sítí
d) navržena je plynofikace JZ části Maršovic a kompaktnější zástavba Čížkovic
e) navrženo je rozšíření NTL plynovodní sítě do dosahu navržených zastavitelných ploch
f) územní plán respektuje vedení sítí elektronických komunikací vč. ochranných pásem
g) územní plán respektuje ochranná pásma objektů na elektronických komunikačních
zařízeních ležících mimo řešené území
o

Nakládání s odpady

čl. 17
a) Odstraňování komunálních odpadů je zajištěno stávajícím vyhovujícím způsobem,
který bude uplatňován i do budoucna.
b) I nadále budou separovány recyklovatelné složky TKO, nádoby na sběr budou
umístěny v dopravně přístupných lokalitách.
c) Nebezpečný, velkoobjemový a kovový odpad budou odváženy jednorázově.
d) Nejsou navrhovány lokality pro plošná zařízení (skládky, separační dvory)
o

Těžba nerostů

čl. 18
a) V řešeném území se nenacházejí plochy dotčené těžbou nerostů, nejsou zde
chráněná ložisková území, výhradní ložiska nerostných surovin ani prognózní ložiska
nerostných surovin.
b) V řešeném území nejsou evidována sesuvná území ani území poddolovaná.
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d.3. Občanské vybavení
čl. 19
a) Územní plán respektuje a stabilizuje stávající zařízení a plochy občanského vybavení.
Samostatně vymezuje především areály významné pro kontaktní území – školství, sport
– vymezuje dva typy ploch občanského vybavení – OV – veřejná infrastruktura a OS –
tělovýchovná a sportovní zařízení. Ostatní objekty a zařízení občanského vybavení jsou
jako přípustné využití zařazeny především do ploch smíšených obytných –
příměstských. Mohou být i součástí ploch výrobních. Jako zařízení lokálního významu
jsou přípustné i v plochách bydlení.
b) Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy pro veřejnou vybavenost, kterými jsou
stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a
péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Umístění
těchto staveb a zařízení občanského vybavení umožňují podmínky využití ploch dalších
vybraných ploch s rozdílným způsobem využití v urbanizovaném území.
c)

Územní plán vymezuje plochu změny:
•

navrhované rozšíření stávajícího sportovního areálu na severním okraji
zástavby sídla Maršovice západním směrem – OS - občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení (součást zastavitelné plochy Z6)

d) Zařízení, případně dle prostorových možností stavby, občanského vybavení budou
umisťovány do ploch podél průjezdného úseku silnice II. třídy zastavěným územím sídla
Maršovice

d.4. Veřejná prostranství
čl. 20
a) Územní plán respektuje a stabilizuje veřejné plochy v sídle. Vymezuje je jako plochy
s rozdílným způsobem využití:
• veřejná prostranství – uliční prostory (PV1), které zároveň charakterizují urbanistickou
strukturu sídla (společně s plochami dopravní infrastruktury)
Rozvojové plochy jsou vymezeny:
o zastavitelná plocha Z8
o zastavitelná plocha Z9
o součást zastavitelné plochy Z19 – Z19a
o součást zastavitelné plochy Z21– Z21b
o zastavitelná plocha Z28
•

veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně (PV2)
Rozvojové plochy jsou vymezeny:
o součást zastavitelné plochy Z6– Z6b
o součást zastavitelné plochy Z24– Z24b
o zastavitelná plocha Z18

•

veřejná prostranství – veřejná zeleň
Rozvojové plochy jsou vymezeny:
o Zastavitelná plocha Z13

b) Drobné a doplňkové plochy veřejných prostranství jsou součástí dalších ploch s rozdílným
způsobem využití – např. ploch bydlení, občanské vybavenosti, smíšených ploch
obytných, případně ploch výroby
c) Funkce veřejného prostranství je přednostně posilována v plochách ležících či
navazujících na centrální prostor sídla Maršovice (podél průjezdného úseku silnicemi.
třídy, případně u areálů občanského vybavení (sportovní areál).
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d) Na systém veřejných prostranství je vázán systém hlavních pěších tahů, cyklistických
stezek ap.
e) V zastavitelných plochách s hlavní funkcí bydlení budou veřejná prostranství vymezena
v souladu s platnou legislativou.

d.5. Požadavky civilní ochrany
čl. 21
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Územím protékají drobné vodní toky pramenící v řešeném území, na kterých nejsou
realizována žádná vodní díla, z nichž by mohla vzniknout průlomová vlna. Území není
ohroženo průlomovou vlnou.
b) Zóny havarijního plánování v řešeném území
V řešeném území se nenacházejí zóny havarijního plánování.
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí
V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Nové stálé úkryty nejsou navrhovány.
V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí, budou v mírové době využity
přirozené ochranné vlastnosti staveb a provádění úprav proti pronikání nebezpečných
látek, v období válečného stavu se pro ukrytí obyvatelstva budou budovat improvizované
úkryty.
d) Evakuace obyvatel a jeho ubytování
V případě potřeby evakuace jsou v obci plánována přijímací a evakuační střediska v TJ
Sokol Maršovice, mateřské školce, hasičské zbrojnici a na obecním úřadě.
e) Skladování materiálu CO a humanitární pomoci.
Sklady CO ani humanitární základna nejsou navrhovány.
Výdejní sklad v obci bude určen podle potřeby v některém z obecních objektů, dle
konkrétní situace pravděpodobně v budově OÚ.
f)

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a
zastavitelná území obce
ÚP nenavrhuje v řešeném území pro průmyslovou, zemědělskou nebo jinou činnost, která
by ohrožovala životní prostředí.

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací budou využity plochy
rozšířených uličních prostorů, parkovišť (např. před mateřskou školou, obecním úřadem),
dočasně uzavřené místní komunikace (propojení) pod čistírnou odpadních vod
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
V řešeném území se nenachází zdroj možného úniku nebezpečných látek. ÚP takové
zdroje (plochy, stavby a zařízení) nenavrhuje.
i)

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Maršovice jsou zásobovány pitnou vodou z vodovodního systému, který je jedním ze
skupiny vodovodů, které jsou přes vodojem Krásná napojeny na oblastní vodovod a
zásobeny z OL ÚV Souš. Maršovice jsou zásobny z vodojemu Maršovice, do kterého je
voda čerpána z vodojemu Krásná.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno dopravou pitné vody v množství max.
15l/den, os cisternami ze zdrojů Dolánky a Libíč. Zásobování pitnou vodou bude
doplňováno balenou vodou.
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajištěno z vodovodu pro veřejnou potřebu a
domovních studní.
Cisterny s pitnou vodou, případně agregáty budou v případě potřeby umístěny na veřejně
přístupných místech ve všech zastavěných částech v řešeném území:
• Dolní část Maršovic u čp. 96
• Střední část Maršovic před budovou MŠ čp. 81
• Horní část Maršovic před budovou hasičské zbrojnice čp. 147
• Čížkovice 1. Díl na zastávce BUS
Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií je řešeno provozním řádem správce
sítě.
j)

Zájmy obrany státu
V řešeném území se nenachází objekt civilní ochrany ani objekty důležité pro obranu
státu. Pro potřeby Armády ČR budou dodržovány parametry stavebního a dopravně
technického stavu dle platných norem pro příslušné kategorie komunikací.
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e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně
e.1. Systém krajinné zeleně
čl. 22
a) Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat její stávající charakter – tj.
lesozemědělská krajina s cílem nalézt vhodný způsob jejího využití, zvyšovat krajinnou
hodnotu a ekologickou stabilitu území. I nadále budou převažovat v krajině trvale
zatravněné plochy, louky.
b) Své funkce v krajině plní plochy trvalých travních porostů. Územní plán vymezuje tyto
plochy většinou jako plochy nezastavěného území – smíšené krajinné s určením
převládajících funkcí zastoupených v dané ploše např. přírodní, zemědělská.
Stanovené podmínky jejich využití zabraňují jejich plošnému zornění a přispívají tak
k zachování a posílení retenčních schopností krajiny a krajinného rázu.
c) Územní plán respektuje stávající drobné plochy lesa v rozptylu celého řešeného území.
Při využívání ploch sousedících s PUPFL bude respektováno pásmo 50 m od hranice
lesa.
d) Na plochách smíšených krajinných je umožněno stanovenými podmínkami využití ploch
zalesnění – jako podmíněně přípustné v rámci podmínek využití zemědělských pozemků
resp. smíšených ploch nezastavěného území. Pro zalesnění budou využívány především
plochy na půdách nižších tříd ochrany.
e) Vymezení ploch přírodních, resp. přírodní krajinné zeleně vychází z vymezení
skladebných částí systému ekologické stability. Nové plochy krajinné zeleně územní plán
vymezuje především v plochách, kde se v krajině nachází kvalitní vzrostlá zeleň rostoucí
na plochách mimo les, případně v lokalitách přírodně cenných - s ochranným režimem
např. VKP.
f)

Územní plán navrhuje rozvoj systému krajinné zeleně v rozvojových (nezastavitelných)
plochách – s funkčním vymezením NP – přírodní krajinná zeleň: K1, K2, K3, K4, K5, K6,

g) Významná krajinná liniová zeleň v parametrech interakčních prvků převážně navazuje na
cesty, případně vodoteče a nedochází proto ke ztížení obhospodařování či narušení
organizace zemědělských ploch.

e.2. Koncepce uspořádání krajiny
čl. 23
a) Neurbanizované území v řešeném území je dle charakteru využití členěno do
následujících krajinotvorných druhů ploch s rozdílným způsobem využití, resp. do jejich
typů:
o

Plochy lesní:
- plochy lesa (NL)

o

Plochy přírodní:
- přírodní krajinná zeleň (NP) – s vysokým přírodním potenciálem, s potřebou
ochrany přírodních prvků. Nejčastěji zahrnují funkční nebo k vymezení určené
skladebné části systémů ekologické stability, prvky a lokality ochrany přírody,
jejich nejbližší okolí apod.
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Plochy smíšené nezastavěného území:
- plochy smíšené krajinné (NSx) – plochy, v nichž není možné nebo nezbytně
nutné stanovit hlavní (převažující) způsob využití. Charakter možného
(vhodného) způsobu využití je vyznačen odpovídajícím indexem, případně více
indexy. Využití takových ploch bude koordinováno, aby ve výsledku byly
jednotlivé funkce (způsob užívání) ve vzájemném souladu.

b) Respektovány jsou krajinné hodnoty území – břehové porosty kolem vodních toků a
vodotečí, plochy územním plánem vymezených skladebných prvků územního systému
ekologické stability (nadregionálního a lokálního), veškeré plochy ekologicky významné
(remízky, plochy a linie vzrostlé zeleně, mokřady, trvalé travní porosty apod.).
c) Chráněna budou veškerá krajinářsky, geologicky, paleontologicky a biologicky cenná
území.
d) Chráněny budou plochy a linie vzrostlé zeleně v krajině i zastavěném území. Tento
druh zeleně bude postupně doplňován v potřebných lokalitách či úsecích. Obnovována
bude tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic
pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny), přitom budou respektovány stávající
významné stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny.
e) Ve volné krajině je nepřípustná realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily
krajinný ráz, zvláště pak objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny,
fotovoltaické elektrárny).
f) Využití zemědělských pozemků bude respektovat především ve svažitých partiích
konfiguraci terénu, která přináší riziko vodní eroze. Tyto plochy budou využívány
především jako trvalé travní porosty, pastviny apod. tak, aby riziko ohrožení bylo
eliminováno. Plošné zornění je nepřípustné.
g) V nezastavěných plochách v krajině nebude umisťováno trvalé pro zvěř neprostupné
oplocení či ohrazení (např. z vlastnických důvodů), na plochách smíšených krajinných
je možné umístění dočasného pastevního ohrazení). Na lesních pozemcích je možné
umístění dočasného oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky).
h) Ve volné krajině nebudou realizovány záměry, které by narušily harmonické měřítko a
vztahy v krajině
i)

Využívání krajiny, včetně rekreačního, bude respektovat podmínky ochrany přírody a
krajiny a ochrany krajinného rázu.

j)

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ K1

plošný rozsah

Západní okraj řešeného území, východně od komunikace III.
třídy, severně od ČOV
0,27 ha

funkční vymezení

NP – přírodní krajinná zeleň

Specifikace využití
lokální podmínky

Stávající dřevinný porost rostoucí mimo les

lokalizace, popis

PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ K2

plošný rozsah

Západní část řešeného území, východně od komunikace III.
třídy
0,83 ha

funkční vymezení

NP – přírodní krajinná zeleň

Specifikace využití
lokální podmínky

Významný krajinný prvek registrovaný

lokalizace, popis
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PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ K3
lokalizace, popis

Střední část řešeného území, jižně od centra sídla Maršovice

plošný rozsah

0,38 ha

funkční vymezení

NP – přírodní krajinná zeleň

Specifikace využití
lokální podmínky

Významný krajinný prvek ze zákona (údolní niva)

PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ K4

plošný rozsah

Severní část řešeného území, východně od sportovního areálu
v Maršovicích
0,68 ha

funkční vymezení

NP – přírodní krajinná zeleň

Specifikace využití
lokální podmínky

Stávající dřevinný porost rostoucí mimo les

lokalizace, popis

PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ K5
lokalizace, popis

Východní část řešeného území

plošný rozsah

0,07 ha

funkční vymezení

NP – přírodní krajinná zeleň

Specifikace využití
lokální podmínky

Stávající dřevinný porost rostoucí mimo les navazující na
plochu lesa (remíz)

PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ K6
lokalizace, popis

Východní část řešeného území

plošný rozsah

0,17 ha

funkční vymezení

NP – přírodní krajinná zeleň

Specifikace využití
lokální podmínky

Stávající dřevinný porost rostoucí mimo les navazující na
plochu lesa (remíz)
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e.3. Návrh systému ÚSES
čl. 24
a) Územní plán vymezil a upřesnil skladebné prvky ÚSES (nadregionální a lokální), které
budou respektovány.
b) Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem.
c) Vymezeny jsou prvky územního systému ekologické stability:
• Nadregionální ÚSES – do severozápadního okraje řešeného území zasahuje
nadregionální biokoridor K22MB,
•

Lokální ÚSES – v těžišti řešeného území je vymezeno lokální biocentrum 1517,
z něj západní směrem vychází lokální biokoridor

d) Systém ekologické stability doplňují linie významné krajinné liniové zeleně v
parametrech interakčních prvků, doprovázející zejména komunikace, cesty, příkopy či
vodoteče v krajině.

e.4. Protierozní opatření
čl. 25
a) Územní plán nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opatření. Účinky eroze
(především vodní) lze eliminovat vedle vhodného způsobu využívání ploch snižovat
rozčleněním těchto ploch pomocí liniové zeleně v podobě pásů dřevin podél cest,
podél terénních úprav, které mají za úkol zpomalení odtoku srážkových vod z ploch
ohrožených vodní erozí.
b) Protierozní opatření jsou důležitá z hlediska ekologického a krajinářského, sledují
posílení ekologické stability území. Soubor obecných protierozních opatření zahrnuje
z hlediska krajiny:
• revitalizační opatření na tocích, doplnění malých vodních nádrží
• zachování a zřizování přirozených překážek povrchového odtoku – doplnění
mimolesní zeleně v podobě liniové zeleně podél polních cest a vodotečí
(interakční prvky), ozelenění dřevinami přirozeného charakteru – remízky,
meze, průlehy, příkopy, mokřady, přirozené nádrže
• ochrana vodních zdrojů nacházejících se v řešeném území a respektování
přístupu k vodotečím, ochrana melioračních zařízení
• respektování ochranného pásma vodních toků
• v rámci zastavitelných ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry
z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před
ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě
• druhová skladba lesů bude optimalizována (vyšší podíl listnatých dřevin),
rozšíření věkové skladby lesů
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e.5. Prostupnost krajiny a rekreace
čl. 26
a) Prostupnost krajiny bude udržována systémem stávajících i obnovených účelových
komunikaci, cest a zvykových tras. Do volné krajiny nebudou umisťovány takové
stavby, zařízení či způsob využití, které by bránily volnému pohybu uživatelů území,
omezovaly či bránily průchodnosti krajiny.
b) Turistické a cyklistické trasy budou pokud možno vedeny mimo systém státní silniční
sítě.
c) Územní plán vytváří podmínky pro zapojení řešeného území do systému cyklostezek a
cyklotras v širším území.
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f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků
a intenzity jejich využití)

f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční regulace)
čl. 27
a) Celé řešené území je na základě určeného stávajícího nebo požadovaného
převažujícího účelu využití rozčleněno do jednotlivých druhů, typů a podtypů ploch s
rozdílným způsobem využití.
b) Stanoveným podmínkám využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání, musí je
respektovat účel a umisťování staveb a zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich
užívání.

Řešené území je podle stabilizovaného (stávajícího) nebo požadovaného způsobu
využití členěno do několika druhů ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto druhy jsou
s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členěny na
jednotlivé typy případně podtypy ploch s rozdílným způsobem využití v členění:

čl. 28
Plochy bydlení:
 bydlení v rodinných domech – příměstské BI
Plochy občanského vybavení:
 občanské vybavení - veřejná infrastruktura OV
 občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS
Plochy smíšené obytné:
 plochy smíšené obytné – příměstské

SM

Plochy dopravní infrastruktury:
 dopravní infrastruktura silniční – silniční síť DS1
 dopravní infrastruktura silniční - místní a účelové komunikace
Plochy technické infrastruktury
 technická infrastruktura – inženýrské sítě
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Plochy výroby a skladování:
 výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba VD
Plochy veřejných prostranství:
 veřejná prostranství – uliční prostory PV1
 veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně PV2
 veřejná prostranství – veřejná zeleň ZV
Plochy zeleně:
 zeleň - soukromá a vyhrazená ZS
 zeleň - přírodního charakteru ZP
Plochy lesní:
 plochy lesa NL
Plochy přírodní:
 přírodní krajinná zeleň NP
Plochy smíšené nezastavěného území:
 plochy smíšené krajinné NSx
zastoupené funkce (x):
p - přírodní, z - zemědělská
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Podmínky využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití:

PLOCHY BYDLENÍ
čl. 29
Bydlení

v

rodinných

Hlavní využití:
Charakteristika
hlavního využití:

domech

– příměstské

BI

 bydlení
 bydlení v objektech charakteru rodinného
užitkovými a rekreačními zahradami

domu

s okrasnými,

Přípustné využití
hlavní:

 rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb
 zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou
 veřejná prostranství, uliční prostory včetně místních komunikací,
komunikací pro pěší a cyklisty a ploch veřejné zeleně včetně
městského mobiliáře

Přípustné využití
doplňkové:

 stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení, která nesnižují
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné
s bydlením a slouží zejména obyvatelům sídla např.:
 pro služby a maloobchod – (max. zastavěná plocha objektu do
1000m2)
 stavby a zařízení pro veřejné stravování
 stavby a zařízení pro zdravotnictví a veterinární péči
 izolační a doprovodná zeleň
 dětská hřiště, stavby a zařízení pro sport a relaxaci
 parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp.
automobily do 3,5t)
 stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území
(osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích
rodinných domů
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a
separovaného odpadu

Podmíněně
přípustné využití

 stavby a zařízení pro sociální účely a přechodné bydlení přiměřené
kapacity za podmínky nesnížení pohody bydlení a kvality prostředí,
hmotové řešení zástavby bude respektovat charakter rodinného domu
případně viladomu
 stavby a zařízení výrobních služeb (na bázi řemesel) a služeb vč.
administrativy a veř. správy nesnížení pohody bydlení a kvality
prostředí, hmotové řešení obytné zástavby bude respektovat charakter
rodinného domu případně viladomu

Nepřípustné využití:

 vícepodlažní bytové domy (nad 2 NP)
 stavby pro výrobu včetně drobné a řemeslné s negativními dopady na
životní a obytné prostředí
 vícepodlažní a hromadné garáže, garáže pro nákladní vozidla a
autobusy
 stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky,
stavby pro velkoobchod
 stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
 veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a
pohodu bydlení a nejsou slučitelné s bydlením
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 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
Zásady
prostorového
uspořádání:

 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve
stabilizovaných lokalitách bude vycházet z charakteru lokality. Při
dostavbě stavebních mezer v lokalitách s pravidelnou strukturou
zástavby bude tato založená struktura při umisťování staveb
respektována.
 stavby pro jiné využití než bydlení v souladu s podmínkami využití
budou ve stejných prostorových parametrech jako objekty bydlení
 Výšková hladina zástavby v jednotlivých částech urbanizovaného
území je patrná z grafické přílohy I.B2d. Hmotové charakteristiky
zástavby (podlažnost, způsob zastřešení, charakteristické výrazové
prvky apod.) budou společnými znaky pro ucelenou lokalitu nebo její
část ( např. ulice, strana ulice) – vnímaná jako prostorový celek.
Konkrétní podmínky stanovené pro zastavitelné plochy resp. plochy
změn jsou uvedeny pro jednotlivé zastavitelné plochy v části c.2.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
čl. 30
Občanské vybavení - veřejná
Hlavní využití:
Charakteristika
hlavního využití:
Přípustné využití
hlavní:
Přípustné využití
doplňkové:

i n f r as t r u k t u r a

OV

 občanské vybavení veřejného charakteru
 veřejná občanská vybavenost tvořená převážně monofunkčními
plochami, areály, případně solitérními objekty
 stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu
 stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby
 stavby a zařízení pro administrativu, veřejnou správu
 místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro
pěší a cyklisty
 odstavné a parkovací plochy pro obsluhu území (osobní automobily
resp. automobily do 3,5t)
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu
 veřejná, izolační a doprovodná zeleň, mobiliář
 užitkové a okrasné zahrady jako součást areálu (např. v areálech
školství a sociálních služeb)
 dětská hřiště
 sportovní hřiště jako součást areálu
 stavby a zařízení technické infrastruktury

Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné využití:

 stavby pro výrobu včetně drobné a řemeslné
 stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s přípustným
využitím hlavním
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čl. 31
Občanské

etapa: OOP

vybavení - tělovýchovná

Hlavní využití:
Charakteristika
hlavního využití:

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

a

sportovní zařízení

OS

 sport
 sport - organizovaný i rekreační převážně místního významu

Přípustné využití
hlavní:

 stavby a zařízení pro sport (tělocvičny, fitcentra, apod.) včetně
nekrytých: např. hřiště, kurty, kluziště
 tribuny, hlediště, zařízení sloužící divákům
 sociální a hygienické zázemí sportovců i diváků

Přípustné využití
doplňkové:










Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné využití:

 stavby a zařízení pro motoristický sport
 stavby a zařízení pro výrobu včetně zemědělské
 veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s přípustným využitím
hlavním
 stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadu
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech

stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci
zařízení pro veřejné stravování
pobytové louky, veřejná zeleň
dětská hřiště
stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů
komunikace pro pěší a cyklisty
stavby a zařízení pro technickou vybavenost a speciální mechanizaci
účelové a přístupové komunikace, manipulační plochy dopravní
obsluhy
 parkovací a odstavné plochy pro osobní automobily, autobusy sloužící
obsluze území
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
čl. 32
Plochy smíšené obytné - příměstské
Hlavní využití:

SM

 není stanoveno

Charakteristika
hlavního využití:

 smíšené funkce – bydlení, veřejná vybavenost a služby, lokálně drobné
lokality výrobních služeb bez negativních vlivů na životní a obytné
prostředí především v plochách v kontaktu s průjezdnými úseky
komunikací II. a III. třídy

Přípustné využití
hlavní:

 stavby pro bydlení (převážně rodinné domy) s možností integrované
vybavenosti v objektu nebo v doplňkových stavbách
 stavby a zařízení zejména komerčního občanského vybavení, která
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení v navazujících obytných
plochách, jsou slučitelné s bydlením např.:
 stavby a zařízení pro obchod
 stavby a zařízení pro administrativu a správu
 stavby a zařízení pro veřejné stravování
 stavby a zařízení pro služby
 stavby a zařízení pro přechodné ubytování
 stavby a zařízení pro výrobní služby na bázi řemesel, která nesnižují
kvalitu prostředí a pohodu bydlení v navazujících obytných plochách
 veřejná prostranství, uliční prostory včetně místních komunikací,
komunikací pro pěší a cyklisty a ploch veřejné zeleně včetně
městského mobiliáře
 stavby a zařízení technické infrastruktury

Přípustné využití
doplňkové:









Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné využití:

 vícepodlažní bytové domy
 stavby pro výrobu včetně zemědělské a výrobní služby s negativním
vlivem na životní prostředí
 stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování, zpracování a
odstraňování odpadu
 hromadné garáže
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
 veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a
technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

stavby pro „čisté“ bydlení
stavby a zařízení pro sport, relaxaci a rehabilitaci
odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily
autobusové zastávky, přístřešky a mobiliář
izolační zeleň
drobná architektura
stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a
separovaného odpadu
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
čl. 33
Dopravní infrastuktura
Hlavní využití:

silniční - silniční

síť

DS1

 doprava

Charakteristika
hlavního využití:

 provoz vozidel po pozemních komunikacích - státní silniční síť a
významné místní komunikace

Přípustné využití
hlavní:

 pozemní komunikace, silniční pozemky komunikací
 plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a
zařízení (např. mosty, lávky atd., dopravní značení) a technická
opatření související s provozem na pozemních komunikacích
 v blízkosti sídel opatření proti negativnímu vlivu dopravy na komunikaci
na obydlená území – zejm. protihluková opatření

Přípustné využití
doplňkové:







Podmíněně
přípustné využití
Nepřípustné využití:

plochy pro parkování a odstavování vozidel
stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě (autobusové zastávky)
plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících
stavby a zařízení technické infrastruktury
stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů – dopravních resp. se
systémem ekologické stability, s technickou infrastrukturou, vodními
toky apod.
 plochy doprovodné a izolační zeleně
 není stanoveno
 veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím hlavním

čl. 34
Dopravní infrastuktura
k o m u n i k a c e DS2
Hlavní využití:
Charakteristika
hlavního využití:

Přípustné využití
hlavní:

Přípustné využití
doplňkové:

silniční - místní

a účelové

 doprava
 provoz vozidel po cestách a komunikacích obsluhující jednotlivé stavby
a plochy převážně mimo kompaktně zastavěné území, převážně
účelové komunikace a cesty v krajině a na okrajích zástavby (bez
ohledu na vlastnictví)
 pozemní komunikace silniční mimo státní silniční síť
 účelové komunikace, zpevněné komunikace sloužící účelové
zemědělské či lesnické přepravě
 cesty prostupující krajinu, nezpevněné komunikace, cesty, stezky a
pěšiny, důležité pro prostupnost krajiny a komunikační propojení
významných cílů
 plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a
zařízení (např. mosty, lávky atd., dopravní značení) a technická
opatření související s provozem na pozemních komunikacích
 plochy pro odstavování vozidel na místech určených pravidly silničního
provozu
 pěší a cyklistické stezky
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů – dopravní stavby
s např. s technickou infrastrukturou a pod.
 plochy doprovodné a izolační zeleně
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Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné využití:

 veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
čl. 35
Technická

infrastruktura - inženýrské sítě

Hlavní využití:
Charakteristika
hlavního využití:

TI

 technická infrastruktura
 transport či úprava medií technické infrastruktury (např. zemní plyn,
elektrická energie, pitná voda a pod), odvádění a čištění odpadních
vod, nakládání s kaly

Přípustné využití
hlavní:






stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi (plyn, elektro)
stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou
stavby, zařízení a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace
plochy, stavby a zařízení sloužících odvádění, čištění a likvidaci
odpadních vod a produktů čištění

Přípustné využití
doplňkové:






stavby a zařízení provozního vybavení
účelové komunikace, manipulační plochy
stavby a zařízení technické infrastruktury
izolační zeleň

Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné využití:

 veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím hlavním
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
čl. 36
Výroba

a

skladování - drobná

Hlavní využití:

a

řemeslná

výroba

VD

 výroba a skladování

Charakteristika
hlavního využití:

 výrobní služby a výroba v malém rozsahu produkce bez velkých nároků
na přepravu, bez negativních dopadů na životní prostředí

Přípustné využití
hlavní:

 stavby a zařízení výrobních i nevýrobních služeb a řemeslné výroby
 stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby
 stavby a zařízení pro skladování v uzavřených objektech a manipulační
plochy
 stavby a zařízení pro obchod jako součást areálů – prodejní sklady,
vzorkové prodejny
 stavby a zařízení pro maloobchod – stavebniny, hobby, zahradnické
potřeby, vybavení domů a domácností apod.

Přípustné využití
doplňkové:

 stavby a zařízení pro administrativu
 stavby a zařízení pro hygienické a sociální zázemí
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadu včetně
separovaného
 účelové komunikace, manipulační plochy
 plochy pro parkování a odstavování vozidel a mechanizačních
prostředků sloužící obsluze území
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby, zařízení a opatření na omezení negativních účinků
umisťovaných staveb a negativních důsledků činností v lokalitě
provozovaných
 veřejná a izolační zeleň

Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné využití:

 stavby a činnosti s negativními vlivy na životní prostředí přesahujícími
hranice objektů případně areálů
 stavby pro bydlení (s výjimkou domů a bytů majitelů a správců)
 stavby a zařízení pro zemědělskou živočišnou výrobu
 výroba průmyslového charakteru

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, září 2014

53

ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE

etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
čl. 37
Veřejná
Veřejná

p r o s t r a n s t v í – u l i č n í p r o s t o r y PV1
p r o s t r a n s t v í s v y s o k ý m p o d í l e m z e l e n ě PV2

Hlavní využití:

 veřejné prostranství

Charakteristika
hlavního využití:

 PV1 veřejná prostranství v uličních prostorech zajišťující veškerou
dopravní obsluhu přilehlých ploch, sloužící místní dopravě včetně pěší
a cyklistické (bez ohledu na vlastnictví)
 PV2 veřejná prostranství v místech rozšíření uličního prostoru
s převahou ploch veřejné zeleně, funkce dopravní je potlačena na
nezbytně nutnou míru pro obsluhu přilehlých ploch

Přípustné využití
hlavní:

 Ulice, prostranství a jiné prostory přístupné bez omezení
 pozemní komunikace (státní silniční síť při průchodu zastavěným
územím, místní obslužné a účelové komunikace sloužící obsluze
území)
 komunikace a prostranství s prioritou pěšího provozu
 pěší a cyklistické stezky, trasy, chodníky

Přípustné využití
doplňkové:

 zařízení pro hromadnou dopravu osob – např. zastávky autobusu
 odstavování a parkování vozidel na místech určených pravidly
silničního provozu
 drobné upravené plochy sloužící odpočinku
 mobiliář, drobná architektura a vodní prvky
 drobné sakrální stavby
 drobná výtvarná díla, pomníky, památníky
 veřejná a izolační zeleň
 obratiště, manipulační plochy
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a
separovaného odpadu

Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné využití:

 veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím hlavním
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
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prostranství - veřejná zeleň

Hlavní využití:

ZV

 veřejná zeleň

Charakteristika
hlavního využití:

 plochy veřejné zeleně s funkcí okrasnou a rekreační, které jsou
součástí obytného prostředí sídla

Přípustné využití
hlavní:

 plochy veřejné zeleně s parkovou úpravou, parkové porosty okrasné
 dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů,
travních porostů, liniové, sadovnické a případně břehové porosty
 pobytové louky, trvalé travní porosty

Přípustné využití
doplňkové:







Podmíněně
přípustné využití

 v zastavitelné ploše Z13 stavby a zařízení pro klubové zázemí do 50m2
za podmínky prokázání, že záměr není v rozporu s podmínkami
ochrany přírody a krajiny (procházející LKB) a nenarušuje krajinný ráz

Nepřípustné využití:

 veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
 stavby a zařízení pro reklamu

komunikace pro pěší a případně cyklisty
dětská hřiště, sportovní hřiště s přírodními povrchy
odpočívadla, altány, mobiliář
vodní toky
stavby a zařízení technické infrastruktury
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PLOCHY ZELENĚ
čl. 39
Zeleň

soukromá a vyhrazená

Hlavní využití:

ZS

 sídelní zeleň soukromá a vyhrazená

Charakteristika
hlavního využití:

 plochy zahrad - okrasné, rekreační a užitkové zeleně, většinou plní
doplňkovou funkci bydlení – denní rekreace obyvatel

Přípustné využití
hlavní:

 plochy okrasných, rekreačních a užitkových přírodních kultur
 plochy a zařízení pro denní rekreaci a relaxaci uživatelů navazujících
obytných objektů
 pěstební plochy pro samozásobitelský rozsah produkce

Přípustné využití
doplňkové:

 stavby a zařízení pro denní rekreaci a relaxaci uživatelů – např.
přístřešky a altány, bazény apod., v parametrech staveb
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení
 izolační a doplňující přírodní plochy zeleně
 trvalé travní porosty
 dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové
 vodní prvky např. jezírka
 stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. ploty)
 stavby a zařízení technické infrastruktury

Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné využití:

 veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
 stavby a zařízení pro reklamu

čl. 40
Zeleň

- přírodního charakteru

Hlavní využití:
Charakteristika
hlavního využití:
Přípustné využití
hlavní:

Přípustné využití
doplňkové:

ZP

 sídelní zeleň, přírodě blízké kultury
 plochy zeleně v zastavěném území bez ohledu na vlastnictví, na
kterých jsou přírodě blízké kultury – např. travní porosty, skupiny
stromů a keřů










plochy okrasných a rekreačních přírodních kultur
extenzivní zahrady a sady
veřejně přístupné plochy zeleně
trvalé travní porosty
dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové
izolační a doplňující přírodní plochy zeleně
pěší a cyklistické stezky
vodní toky
stavby a zařízení technické infrastruktury

Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné využití:

 veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím
 stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní
kvality území
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PLOCHY LESNÍ
čl. 41
Plochy

lesa

Hlavní využití:
Charakteristika
hlavního využití:

NL
 pozemky určené k plnění funkcí lesa
 lesní porosty hospodářské, ochranné, nebo lesy zvláštního určení

Přípustné využití
hlavní:

 lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití
 lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

Přípustné využití
doplňkové:








Podmíněně
přípustné využití

 není stanoveno

Nepřípustné
využití:

 veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisejí s hlavním využitím
 stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní
kvality území
 stavby pro individuální rekreaci
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v §18 odst.5 SZ, které snižují
nebo ohrožují přírodní hodnoty území – především pro zemědělství,
lesnictví, těžbu nerostů apod.
 z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování
lesních pozemků (s výjimkou krátkodobé ochrany v zájmu péče o
zachování přírodních lokalit, výsadeb proti okusu zvěří atp. v zájmu
ochrany přírody)

stavby a zařízení sloužící obsluze lesních ploch (pro lesní hospodářství)
účelové komunikace pro obsluhu území a lesní hospodářství
stavby a zařízení technického vybavení
pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky
vodní plochy a toky
drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka
apod.)
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PLOCHY PŘÍRODNÍ
čl. 42
Přírodní

krajinná

Hlavní využití:
Charakteristika
hlavního využití:
Přípustné
využití hlavní:

Přípustné využití
doplňkové:

zeleň

NP

 chráněné přírodní lokality, skladebné části ÚSES, významná zeleň v krajině
a ostatní přírodně cenné lokality
 základní systém krajinného prostředí, který je dál rozvíjen uplatněním
přirozených procesů a mechanizmů – zachování a obnova přírodních a
krajinných hodnot území
 činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území s příznivým
působením na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny
 činnosti zajišťující uchování druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry
 do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména:
o významné krajinné prvky
o prvky územního systému ekologické stability (např. biocentra)
o zvlášť chráněná území a nejcennější přírodní lokality
o stabilizované travnaté plochy – trvalé travní porosty, pastviny
o prvky důležité pro ekostabilizační funkci krajiny a ochranu
krajinného rázu
 přirozené dřevinné porosty skupinové a soliterní s podrostem bylin a
keřových porostů (např. remízky, drobné plochy lesa apod.)
 travnaté porosty, květnaté louky
 mokřady a prameniště, vodní toky
 břehová a doprovodná vegetace vodotečí
 lesní porosty
 pěší, cyklistické a jezdecké stezky v nezbytném rozsahu
 účelové komunikace

Podmíněně
přípustné využití

pokud bude v následných procesech přípravy záměru např. v územním řízení
prokázáno, že záměr není v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny,
podmínkami zachování krajinného rázu a není v rozporu s podmínkami
ochrany půdního fondu:
 vodní plochy
 technická infrastruktura, technické stavby a opatření sloužící obsluze a
ochraně území
 drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka
apod.)
 stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. protierozní a
protipovodňová)

Nepřípustné
využití:











stavby a zařízení pro reklamu
intenzivní formy hospodaření
rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání
s odpady, především skladování a zneškodňování
jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s prokazatelně nezbytnou
obsluhou území
stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území
a krajinný ráz
stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v §18 odst.5 SZ, které snižují nebo
ohrožují přírodní hodnoty území – především pro zemědělství, lesnictví,
těžbu nerostů apod.
oplocování pozemků, pokud se nejedná o krátkodobou ochranu v zájmu
péče o zachování přírodních lokalit, výsadeb atp. v zájmu ochrany přírody
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
čl. 43
Plochy smíšené
Hlavní využití:
Charakteristika
hlavního využití:

Přípustné využití
hlavní:

krajinné

NSx

 není stanoveno
 plochy převážně trvalých travních porostů a luk, rozptýlená zeleň v
krajině (vegetační prvky rostoucí mimo les), je jedním ze základních
systémů krajinného prostředí a její rozvoj je ovlivněn především
uplatněním přirozených procesů a mechanizmů, plní funkci ekologicko
– stabilizační, zemědělskou, rekreační, izolační a ochrannou
Indexem (x) je uvedena přípustná funkce nebo více funkcí v ploše:
o

p – přírodní (pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů,
ÚSES) např.:
 prvky územního systému ekologické stability (biokoridory)
 přirozené dřevinné porosty skupinové a solitérní s podrostem
bylin a keřových porostů, remízy
 mokřady a prameniště, vodní toky
 břehová a doprovodná vegetace vodotečí
 stabilizované travnaté porosty, květnaté louky
 liniová zeleň podél komunikací a cest

o

z – zemědělská (zemědělská produkce na zemědělském půdním
fondu, nejedná se o intenzivní formy obhospodařování) např.:
 trvalé travní porosty – louky, pastviny
 kultury zvyšující retenční schopnosti krajiny – plochy
s neintenzivní formou zemědělského využití

Přípustné využití
doplňkové:

drobná architektura, sakrální stavby (kaplička, křížek, boží muka)
stavby a zařízení technické infrastruktury
účelové komunikace
pěší, cyklistické a jezdecké stezky
stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (např. přístřešky a
napáječky pro pasoucí se hospodářská zvířata – ovce, koně apod.,
seník)
 stavby, zařízení a jiná opatření vodního hospodářství, pro ochranu
přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a ohrožení a pro odstraňování jejich důsledků

Podmíněně
přípustné využití

pokud bude v následných procesech přípravy záměru např. v územním
řízení prokázáno, že záměr není v rozporu s podmínkami ochrany přírody
a krajiny, podmínkami zachování krajinného rázu a není v rozporu
s podmínkami ochrany půdního fondu:
 zalesnění pozemků (možnosti zalesnění mohou být dle požadavku
orgánu ochrany přírody v konkrétních případech prověřeny např.
biologickým hodnocení, posouzením na krajinný ráz apod.)
 vodní plochy

Nepřípustné využití:

 veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality
území a krajinný ráz
 stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v §18 odst.5 SZ, které snižují
nebo ohrožují přírodní hodnoty území – především pro zemědělství,
lesnictví, těžbu nerostů apod.
 z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování
pozemků (s výjimkou ploch vymezených pro chov a pastvu
hospodářských zvířat)
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Ochranné režimy
čl. 44
Ochranný režim ploch vymezených pro systém ÚSES:
a) Plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační
funkce. Zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou
zejména:
 umisťování staveb
 terénní úpravy většího rozsahu s výjimkou realizace revitalizačních opatření a
opatření ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové dokumentace,
v souladu s principy ochrany přírody a krajiny
 úprava vodních toků a změna vodního režimu s výjimkou realizace revitalizačních
opatření a opatření ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové
dokumentace, v souladu s principy ochrany přírody a krajiny
 těžba nerostů
 změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné
půdy a redukce ploch lesa
 rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
 zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými
odpady
b) Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody a krajiny. Upřesňující omezení jsou
různá dle specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody a krajiny
ve spolupráci s orgánem územního plánování, orgány ochrany vod aj.

f.2.

Podmínky prostorového uspořádání

čl. 45
Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny:
o v kapitole c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby (jednotlivé zastavitelné
plochy jsou zde charakterizovány včetně podmínek prostorového uspořádání –
podlažnost, koeficient zastavění, event. lokální podmínky)
a
o v kapitole f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
o V grafické příloze I.B2d - Urbanistická koncepce – prostorová regulace jsou stanoveny
zásady a podmínky:
 Respektování míst rozhledů –zástavba budoe umisťována tak, aby
nevznikala pohledová bariéra (velká hmota objektu případně souvislá řada
vzájemně se překrývajících objektů), která by bránila výhledu do širšího
území
 Respektování pohledových os – zástavba bude umisťovány tak, aby
nebránily průhledu na významnou nadmístní dominantu (Ještěd)
 Respektování hlavní urbanizační osy – podél této osy budou přednostně
umisťovány obytné objekty většího hmotového výrazu (viladomy), stavby a
zařízení občanského vybavení, objekty a zařízení služeb, případně objekty
výroby bez negativních vlivů na životní a obytné prostředí
 Respektování vedlejších urbanizačních os – další urbanizace území (rozvoj
obytné zástavby) bude směřována do území podél těchto os
 Respektování stanovené prostorové regulace
o Stanovené podmínky prostorové regulace budou respektovány jako
maximální možné pro stavby hlavní např. rodinný dům, objekt
občanského vybavení apod.
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o

Objekty doplňkových staveb ke stavbě hlavní nebudou dosahovat
prostorových parametrů stavby hlavní na daném stavebním pozemku.

o

A – zástavba při hlavní komunikaci
•
Charakter hlavních staveb – větší rodinný dům – viladům
•
Podmínky prostorového uspořádání – v místě nejvýše
položeného průniku obvodové stěny rostlým terénem – max.
2NP s možností využitého podkroví, případně max. 3 NP
v uspořádání 2NP a ustupující 3.NP případně 2NP +
mansarda.
B – rodinné domy
•
Charakter hlavních staveb – rodinný dům
•
Podmínky prostorového uspořádání – v místě nejvýše
položeného průniku obvodové stěny rostlým terénem – max.
1NP s možností využitého podkroví, případně max. 2 NP bez
podkroví
C – rodinné domy venkovského charakteru
•
Charakter hlavních staveb – rodinný dům s charakteristickými
znaky místní venkovské zástavby
•
Podmínky prostorového uspořádání – v místě nejvýše
položeného průniku obvodové stěny rostlým terénem – max.
1NP s podkrovím
D – sportovní areál, E – drobná a řemeslná výroba a ostatní
urbanizované plochy bez stanovené prostorové regulace
•
Podmínky prostorového uspořádání budou posuzovány
individuálně podle zamýšlené záměru, jeho charakteru
situování do lokality, vždy ve vztahu k okolní zástavbě,
přírodním a kulturním hodnotám, charakteru a měřítku okolní
krajiny, krajinnému rázu.

o

o

o

f.3.

etapa: OOP

Základní podmínky ochrany krajinného rázu

Ochrana krajinného rázu
čl. 46
a) Při plánování změn a rozhodování o nich budou respektovány zásady stanovené
v ZÚR Lk pro lesozemědělskou krajinu:
 Vytvářet podmínky pro obnovu přirozeného vodního režimu na
v minulosti nevhodně meliorovaných zemědělských pozemcích nebo na
plochách s nefunkčním systémem odvodnění
 Vytvářet podmínky pro územní rozvoj v harmonickém vztahu sídelní
struktury a volné krajiny
 Nezakládat nová odloučená sídla ve volné krajině
b) Lesní hospodaření směřovat k přirozené (diferencované) skladbě lesů a eliminovat tak
rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením
c) Zastavitelné plochy ve volné krajině navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při
zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou
vymezovány na úkor ploch lesa
d) Zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby
technické a dopravní infrastruktury
e) Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, září 2014

61

ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE

etapa: OOP

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů
v krajině.
f) Stabilizovány a respektovány budou nivy vodotečí, procházející volnou krajinou i
urbanizovaným územím, na které bude navazovat systém sídelní zeleně
g) Eliminovat riziko narušení významných horizontů terénních hřbetů umístěním
nevhodných staveb zejména vertikálních a plošných (např. fotovoltaické elektrárny)
h) K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiných činnostem, které by mohly snížit
nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny a
památkové péče.
i) Nová obytných zástavba ( (rodinné domy) především v okrajových částech sídel a
v rozptylu volné krajiny bude převážně o 1NP s možností využitého podkroví, střecha
sklonitá. Zástavba bude orientována směrem k sídlu, do krajiny budou orientovány
plochy zahrad.
j) Orgán ochrany přírody může v případě odlišného architektonického výrazu, hmotového
řešení či orientace staveb od stavebního stylu dané oblasti (místa či lokality) požadovat
posuzování vlivu záměru (stavby) na krajinný ráz.
Významné krajinné prvky (VKP)
čl. 47
a) Jejich využití je možné pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo
k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
b) K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo
takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny.
Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny
kultur pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
c) Pokud budou do významných krajinných prvků navrhovány nové vodní plochy, může
být jejich umístění podmíněno provedením přírodovědného zhodnocení daných lokalit

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
čl. 48
a) Ochrana vymezených ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků
tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci
pozemků, obce i stát.
b) Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit
stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem
narušovat jejich ekologicko – stabilizační funkce.
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g) 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
g.1.

Veřejně prospěšné stavby

čl. 49
a) Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k
pozemkům vyvlastnit:
Technická infrastruktura
Označení
VPS

VT1

Popis VPS

Doplnění technické infrastruktury na severozápadním okraji zástavby Maršovic

Označení
VPS

VT2

Popis VPS

Doplnění technické infrastruktury západně od sportovního areálu v Maršovicích

Označení
VPS

Popis VPS

VT3

Doplnění technické infrastruktury v území jižně od sportovního areálu v
Maršovicích

Označení
VPS

Popis VPS

VT4

Doplnění technické infrastruktury v jihozápadní části sídla Maršovice

Označení
VPS

VT5,6

Popis VPS

Doplnění technické infrastruktury ve východní
resp. jižně od komunikace II. třídy

Označení
VPS

VT7

Popis VPS

Doplnění technické infrastruktury na severním okraji
Maršovice

Označení
VPS

VT8

části sídla Maršovice, západně

východní

části sídla

Popis VPS

Doplnění technické infrastruktury v místní části Čížkovice 1. díl

b) Pro linie inženýrských sítí bude převážně zřizováno věcné břemeno (pokud budou
trasovány po pozemcích jiných subjektů – ne po pozemcích ve vlastnictví Obce
Maršovice), pro jednotlivé stavby a zařízení technické infrastruktury lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené pozemky budou upřesněny dle
podrobné dokumentace
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c) Územní plán vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k
pozemkům vyvlastnit i uplatnit předkupní právo. Územní plán určuje pozemky pro tyto
stavby, k nimž má v rozsahu vymezeném v grafické příloze I.B3 (Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací) obec Maršovice předkupní právo:
Dopravní infrastruktura
Označení
VPS

Popis VPS

Katastrální
území

čísla
parcel

WD1a,b,c Místní
komunikace
pro
obsluhu
přilehlých Maršovice u 888/1 (část)
nemovitosti (úprava šířkového vymezení)
Jablonce nad st. 220 (část)
Nisou
907/8 (část)
Označení
VPS

WD2

Popis VPS

Katastrální
území

Úprava prostorového uspořádání na křižovatce Maršovice u
místních komunikací
Jablonce nad
Nisou

Označení
VPS

WD3

Popis VPS

Katastrální
území

Úprava prostorového vymezení koridoru pro vedení Maršovice u
místní komunikace k zastavitelné ploše Z19
Jablonce nad
Nisou

Označení
VPS

WD4

Popis VPS

Katastrální
území

Plocha pro úpravu prostorového a směrového Maršovice u
uspořádání napojení místní komunikace na Jablonce nad
komunikaci II. třídy na jižním okraji řešeného území
Nisou

čísla
parcel

924 (část)

čísla
parcel

88/9 (část)

čísla
parcel

50/1

g.2. Veřejně prospěšná opatření
čl. 50
Územní plán vymezuje plochy pro veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k
pozemkům vyvlastnit:
Územní systém ekologické stability
•

plochy pro nadregionální prvky ÚSES:

Označení
VPO

VU1a

Popis VPO

Západní část NRBK K22MB
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Označení
VPO

VU1b

příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

etapa: OOP

Popis VPO

Východní část NRBK K22MB

g.3. Stavby k zajišťování obrany státu
čl. 51
Územní plán takové stavby nenavrhuje.
g.4. Asanace a asanační úpravy
čl. 52
Územní plán nenavrhuje plochy pro asanace.
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h) 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
h.1. Veřejně prospěšné stavby
čl. 53
Územní plán nenavrhuje plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit
pouze předkupní právo.

h.2. Veřejně prospěšná opatření
čl. 54
Územní plán nenavrhuje plochy pro veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit
pouze předkupní právo.

h.3. Veřejná prostranství
čl. 55
Územní plán vymezuje plochu pro veřejné prostranství, pro kterou lze uplatnit
předkupní právo ve prospěch obce Maršovice.
Označení Popis veř. prostranství
veř.
prostranství

PP1

plocha pro veřejné
prostranství–veřejnou
zeleň
v centru
Maršovic (jižně od
mateřské školy)

Katastrální
území

Maršovice u
Jablonce nad
Nisou
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Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona

čl. 56
Kompenzační opatření nejsou stanovena. Zpracování Vyhodnocení vlivu územního
plánu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo požadováno.
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příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření

čl. 57
Územní plán vymezuje plochy územních rezerv:
• R1 – plocha pro bydlení (BI) na severním okraji zástavby sídla Maršovice
(rozšíření zastavitelné plochy Z19 západním směrem
• R2 – plocha pro bydlení (BI) na jihovýchodním okraji řešeného území,
severovýchodní okraj zástavby místní části Čížkovice 1. díl
čl. 58
•

Podmínky pro využití územní rezervy:
Plochy územních rezerv budou chráněny před zásahy, které by podstatně ztížily nebo
ekonomicky znevýhodnily případné jejich budoucí využití (realizaci díla) včetně změn
v užívání pozemků (např. zalesnění, výstavba vodních ploch, apod.).
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k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci
čl. 59
Územní plán vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci. Tato podmínka je stanovena pro plochy:
• D1 - zastavitelná plocha Z10 – západní část sídla Maršovice
• D2 - zastavitelná plocha Z14 – jižní část sídla Maršovice, jihovýchodně od
areálu ČOV. Dohoda o parcelaci bude respektovat zásady stanovené ve
zpracované studii pořízené obcí Maršovice.
• D3 – jižní část zastavitelné plochy Z22 – severovýchodní část sídla Maršovice
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l)
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příloha: I.A - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

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

čl. 60
Územní plán nevymezuje plochy ani koridory, ve kterých je prověření změn využití
územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.
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m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle
přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na
žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání.
čl. 61
Územní plán nevymezuje plochy ani koridory, ve kterých je vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.
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n) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části
čl. 62
Územní plán:
I.A – textová část územního plánu (počet stran: 72 )
I.B – grafická část územního plánu:
I.B1
Výkres základního členění území
I.B2a
Hlavní výkres
I.B2b
Veřejná infrastruktura – energetika, doprava
I.B2c
Veřejná infrastruktura – vodní hospodářství
I.B2d
Urbanistická koncepce – prostorová regulace
I.B3
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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Odůvodnění Územního plánu Maršovice společně zpracovali

zpracovatel územního plánu:

pořizovatel územního plánu:

ateliér

Atelier "AURUM" s.r.o., Magistrát města Jablonec
Pardubice
nad Nisou

ARCHITEKTURA URBANISMUS

Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
tel.: 466 612 213-14
mob.: 602 137 322
aurum@aurumroom.cz
www.aurumroom.cz
www.uzemniplany.eu

Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

Autorský kolektiv:

Odbor územního a hospodářského
rozvoje,
Oddělení územního plánování

Zodpovědný projektant:
Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966

Zpracovatelský kolektiv:
Ing. arch. Ivana Petrů
Ing. Pavel Petrů
Ing. Drahomír Ježek
Michal Izák, Olga Lukášová

Odborná spolupráce:
Ing. Vendulka Růžičková
Ing. Zuzana Baladová (Územní
systém ekologické stability)
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Obsah odůvodnění územního plánu:
a)
b)

Postup pořízení územního plánu .................................................................................................................. 77
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem ........................................................................................................................................................... 78
c)
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů ........................................................... 82
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Postup pořízení územního plánu

Zastupitelstvo obce Maršovice schválilo na svém 5. zasedání ZO Maršovice (usn. č. 30) dne
2. 2. 2011 podnět na pořízení nového Územního plánu Maršovice, určenými zastupiteli pro spolupráci
s odd. územního plánování byli určeni pan Jiří Ouhrabka a Ing. Petr Marx.
Dne 6. 2. 2012 požádala obec Maršovice odd. územního plánování Městského úřadu Jablonec
nad Nisou o pořízení nového Územního plánu Maršovice.
Poznámka:
V březnu 2012 došlo k transformaci Městského úřadu Jablonec nad Nisou na Magistrát města
Jablonec nad Nisou.

V první polovině r. 2012 došlo k formulaci návrhu zadání ÚP Maršovice. Dne 11. 5. 2012
zahájilo odd. územního plánování Magistrátu města Jablonec n. N. z titulu pořizovatele nového
územního plánu v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) a ust. § 47 stavebního zákona projednání návrhu
zadání Územního plánu Maršovice. Návrh zadání byl zaslán dotčeným orgánům, krajskému úřadu a
sousedním obcím dne 14. 5. 2012. K projednávanému návrhu zadání bylo možné se vyjádřit do 30-ti
dnů ode dne doručení. Oznámení o projednání návrhu zadání bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou na
úřední desce i elektronické úřední desce Obecního úřadu Maršovice a Magistrátu města Jablonec nad
Nisou. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 16. 5. 2012 do 16. 6. 2012. Do
30-ti dnů ode dne vyvěšení mohl každý uplatnit své připomínky.
Pořizovatel přihlédl k požadavkům dotčených orgánů a k připomínkám, které byly uplatněny
v zákonem stanovené lhůtě a dle těchto požadavků upravil návrh zadání. Upravený návrh schválilo
Zastupitelstvo obce Maršovice dne 12. 9. 2012 usnesením č. 139.
Na základě schváleného upraveného zadání ÚP Maršovice zadala obec zpracování návrhu
Územního plánu Maršovice Atelieru AURUM s.r.o. Pardubice, zastoupeného Ing. arch Ivanou Petrů
(č. autorizace ČKA 00 966).
Dne 13.5.2013 došlo k předání dokumentace návrhu Územního plánu Maršovice.
Pořizovatel v souladu s ust. § 50 odst. 1a 2 stavebního zákona oznámil termín společného jednání na
den 22.7.2013 obci Maršovice, dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého kraje a sousedním
obcím, dle ust. § 50 odst. 3 doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou a vyzval k uplatnění
stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů od termínu společného jednání.
Po ukončení projednání v souladu s ust. §51 stavebního zákona byla v září r. 2013 stanoviska
dotčených orgánů vyhodnocena. Požadavky vyplynuly z koordinovaného stanoviska Krajského úřadu
Libereckého kraje č.j. OÚPSŘ 132/2012/OÚP ze dne 8.8.2013 v části uplatněné z hlediska zákona č.
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a z hlediska
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dále ze souhrnného stanoviska Magistrátu města
Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí čj. 43682/2013 ze dne 22.8.2013 v části
posuzované z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny a z hlediska zákona č. 254/2001 Sb.., o vodách. Připomínky uplatnil také
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci č.j. NPÚ-353/k 46 404,47457/2013 ze
dne 22.7.2013. Z důvodu dosažení shody svolal pořizovatel dohodovací jednání pro Krajský úřad
Libereckého kraje, orgán ochrany zemědělského půdního fondu a Magistrát města Jablonec nad
Nisou, orgán ochrany přírody a krajiny za účasti zástupců obce Maršovice na den 18.11.2013
k dohodnutí stanovisek uplatněných k návrhu. V rámci dohodovacího jednání bylo dosaženo shody. O
průběhu jednání byl pořízen zápis, který byl podepsán všemi zúčastněnými.
Výsledky dohodovacího jednání byly zároveň řešením připomínek Národního památkového ústavu.
S návrhem jejich vypořádání byl Národní památkový ústav obeznámen dne 25.11.2013.
Dne 1.10.2013 byla v souladu s § 50, odst. 7 stavebního zákona podána na Krajský úřad
Libereckého kraje žádost o stanovisko k návrhu Územního plánu Maršovice, včetně stanovisek
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu. Dokumentace Návrhu Územního
plánu Maršovice byla předána na Krajský úřad Libereckého kraje již 7.6.2013 ke společnému jednání
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o Návrhu Územního plánu Maršovice. Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje
k Návrhu Územního plánu Maršovice bylo vydáno 6.11.2013.
Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a výsledků dohodovacího jednání
pořizovatel zpracoval Instrukce k dopracování návrhu Územního plánu Maršovice a zajistil upravení
dokumentace zpracovatelem.
Pořizovatel oznámil zahájení řízení v souladu s ust. §52 stavebního zákona
veřejnou
vyhláškou na úřední desce i elektronické úřední desce Obecního úřadu Maršovice a Magistrátu města
Jablonec nad Nisou s termínem konání veřejného projednání dne 12.3.2014. Oznámení o konání
veřejného projednání včetně dokumentace k návrhu územního plánu bylo zveřejněno v termínu od
7.2.2014 do 20.3.2014. Do 7-mi dnů od veřejného projednání mohly dotčené orgány a Krajský úřad
uplatnit svá stanoviska, dotčené osoby námitky a každý mohl uplatnit připomínky.
K veřejnému projednání byly podány 2 námitky, žádná připomínka.
V souladu s ust. 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek, který byl dne 12.5.2014 rozeslán dotčeným orgánům a Krajskému úřadu pro
uplatnění stanoviska.
Po uplynutí zákonem stanovené lhůty pořizovatel vyhodnotil obdržená stanoviska k návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí upravil dle požadavku
Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí. Úprava neměla vliv
na věcný obsah rozhodnutí o námitce. Zároveň byl pořizovatelem přezkoumán soulad Návrhu
Územního plánu Maršovice dle § 53 odst. 4 stavebního zákona a vyhodnocen dle § 53 odst. 5
stavebního zákona.
Pořizovatel neshledal v Návrhu Územního plánu Maršovice žádné rozpory se stavebním
zákonem ani s požadavky uvedenými v § 53 odst. 4 stavebního zákona, předložil ve spolupráci
s určeným zastupitelem Zastupitelstvu obce Maršovice návrh na vydání Územního plánu Maršovice
zároveň s jeho odůvodněním a návrhem rozhodnutí o námitkách.
Zastupitelstvo obce Maršovice ověřilo, že Územní plán Košťálov není v rozporu s Politikou
územního rozvoje České republiky 2008, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje,
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje a dále že nebyly
řešeny rozpory. Zastupitelstvo obce Maršovice následně schválilo usnesením č. 461 ze dne 10.9.2014
vydání Územního plánu Maršovice formou opatření obecné povahy.
Zpracoval: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního
plánování
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Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR) schválené vládou ČR
20.7.2009 vyplývá pro územní plán Maršovice požadavek na respektování podmínek vyplývajících
z polohy obce v rozvojové oblasti republikového významu OB7 – rozvojová oblast Liberec. Toto území
je ovlivněno rozvojovou dynamikou krajského města Liberec při spolupůsobení sousedního centra
Jablonec nad Nisou. Jedná se o území s výraznou koncentrací obyvatelstva a ekonomických aktivit,
většina ekonomických aktivit má celorepublikový význam. Podporujícím faktorem rozvoje je doprava –
stávající propojení území rychlostními komunikacemi s Prahou (R10, R35) a připravované s Hradcem
Králové (R35), stejně jako napojení na modernizované železniční tratě.
Úkoly vyplývající pro územní plánování řeší dopravní problematiku v úrovních a územích, které
se obce Maršovice a jejího územního plánu netýkají.
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem - Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
(dále jen ZÚR Lk) byly vydány usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 466/11/ZK dne
13.12.2011. ZÚR upřesňují a rozvíjejí PÚR ČR. Ze zpracovaných ZÚR LK vyplývají pro Územní plán
Maršovice tyto požadavky:
Zohlednit a řešením územního plánu respektovat podmínky vyplývající ze situování obce:
 v rozvojové oblasti Liberec – ROB1 (zpřesnění rozvojové oblasti OB7 dle PÚR ČR)
o Úkoly pro územní plánování:
o

zpřesnit zónování rozvojové oblasti na úrovni ÚPD na územní části pro přednostní
umisťování ekonomických aktivit, územní části pro přednostní umisťování bydlení a
rekreace a tím zajistit podmínky pro snížení zatížení navazujících zvláště chráněných
území, zejména specifické oblasti Jizerské hory
 celé řešené území lze chápat jako územní část, kde bude přednostně
umišťováno bydlení a rekreace. V místní části Čížkovice I. díl může být podíl
rekreace resp. rekreačního bydlení vyšší.

o

vytvářet územní podmínky pro zlepšování vnitrokrajské dopravní sítě. Upřesňování
koridorů dopravní a technické vybavenosti vždy řešit při respektování evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí a v souladu s principy zabezpečení dostatečné
prostupnosti krajiny a nenarušení územního systému ekologické stability a krajinných
horizontů.
 územní plán respektuje záměry a cíle nadřazené dokumentace. Stávající
dopravní síť je stabilizována. V řešeném území jsou respektovány (upřesněny a
vymezeny) systémy ekologické stability. Krajinné horizonty a dálkové pohledy
nejsou návrhy ÚP Maršovice narušeny.
návrhy nových ploch pro bydlení zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury a
veřejných prostranství
 návrh územního plánu vymezuje plochy pro rozvoj bydlení v rozsahu
odpovídajícímu předpokládané potřebě na 15 let. Územní plán vymezuje při
průjezdném úseku silnice II. třídy plochy smíšené obytné, kde je uvažováno
s vyšším podílem občanského vybavení sloužícího především obyvatelům
obce. Za vyšší občanskou vybaveností budou obyvatelé řešeného území
dojíždět do sousedního Jablonce nad Nisou. Navrženy jsou plochy veřejných
prostranství.
regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí
v sídelní struktuře
 územní plán navrhuje koncepci rozvoje obce tak, aby si zachovala své
postavení v sídelní struktuře regionu a zároveň aby si zachovala svůj charakter
příměstského, převážně obytného sídla

o

o

o

zajistit ochranu a optimální využití technických památek, industriální a lidové architektury
 územní plán respektuje hodnoty kulturní a civilizační hodnoty řešeného území,
klade důraz na respektování struktury zástavby a krajinného rázu

o

cílevědomým rozvojem sportovně rekreační vybavenosti posilovat význam:
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denní rekreace obyvatel pro reprodukci pracovní síly
sportovní vyžití na úrovni místního i nadmístního významu
 návrhy územního plánu respektují požadavky obce na zlepšení podmínek pro
denní rekreaci obyvatel jak v zastavěném území, tak v krajině (úpravy vedou ke
zlepšení prostupnosti území, turistické a cyklo trasy, rozšíření sportovního
areálu)
 jihovýchodním směrem od řešeného území, které je zahrnuto do rozvojové oblasti ROB1
Liberec, pokračuje rozvojová osa IV. řádu nadmístního významu ROS 12 Jablonec n/Nis. –
Železný Brod – Semily – Lomnice n/Pop./Jičín a Jilemnice/Horka u Staré Paky a
Jilemnice/Vrchlabí. Propojuje rozvojové oblasti ROB 4 Semily, Železný Brod a ROB 5
Jilemnice s ROB 1 Liberec a s rozvojovou osou republikového významu ROS 6.
 Řešeným územím neprochází kromě ÚSES žádný z koridorů nadmístního významu, ani se
zde nenachází žádná plocha nebo územní rezerva nadmístního významu
 Severozápadním okrajem řešeného území krátkým úsekem prochází nadregionální biokoridor
K22 MB (mezifilní bučinná)
Úkoly pro územní plánování:
o
prvky ÚSES respektovat jako plochy a koridory nezastavitelné, s využitím pro zvýšení
biodiverzity a ekologické stability krajiny, kde lze výjimečně umístit protipovodňová
opatření a stavby dopravní a technické infrastruktury. Plochy vymezených biocenter a
biokoridorů v případě, že jejich současný stav odpovídá cílovému, všestranně chránit.
 územní plán tyto požadavky respektuje. Plochy, přes které je trasován, jsou
vymezeny jako plochy lesa, sídelní zeleně a plochy smíšené krajinné.
o
prvky ÚSES upřesňovat dle katastru nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa a
jejich vymezení koordinovat ve vzájemných návaznostech propojenosti systému a
zohlednit geomorfologické a ekologické podmínky daného území. Vytvářet územní
podmínky pro odstraňování překryvů prvků ÚSES a zastavěných ploch, případně nutné
překryvy minimalizovat
 územní plán tyto požadavky respektuje. Biokoridor prochází urbanizovaným
územím na rozhraní sídel Maršovice a Kokonín. Pro jeho průchod tímto územím
je využívána drobná plocha lesa a nezastavěné pozemky mezi stávající
zástavbou. Návaznost trasy biokoridoru je koordinována se sousedním sídlem.
o
územní překryvy prvků ÚSES s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury
minimalizovat a v případě nutnosti řešit překryvy odbornou projektovou přípravou staveb
za podmínky, že nedojde k významnému snížení funkčnosti ekosystému a k podstatnému
snížení jeho ekostabilizující funkce v krajině
 územní plán tyto požadavky respektuje. Biokoridor kříží stávající trasu
komunikace II. třídy. Územní plán nevymezuje zvláštní opatření ve vztahu ke
křížení těchto systémů.
o
při vymezování lokálních prvků ÚSES zohlednit označování prvků ÚSES podle
celokrajské posloupnosti
 značení prvků lokálního ÚSES navazuje na značení v ÚP Jablonec nad Nisou
o
o

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území kraje
 Zásady koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot budou
vycházet ze zásad a úkolů vymezených ZÚR
 územní plán tyto zásady respektuje
 ZÚR Lk řadí řešené území do krajinářského typu: lesozemědělská krajina, s požadavkem na
nápravu stavu dlouhodobého nevyužívání zemědělských pozemků, či nalezení jiného způsobu
jejich využití a na vytváření předpokladů pro programovou obnovu živočišné výroby (Z44)
Pro lesozemědělskou krajinu řešeného území bude územní plán respektovat zásady:
o
Vytvářet podmínky pro územní rozvoj v harmonickém vztahu sídelní struktury a volné
krajiny
o
vytváření podmínek pro obnovu přirozeného vodního režimu na v minulosti nevhodně
meliorovaných zemědělských pozemcích nebo na plochách s nefunkčním systémem
odvodnění
o
nezakládat nová odloučená sídla ve volné krajině
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územní plán svými návrhy respektuje a plní požadavky na využívání krajiny
v souladu s krajinářským typem a s požadavky na řešení konkrétních problémů
v území. Volnou krajinu rozděluje do ploch s rozdílným způsobem využití do
typů podle funkce – lesní plochy, plochy smíšené nezastavěného území
(zastoupené funkce – přírodní a zemědělská) a plochy přírodní.
Vytvářet územní podmínky pro zachování, obnovu a optimální užívání historických a kulturních
fenoménů v území, zachovat krajinný ráz a odstraňovat prvky, které jej poškozují. Rozšiřovat
prostupnost krajiny zejména sítí tzv. zvykových cest spolu s návrhy doprovodné zeleně (Z45)
 územní plán respektuje tyto požadavky, zachovává krajinný ráz, stanovuje
podmínky pro jeho posilování, prostupnost krajiny obnovuje (obnova cest) a
doplňuje
Územně chráněny a hospodárně využívány budou povrchové a podzemní zdroje vody,
posilována bude retenční schopnost krajiny (Z48)
Respektována budou archeologická naleziště a zajištěna jejich ochrana (Z51)
Respektovány budou podmínky, vedoucí k vyváženému rozvoji území a sociální soudržnosti
v diferencovaných podmínkách venkovského prostoru (Z54)
 územní plán respektuje tyto požadavky
Respektována bude sídelní struktura širšího území, podporován přiměřený rozvoj veřejné
infrastruktury (Z54)
V územně plánovací dokumentaci budou zohledněny odlišné územní a funkční dispozice sídel,
upřednostňována bude intenzifikace využití již zastavěných území a optimalizován rozsah
zastavitelných ploch v souladu se skutečnými potřebami (Z55)
 územní plán je zpracován na základě konkrétních územních podmínek sídla, na
základě uplatněných požadavků obce a občanů s přihlédnutím k charakteru,
stavu a potenciálu území. Veřejná infrastruktura je rozvíjena v souladu
s návrhem územního plánu na celkový rozvoj a podmínky v řešeném území.
Vytvářeny budou územní podmínky pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a v maximální
možné míře využíván místní potenciál a zdroje, postupně a přirozeně bude rozvíjeno území při
zachování jeho přírodních a kulturních hodnot (Z59)
 vzhledem k poloze a velikosti sídla se územní plán nezabývá cestovním ruchem
jako jedním z fenoménu rozvoje Maršovic. Zároveň však návrh územního plánu
nebrání rozvoji těchto aktivit v rámci využívání potenciálu stávajících i
navržených stavebních kapacit zejména v rámci ploch smíšených funkcí.
Přírodní hodnoty řešeného území jako jedna z podmínek rozvoje cestovního
ruchu v regionu jsou respektovány a chráněny.
Respektována bude kritéria a podmínky péče o krajinný ráz v souladu s územními podmínkami
řešeného území – oblast krajinného rázu (OKR)6 Železnobrodsko – Rychnovsko:
o
minimalizovat plošné rozrůstání zástavby mimo rozvojovou oblast a rozvojové osy
v drobných venkovských sídlech a na zemědělské půdě
o
změny využití území nebudou znehodnocovat či likvidovat existující krajinářské hodnoty a
charakter osídlení (Z64)
 tyto zásady územní plán respektuje














Územní plán vymezil a upřesnil koridory veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných
opatření (VPO). V řešeném území je vymezen a upřesněn nadregionální biokoridor K22 MB.
Územní plán bude respektovat výsledky studie „Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu oblastí
cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory“. Po jejím dokončení a promítnutí do ZÚR Lk bude
v rámci následné etapy ÚP Maršovice případně jeho změny zahrnut výstup a závěry studie do
dokumentace.
 po dokončení studie bude výstup z ní zahrnut do územního plánu Maršovice
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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c)

etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Obec Maršovice leží v Libereckém kraji, cca 4 km jihovýchodně od centra Jablonce n/Nisou
v nadmořské výšce 668 m n.m. Zastavěné území obce navazuje na severozápadním okraji řešeného
území na zastavěné území sousedního Kokonína.
Území se svažuje k jihozápadu otevřeně do krajiny, které pohledově dominuje protilehlý hřbet
s dominantou Ještědu. Severovýchodně od obce je nejvyšším vrcholem Černá Studnice (869 m n.m.),
přímo nad obcí potom Maršovický vrch (743 m n.m.). Za hranicemi katastru na severu i jihu uzavírají
území lesní porosty, kterými prochází na severu nadregionální a na jihu lokální biokoridor.
Území je tvořeno jedním katastrem – Maršovice u Jablonce nad Nisou (kód k.ú. 692000) – o
výměře 175 ha s místní částí Čížkovice I. díl. Obec leží na komunikaci II/287, která spojuje Jablonec
n/Nisou s komunikací I/10 (pod Bratříkovem).
Kromě komunikace II/287, která je hlavní osou zástavby obce, prochází západní částí
řešeného území ještě komunikace III/28719, která směřuje ze západního okraje Maršovic směrem
jižním k Dalešicím (.... Pulečný, Rychnov u Jablonce n/N – nebo Frýdštejn ...)
V obci pramení a protéká směrem západním jedna výraznější vodoteč – Maršovický potok.
V řešeném území není žádná přírodní vodní plocha.
Z hlediska širších vazeb je v území potřebná koordinace se sousedními územními obvody při
přípravě budování liniových staveb, při ochraně přírodního prostředí, prvků ÚSES, krajinného rázu, při
ochraně společných zájmů. Zohledněna je návaznost mj. na specifické oblasti, které jsou v kontaktu
s řešeným územím:
SOB 5 Specifická oblast Jizerské hory (CHKO Jh) – republikového významu
SOB 8 Specifická oblast Český ráj – nadmístního významu
Řešené území má velice silnou vazbu na sousední Jablonec nad Nisou a to především nejen
na využívání základní i vyšší občanské vybavenosti, ale také využívání pracovních příležitostí.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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d)

etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

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

CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ
(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.

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro
udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MARŠOVICE
Územní plán Maršovice se snaží vytvořit podmínky
pro vyvážený rozvoj území. Ale vzhledem k založené
struktuře sídla, jeho poloze a hodnotám řešeného
území nelze rozvíjet všechny složky tak, aby sídlo
naplňovalo všechny složky takovým způsobem, aby
bylo soběstačné. V sídle je a bude i do budoucna
jednoznačně převažující složkou bydlení. Tomu bude
úměrně v závislosti na možnostech a zájmu
posilována složka občanského vybavení. Složka
výroby je zde významně potlačena. Ta se odehrává
v několika drobných areálech resp. provozovnách,
které nemají významný vliv na kvalitu obytného
prostředí v sídle. Tento princip by měl být i nadále
respektován a proto územní plán nevymezuje žádné
rozvojové plochy pro výrobu. Možnosti pracovních
příležitostí saturují okolní sídla, především Jablonec
nad Nisou.
Územní plán vymezuje především rozvojové plochy
pro bydlení a to vždy ve vazbě na zastavěná území
sídle, v lokalitách, které je možno obsloužit dopravní
a technickou infrastrukturou.
Pro rekreaci (především denní) budou využívány
plochy zahrad u jednotlivých nemovitostí. Rozvojové
plochy pro rekreaci jako takovou nejsou územním
plánem vymezeny. Pro rekreační využití se nabízí
okolní krajina – k procházkám, vyjížďkám a to i do
širšího okolí, které je pro turistiku velice atraktivní.
Objekty a zařízení občanského vybavení jsou
stabilizovány. Většinou jsou zahrnuty do ploch
smíšených obytných. V centrální části sídla
Maršovice je vymezena mateřské škola. Jako
samostatná plocha je vymezen stávající sportovní
areál na severním okraji sídla Maršovice. Územní
plán vymezuje i plochu pro jeho rozšíření
Významnější výrobní areály se v řešeném území
nenachází. Drobné areály, pokud je možno je takto
označit, navazují většinou na průjezdný úsek silnice
II. třídy. Jedná se takový druh nebo rozsah výroby,
který nesnižuje kvalitu bydlení v navazujících
plochách bydlení. Nové plochy pro výrobu územní
plán nevymezuje. Tuto činnost, pokud nebude
negativně ovlivňovat životní prostředí a nebude
snižovat kvalitu bydlení, je možno provozovat jednak
v plochách smíšených obytných, omezeně i
v plochách bydlení.
Územní plán stanovil zásady pro systém sídlení
zeleně, vymezil plochy veřejných prostranství včetně
zeleně.
Stanoveny jsou zásady pro řešení veřejné
infrastruktury – dopravní a technické.
Územní plán prověřil předpoklady a požadavky na
další rozvoj sídla. Tyto budou nadále po vydání ÚP
sledovány a prověřovány. V případě potřeby budou
nové požadavky na změny v území zapracovány do
územního plánu formou jeho změny.
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etapa: OOP

tím účelem sleduje společenský a hospodářský
potenciál rozvoje.
(3) Orgány územního plánování postupem podle
tohoto zákona koordinují veřejné a soukromé záměry
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a
rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně
urbanistického,
architektonického
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
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území.

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho
charakterem umisťovat 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 zařízení, ekologická a informační centra.
Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně
oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat
v případech,
pokud
je
územně
plánovací
dokumentace výslovně nevylučuje.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně
umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání.

ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ
(1) Úkolem územního plánování je zejména:
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území
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,
d) Stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho
změny, zejména na umístění , uspořádání a
řešení staveb
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán bude v souladu se stavebním zákonem
projednán a posouzen, případně upraven. Po jeho
vydání se stane závazným podkladem pro
rozhodování v území a bude jedním z nástrojů pro
práci orgánů územního plánování.
Územní plán respektuje kulturní a civilizační hodnoty
území. Vyznačuje jako limity využití území veškeré
známé údaje o řešeném území. Upřesňuje vymezení
skladebných částí územního systému ekologické
stability a vymezuje je jako veřejně prospěšná
opatření. Vymezil plochy s rozdílným způsobem
využití v nezastavěném území s ohledem na stávající
i budoucí způsob jejich využití a stanovil pro ně
podmínky využití. Respektuje drobné plochy určené k
plnění funkcí lesa a snaží se minimalizovat zábory
chráněných půd ZPF (I. a II. třídy ochrany). Do
krajiny doplňuje linie zeleně – zejména podél
účelových komunikací a cest.
Do nezastavěného území nenavrhuje územní plán
žádné záměry s výjimkou rozvojových ploch bydlení,
které jsou vymezeny vždy ve vazbě na zastavěné
území nebo stávající komunikace. Výjimkou je
zastavitelná plocha Z29 vymezená na jižním okraji
řešeného území v návaznosti na stávající účelovou
komunikaci. Plocha je vymezena na základě žádosti
majitele pozemku se souhlasem objednatele.
Řešené území, myšleno neurbanizované území, díky
svým přírodním hodnotám skýtá příležitosti k rekreaci,
především pro pěší a cyklototuristku. Pro vedení
cyklotras v řešeném území je možno využít síť
účelových komunikací a cest - územní plán je
vyznačuje.

Územní plán tuto zásadu respektuje.

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MARŠOVICE
Před zahájením prací na územním plánu zpracovatel
• provedl vlastní průzkumy v terénu, aby se
seznámil s řešeným územím a poznal charakter
jednotlivých lokalit řešeného území.
• Nastudoval poskytnuté podklady – ÚAP,
vyhodnotil vztah řešeného území k nadřazené
dokumentaci – ZÚR Lk a PÚR ČR.
• Při osobních schůzkách s představiteli obce
průběžně diskutuje řešenou problematiku.
Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci,
koncepci krajiny. Vymezil rozvojové plochy a to
především pro funkci bydlení. Vymezení těchto ploch
je částečně ovlivněno předchozí ÚPD. Územní plán
tyto rozvojové záměry prověřil a řadu z nich
respektuje.
Územní plán rozdělil řešené území do jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití podle převládající
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v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území
f) Stanovovat pořadí provádění změn v území
(etapizaci),
g) Vytvářet v území podmínky pro snižování
nebezpečí
ekologických
a
přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
a to přírodě blízkým způsobem
h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro
hospodárné
vynakládání
prostředků
z veřejných rozpočtů na změny v území
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění
civilní ochrany
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a
rekultivační zásahy do území
m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle
zvláštních
právních
předpisů
před
negativními vlivy záměrů na území a
navrhovat kompenzační opatření, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
n) Regulovat rozsah ploch pro využívání
přírodních zdrojů
o) Uplatňovat
poznatky
zejména
z oborů
architektury, urbanismu, územního plánování
a ekologie a památkové péče
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení
vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj
území (§18 odst.1). Pro účely tohoto posouzení se
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na
životní prostředí a náležitostmi stanovenými v příloze
k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

funkce a pro jednotlivé funkční typy stanovil podmínky
využití těchto ploch. Pro většinu ploch s rozdílným
způsobem využití
urbanizovaného území jsou
stanoveny prostorové podmínky využití. Pro jednotlivé
rozvojové lokality jsou pak tyto podmínky upřesněny
s ohledem na konkrétní lokalizaci – podmínky
v lokalitě, limity využití území apod.
Územní plán upřesnil vymezení skladebných částí
ÚSES, doplňuje do krajiny především podél cest
liniovou zeleň – respektuje cestní síť. Respektuje
plochy zemědělské půdy (v řešeném území převažují
trvalé travní porosty) a vymezuje je jako plochy
nezastavěného území – smíšené.
Územní plán vymezil plochy pro řešení dopravy –
stabilizuje stávající komunikace, vymezuje plochy pro
dopravní obsluhu vymezených zastavitelných ploch.
Prověřil a doplnil koncepci a vymezil plochy pro
technickou infrastrukturu, vymezil plochy veřejných
prostranství.

Dle stanoviska dotčeného orgánu krajského úřadu
nebylo zadáním ÚP požadováno zpracování
vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí.
Tudíž
nebylo
zpracováno
vyhodnocení
předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území.
Tato problematika je ale obecně zpracována a
zahrnuta do odůvodnění územního plánu jako jedna
z kapitol.

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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e)

etapa: OOP
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Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů

Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.
Územní plán v souladu se stavebním zákonem prověřil a vymezil hranice zastavěného území,
stanovuje koncepce rozvoje území, urbanistickou koncepci a vymezil rozvojové plochy (zastavitelné
plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině). Stanoveny byly podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití, koncepce veřejné infrastruktury, vymezeny jsou veřejně prospěšné
stavby a opatření. Vymezeny jsou plochy, ve kterých je dohoda o parcelaci podmínkou pro
rozhodování.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů

Následující stanoviska dotčených orgánů a odborná vyjádření ostatních orgánů a organizací,
uplatněná podle zvláštních právních předpisů v rámci společného jednání o Návrhu Územního plánu
Maršovice, byla pořizovatelem vyhodnocena:
•

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí , koordinované
stanovisko č.j. 43682/2013 ze dne 29.8.2013,

Odbor stavební a životního prostředí - státní správa lesů
- Plocha Z17 - doplnit do podmínek prostorového uspořádání minimální odstup objektu od lesa
20 m
Odbor stavební a životního prostředí - ochrana přírody a krajiny
- Plocha Z29 – nesouhlas s umístěním zastavitelné plochy z důvodu ochrany krajinného rázu
- Plocha Z17 - nesouhlas s vymezením zastavitelné plochy z důvodu možného poškození
okolních dřevin z důvodu malé velikosti pozemku, jako stabilizovanou plochu BI zařadit úzkou
část lokality Z17 na p.p.č. 1033 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou z důvodu legalizace
stávajícího stavu – zahrady
- Plocha Z14 - zařadit do kategorie „rodinné domy venkovského charakteru“, uzavření dohody o
parcelaci podmínit odsouhlasením orgánu ochrany přírody a krajiny, do regulačních podmínek
doplnit podmínku, že podél nově navrhovaných komunikací v rámci této plochy bude vymezen
alespoň jednostranný pruh pro výsadbu liniové zeleně (stromořadí) o šířce min 1,5 m
- Plocha Z15 - upravit počet stavebních pozemků u plochy Z15 na max.
- Plocha Z21a – upravit počet stavebních pozemků na max. 3 a zvýšit koef. nezastavěné plochy
na min. 0,4
- Plocha Z26 – doplnit jako podmínku pro rozhodování v území uzavření dohody o parcelaci
z důvodu zachování rozptýleného charakteru zástavby a nenarušení krajinného rázu
- V bodu r) kapitoly Urbanistická struktura, případně do regulačních podmínek navržených
zastavitelných ploch doplnit podmínku, že v lokalitách na okraji zástavby nebude oplocována
volná krajina mimo zastavěné území a zastavitelné plochy
- Z kapitoly Urbanistická struktura vyjmout bod j), dle nějž jsou podmíněně přípustné
architektonicky atypické objekty a naopak doplnit podmínku, že orgán ochrany přírody může
v případě odlišného architektonického výrazu, hmotového řešení či orientace staveb od
stavebního stylu dané oblasti požadovat posuzování vlivu stavby na krajinný ráz
Odbor stavební a životního prostředí - ochrana vod
- Plochy Z2, Z5, Z10, Z14, Z19, Z21, Z24, Z25 – výstavbu podmínit realizací veřejné kanalizace
- Plocha Z22 – dořešit napojení na inženýrské sítě, odkanalizování řešit napojením na veřejnou
kanalizaci v místní komunikaci
- V kap. D.2. Technická infrastruktura – Vodní hospodářství, odst. 15g - odstavec „Dešťové
vody….“ opravit na přednostní zasakování vod v místě vzniku, teprve následně dešťová
kanalizace či povrchové vody v souladu s vodním zákonem, stavebním zákonem a příslušnými
vyhláškami
•

Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 132/2012/OÚP ze
dne 8.8.2013
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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽP a zemědělství - orgán ochrany ZPF
-

Plochy Z22, Z26 a Z29 dohodnout
Plocha Z22 – dohodnout rozšíření dané lokality nad rámec rozsahu schváleného ve IV. změně
s cílem lokalitu zmenšit na plochu již odsouhlasenou
Plochy Z26 a Z29 – lokality navrženy na vysoce chráněné zemědělské půdě, ve II. třídě
ochrany, lze souhlasit s rozsahem lokality Z26 schváleným v platné ÚPD, plocha Z29
navržena mimo zástavbu a zastavitelné plochy, požaduje lokalitu ponechat stávající funkci ZPF

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy
-

-

do tabulky na str. 8, kap. c.2., podkap. Zastavitelné plochy, zastavitelná plocha Z2 – lokální
podmínky, doplnit text týkající se hluku (viz plocha Z1Odůvodnění str. 37, kap. i.3., podkap.
Autobusová doprava, odst. 4, odsek 3 – vypustit text Odůvodnění str. 37, kap. i.3., podkap.
Autobusová doprava, odst. 4, odsek 4 – opravit označení linky č. 670101 na linku č. 670342
Odůvodnění, str. 38, kap. i.3., podkap. Doprava v klidu, odst. 3 Návrh – vypustit z výčtu
zastavitelných ploch lokalitu Z27, protože není zahrnuta do návrhu (viz str. 65, pozn. II)
V Koordinačním výkresu a Výkresu dopravy doplnit označení silnic včetně návrhových
kategorií II/287 – S9,5/60; III/28719 – S7,5/60; III/28730 – S6,5/50
•

-

Národní památkový ústav, odborné vyjádření č.j. NPÚ-353/k 46404,47457/2013 ze dne
23.7.2013

Lokality Z14, Z19, Z21, Z22, Z26, Z30 – požadavek na upravení nebo vypuštění

Na základě uplatněných stanovisek Magistrátu města Jablonec n.N., odbor stavební a životního
prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje bylo vyvoláno dohodovací jednání, jehož průběh je
uveden v odůvodnění v kapitole a) Postup pořízení územního plánu. Výsledkem dohodovacího
jednání je dohoda o řešení, které je přijatelné pro dotčené orgány a zároveň pro Národní památkový
ústav. Na základě výsledků dohod a požadavků dotčených orgánů byly v listopadu r. 2013
pořizovatelem zpracovány Instrukce k dopracování návrhu Územního plánu Maršovice, splnění
pokynů k úpravám návrhu Územního plánu Maršovice po společném jednání bylo následně
vyhodnoceno a je součástí této kapitoly.
INSTRUKCE K DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP MARŠOVICE
Lokalita Z14
- do dokumentace zapracovat, že podmínka uzavření dohody o parcelaci bude vycházet ze
zpracované studie pořízené obcí Maršovice
- ve výkresu I.B2d Urbanistická koncepce – prostorová regulace, Základní prostorová regulace
zařadit lokalitu Z14 z kategorie B (RD) do kategorie C (RD venkovského charakteru), zároveň
opravit označení kategorie Základní prostorové regulace lokality RD jižně a jihozápadně od
lok. Z14 z kategorie B (rodinné domy) na C (rodinné domy venkovského charakteru)
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Lokalita Z15
- vypustit část lok. Z15 (pozemky p.č.1055/1 a 1036/1 k.ú. Maršovice u Jbc) ze zastavitelných
ploch

-

Lokalita Z17
převážnou část vypustit, úzkou část lok. Z17 navazující na ppč. 1033 k.ú. Maršovice u Jbc
zařadit mezi stabilizovanou plochu BI – bydlení v RD – příměstské
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Lokalita Z21a
- upravit počet stavebních pozemků na max. 3 a zvýšit koef. nezastavěné plochy na min. 4
Lokalita Z22
- zastavitelnou plochu zachovat v rozsahu IV. změny ÚPNSÚ Maršovice, část lok. Z22 dle II.
změny (část pozemků p.č. 242/8 a p.č. 242/11 k.ú. Maršovice u Jbc - Procházkovi) zařadit
mezi stabilizované plochy pro bydlení, zbytek vypustit

Lokalita Z26
zastavitelnou plochu zachovat v rozsahu IV. změny ÚPNSÚ Maršovice + plochu protáhnout
severozápadním směrem pro výstavbu 1RD, zbytek vypustit, orgán ochrany přírody a krajiny
vzhledem k navrženému zmenšení lokality netrvá na uzavření dohody o parcelaci
Lokalita Z29
- vypustit

V bodu r) kapitoly Urbanistická struktura, případně do regulačních podmínek navržených
zastavitelných ploch doplnit podmínku, že v lokalitách na okraji zástavby nebude oplocována volná
krajina mimo zastavěné území a zastavitelné plochy
Z kapitoly Urbanistická struktura vyjmout bod j), dle nějž jsou podmíněně přípustné architektonicky
atypické objekty a naopak doplnit podmínku, že orgán ochrany přírody může v případě odlišného
architektonického výrazu, hmotového řešení či orientace staveb od stavebního stylu dané oblasti
požadovat posuzování vlivu stavby na krajinný ráz
Z2, Z5, Z10, Z14, Z19, Z21, Z24, Z25 – výstavbu podmínit realizací veřejné kanalizace
zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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Z22 – dořešit napojení na inženýrské sítě, odkanalizování řešit napojením na veřejnou kanalizaci
v místní komunikaci
V kap. D.2. Technická infrastruktura – Vodní hospodářství, odst. 15g - odstavec „Dešťové vody….“
opravit na přednostní zasakování vod v místě vzniku, teprve následně dešťová kanalizace či
povrchové vody v souladu s vodním zákonem, stavebním zákonem a příslušnými vyhláškami
Z2 – doplnit do tabulky na str. 8, kap. c.2., podkap. Zastavitelné plochy, zastavitelná plocha
Z2 – lokální podmínky, text týkající se hluku (viz plocha Z1)
Odůvodnění str. 37, kap. i.3., podkap. Autobusová doprava, odst. 4, odsek 3 – vypustit text, protože
spoje linky č. 670097 jsou součástí linky č. 530341
Odůvodnění str. 37, kap. i.3., podkap. Autobusová doprava, odst. 4, odsek 4 – opravit označení linky
č. 670101 na linku č. 670342
Odůvodnění, str. 38, kap. i.3., podkap. Doprava v klidu, odst. 3 Návrh – vypustit z výčtu zastavitelných
ploch lokalitu Z27, protože není zahrnuta do návrhu (viz str. 65, pozn. II)
V Koordinačním výkresu a Výkresu dopravy doplnit označení silnic včetně návrhových kategorií II/287
– S9,5/60; III/28719 – S7,5/60; III/28730 – S6,5/50
Návrh, str. 52, kap. h.3.Veřejná prostranství – v tabulce opravit označení plochy PP1 na PV2
Vyhodnocení splnění pokynů k úpravám návrhu Územního plánu Maršovice po společném jednání
• Lokalita Z14 – pokyn splněn
• Lokalita Z15 – pokyn splněn, vypuštěná část zastavitelné plochy byla zahrnuta do zastavěného
území (zastavěné stavební pozemky pod jedním oplocením využívané jako zahrada),
vyjádřené jako plochy stabilizované ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená
• Lokalita Z17 – pokyn splněn
• Lokalita Z21a – pokyn splněn
• Lokalita Z22 – pokyn částečně splněn. Jižní část zastavitelné plochy je vymezena v rozsahu
dle IV. změny. Část pozemků p.č. 242/8 a p.č. 242/11 k.ú. Maršovice u Jbc ale není vymezena
jako plocha stabilizovaná, ale jako zastavitelná. Pozemky leží mimo hranici původního
intravilánu, jsou dle evidence KN vedeny jako ZPF – trvalý travní porost a není na nich
evidována žádná stavba. Tudíž nemohou být posuzovány jako zastavěný stavební pozemek a
nemohou být tudíž zahrnuty do zastavěného území a vyjádřeny jako plochy stabilizované pro
bydlení. Zbytek zastavitelné plochy vymezené ve II. změně je v návrhu ÚP ke společnému
jednání dle pokynu vypuštěn.
• Lokalita Z26 – pokyn splněn
• Lokalita Z29 – pokyn splněn
• Do odstavce r) – nově q) kapitoly c.1. Urbanistická koncepce je doplněna podmínky dle pokynu
• Z kapitoly c.1. Urbanistická koncepce je vypuštěn odst. j). Podmínka je doplněna čl. 46,
kapitola f.3 Základní podmínky ochrany krajinného rázu
• Zástavba ve vyjmenovaných zastavitelných plochách je podmíněna dle pokynu
• Lokalita Z22 – napojení na inženýrské sítě včetně kanalizace je navrženo od západu, ze
stávajících sítí vedených ve veřejném prostranství
• Kapitola d.2 technická infrastruktura – vodní hospodářství, čl.15, odst. g) je upraven dle
pokynu
• Tabulka zastavitelné plochy Z2 je doplněna dle pokynu
• Textová část odůvodnění ÚP, kapitola i.3., podkapitola Autobusová doprava je upravena dle
pokynů
• Textová část odůvodnění ÚP, kapitola i.3., podkapitola Doprava v klidu je upravena dle pokynu
• Do grafických příloh I.B2b – Veřejná infrastruktura – energetika, doprava a II.B1 – Koordinační
výkres bylo doplněno označení silnic včetně návrhových kategorií
zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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V textové části I.A, kapitole h.3. Veřejná prostranství není opraveno označení plochy PP1 na
PV2, neboť se nejedná o kód plochy s rozdílným způsobem využití, ale o označení plochy
veřejného prostranství, pro kterou lze uplatnit předkupní právo.
Dle upozornění orgánu ochrany ZPF byla prověřena aktuálnost použitých dat BPEJ. Podle
poskytnutých aktuálních údajů ORP byla upravena grafická i tabulková část.

Pořizovateli byla dále v rámci společného jednání doručena stanoviska následujících dotčených
orgánů a vyjádření ostatních orgánů a organizací, ve kterých nebyly uplatněny žádné požadavky,
nebo byl uplatněn souhlas bez dalších požadavků na úpravu Návrhu Územního plánu Maršovice:
• Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor investičního rozvoje , stanovisko č.j. MZDR
441/2013/INV-1103 ze dne 25.9.2013
• Státní pozemkový úřad pro Liberecký kraj, stanovisko č.j. SPU 391384/2013 ze dne
18.9.2013
• Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Jablonec nad Nisou,
stanovisko č.j. KHSLB 14903/2013 ze dne 21.8.2013
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, stanovisko č.j.
27439/13/31100 ze dne 16.8.2013
• Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou,
stanovisko č.j. HSLI-1701-2/JN-P-PRE2-2013 ze dne 23.7.2013
• ČR – státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, stanovisko č.j.
897/13/51.103/Če ze dne 18.7.2013
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, stanovisko č.j.
44856/ENV/13, 566/540/13 ze dne 17.7.2013
• Ministerstvo obrany ČR – Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, stanovisko
č.j. 4635/20346-ÚP/2013-1420 ze dne 2.7.2013
• Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, stanovisko č.j. SBS
18894/2013 ze dne 4.7.2013
• RWE GasNet, s.r.o., odbor strategie sítí, odborné vyjádření č.j. 5000810813 ze dne
11.7.2013
• Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, odbor péče o vodní zdroje, odborné vyjádření č.j.
PVZ/13/16321/Fr/0 ze dne 25.7.2013
Na základě vyhodnocení uvedených stanovisek byl Návrh Územního plánu Maršovice upraven pro
veřejné projednání v souladu s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů.
Na základě společného jednání nebyl řešen rozpor ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního
zákony a ustanovení §136 odst. 6 správního řádu.
V rámci řízení o návrhu - veřejného projednání - bylo pořizovatelem vyhodnoceno stanovisko
Krajského úřadu Libereckého kraje, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 132/2012/OÚP ze dne
17.3.2014, kde bylo upozorněno na drobnou chybu v uvedení výměr u plochy Z32 a Z22, která byla
následně odstraněna.
Pořizovateli byla dále doručena stanoviska některých dotčených orgánů, ve kterých nebyly uplatněny
žádné požadavky, nebo byl uplatněn souhlas bez dalších požadavků na úpravu Návrhu Územního
plánu Maršovice.
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných uplatněným
námitkám k veřejnému projednání byly na základě výzvy Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odd.
územního plánování uplatněna následující souhlasná stanoviska dotčených orgánů:
•
•

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou,
stanovisko č.j. HSLI-1327-2/JN-P-PRE2-2014 ze dne 13.5.2014
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, stanovisko č.j. SBS
14556/2014 ze dne 16.5.2014
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Ministerstvo obrany ČR – Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, stanovisko
č.j. 15500-2/2014-6440 ze dne 26.5.2014

K Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu Územního
plánu Maršovice bylo uplatněno následující stanovisko s upozorněním na formální chybu
v odůvodnění námitky č. 2, odst. 3, kde v námitce požadují oddělit příslušnost orgánu státní správy
lesů a orgánu ochrany přírody a krajiny:.

o Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí ,
koordinované stanovisko č.j. 40046/2014 ze dne 9.6.2014
Tato připomínka byla akceptována.
Zpracoval: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního
plánování
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Vyhodnocení splnění požadavků Zadání

Zadání územního plánu obce Maršovice bylo po projednáních a úpravách schváleno
Zastupitelstvem obce Maršovice dne 12.09.2012 usnesením č. 139-20.
Zadání územního plánu je vesměs plněno. Respektovány jsou požadavky a záměry nadřazené
ÚPD, vymezeny jsou prvky nadregionálního i lokálního systému ekologické stability. Rozvoj obce
respektuje urbanistickou strukturu sídel v řešeném území, dominanty a historické a kulturní hodnoty.
Respektovány jsou technické podmínky území, chráněn a posilován je krajinný ráz.
g.1. Požadavky vyplývající z PÚR ČR, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě
z dalších širších územních vztahů.

Soulad územního plánu Maršovice s PÚR a dokumentací vydanou krajem (ZÚR Lk) je
vyhodnocen v kapitole b) tohoto odůvodnění územního plánu.
g.2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

o

Územní plán převzal, prověřil, vyznačil a respektuje limity území, vymezené územně analytickými
podklady.

o

Zohledněn je záměr na posílení občanského vybavení. Při průjezdném úseku silnice II. třídy
sídlem Maršovice jsou vymezeny plochy smíšené obytné – příměstské, jejichž podmínky využití
území umožňují resp. předpokládají mj. vyšší podíl staveb a zařízení občanského vybavení.
Stabilizován je areál mateřské školy.

o

Respektován je rozbor udržitelného rozvoje (podmínky pro využití silných stránek a příležitostí):

o



Respektovány jsou veškeré plochy lesa v řešeném území, zemědělské plochy jsou
vyznačeny jako plochy nezastavitelného území – smíšené, kde převažují plochy
trvalých travních porostů. Respektovány jsou plochy vzrostlé zeleně rostoucí mimo les.
Podél komunikací a cest je doplňována liniová zeleň. Vymezeny jsou skladebné prvky
územního systému ekologické stability.



Doplněna je sít technické infrastruktury. Především jsou prodlouženy trasy TI do
dosahu zastavitelných ploch.



Územní plán nerozlišuje ve stanovených podmínkách využití ploch pro plochy bydlení,
zda se jedná o bydlení trvalé nebo rekreační. I rekreační objekty by měly svým
hmotovým a architektonickým řešením respektovat parametry rodinného domu (např.
původních chalup)



Územní plán nenavrhuje v řešeném území záměr, který by negativně ovlivňoval životní
prostředí.



Územní plán vymezuje cestní síť a síť účelových komunikací v krajině, které je možno
využít pro vedení turistických tras (pěší i cyklo)

Respektován je rozbor udržitelného rozvoje (podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb):


zemědělské plochy jsou vyznačeny jako plochy nezastavitelného území – smíšené, kde
převažují plochy trvalých travních porostů. Respektovány jsou plochy vzrostlé zeleně
rostoucí mimo les. Podél komunikací a cest je doplňována liniová zeleň. Plošné zornění
na pozemcích ohrožených vodní erozí je nepřípustné.



Územní plán stanovuje podmínky prostorového uspořádání tak, aby byl v max. možné
míře respektován typický ráz zástavby



Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy ve vazbě a logických návaznostech na
zastavěné území se snahou nerozšiřovat nežádoucím způsobem sídlo do volné krajiny
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Stáří bytového fondu nelze nástroji územního plánu významně ovlivnit. Stanovené
podmínky využití ploch bydlení umožňují, aby stávající objekty byly rekonstruovány.

g.3. Požadavky na rozvoj území obce

o

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

Prověřeny byly plochy vymezené jako zastavitelné v platné ÚPD. Jsou vymezeny rozvojové plochy
především pro funkci bydlení s úměrně předpokládaným potřebám na 15 let. Jednotlivé rozvojové
plochy jsou charakterizovány v přehledných tabulkách podmínkami prostorového uspořádání - je
stanoven max. počet stavebních pozemků (myšleno především pro rodinné domy jako stavby
hlavní), max. velikost stavebního pozemku, koeficient intenzity jejich využití, koeficient zeleně.
Plochy smíšené obytné – příměstské jsou vymezovány ve vazbě na průjezdné úseky silnic II. a III.
třídy sídlem Maršovice
Vzhledem k založené struktuře sídla Maršovice, které je charakteristické strukturou zástavby (jež
by měla být respektována), která vznikala podél komunikace, je vytvoření podmínek pro posílení
centra sídla velice komplikované. Nicméně územní plán v souladu se zadáním v této části sídla
vymezuje plochu veřejné vybavenosti a plochy smíšené obytné – příměstské. Prostorové
podmínky pro rozšíření např. ploch veřejných prostranství jsou značně omezené.
Územní plán vymezuje stávající sportovní areál jako stabilizovanou plochu občanského vybavení
– tělovýchovná a sportovní zařízení a navrhuje plochu pro jeho možné rozšíření západním
směrem
Územní plán stanovil koncepci dopravní infrastruktury, včetně dopravy pro pěší a cyklisty
Navrženo je rozšíření dopravní a technické infrastruktury do dosahu zastavitelných ploch a ploch,
kde infrastruktura chybí
Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství
Územní plán nevymezuje konkrétní plochy zatravnění nebo plochy pro protierozní opatření. Jejich
umístění je možné v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch nezastavěného území
Územní plán vyznačuje síť účelových komunikací a cest ve volné krajině
Vymezeno je zastavěné území v souladu s platnou legislativou.
V zastavitelných plochách jsou zohledněny pozemky s vydaným územním rozhodnutím (pokud
byly známy v době zpracování návrhu)

g.4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání
krajiny)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Celé řešené území je bezezbytku rozčleněno v souladu s platnou legislativou do ploch s rozdílným
způsobem využití podle převládající funkce, s ohledem na charakter a podmínky v území.
Původní struktura zástavby sídla je respektována.
Podél průjezdných úseků komunikací II. a III. třídy jsou vymezovány dle podmínek v území plochy
smíšené obytné – příměstské
Respektovány jsou prostorové poměry v sídle, výšková hladina zástavby. Respektovány jsou
dominanty řešeného území – především přírodní.
Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území a ve vazbě na pozemní
komunikace (především místní obslužné, případně účelové)
V textové části územního plánu jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití
Územní plán vymezuje drobné plochy územních rezerv pro funkci bydlení
Etapizace není stanovena
Vyznačena je síť účelových komunikací a cest ve volné krajině, podél nich je doplněna liniová
zeleň
Nejsou vymezeny plochy pro fotovoltaické a větrné elektrárny
Nejsou vymezeny plochy pro pobytovou rekreaci (chatová osada) ani pro zahrádkářské osady
Respektovány jsou veškeré plochy lesa v řešeném území, zemědělské plochy ve volné krajině
jsou vymezeny jako plochy nezastavěného území – smíšené, které preferují plochy trvalých
travních porostů, pastvin apod. které zvyšují retenční schopnost krajiny
Respektována jsou přírodní hodnoty v řešeném území
Vymezeny jsou skladebné části územního systému ekologické stability, na severozápadním okraji
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trasa NRBK K22MB, uprostřed řešeného území LBC a z něj západním směrem je trasován LBK
g.5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Respektována je koncepce zásobování obce pitnou vodou v souladu s PRVKUK LK, vyhodnocena
je potřeba vody s ohledem na potenciál navržených rozvojových ploch
Respektován je systém odkanalizování sídla Maršovice. Kanalizační síť je rozšířena do dosahu
vymezených zastavitelných ploch
Stanoveny jsou podmínky pro zachování odtokových poměrů v řešené území
S ohledem na potenciál zastavitelných ploch je vyhodnocen způsob zásobování řešeného území
elektrickou energií
Respektován je systém zásobování sídel v řešeném územím plynem. Rozšířen je do dosahu
vymezených zastavitelných ploch
Respektovány jsou komunikační sítě
Respektován je stávající způsob nakládání s odpady. Nejsou navrhovány plochy pro nakládání
s odpady
Respektováno je stávající občanské vybavení. Nová zařízení, dle prostorových podmínek i stavby
mohou vznikat především v plochách smíšených obytných – příměstských
Respektována a vymezena jsou veřejná prostranství

g.6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Respektovány jsou přírodní i kulturní hodnoty území.
g.7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

o

o
o
o
o

Vymezeny jsou plochy a koridory pro VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
 Plochy pro VPS dopravní infrastruktury
 Plochy pro VPS technické infrastruktury
 Plochy pro VPO – skladebné části ÚSES
Asanace ani stavby k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou navrhovány
Vymezeny jsou plochy s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva – veřejná
prostranství s významným podílem funkce dopravy
Vymezeny jsou plochy s možností uplatnění předkupního práva – plocha veřejného prostranství
s převahou zeleně v centrální části sídla Maršovice
Vymezeny jsou plochy pro dopravní infrastrukturu s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního
práva

g.8. Další požadavky na vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin,
geologické stavby území, ochrany před povodněmi s jinými rizikovými přírodními jevy)

o
o

Územní plán plní podmínky HZS LK uplatněné v koordinovaném stanovisku k zadání ÚP
Do textu „výrokové“ ÚP není zapracován požadavek Odboru dopravy KÚLK „Hluk z dopravy..“
v plném rozsahu, protože dle názoru zpracovatele takto formulovaná podmínka není v souladu se
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Nicméně na skutečnost, že zastavitelné plochy
v blízkosti komunikací II. a III. třídy mohou být negativně ovlivněny provozem na těchto
komunikací reaguje ÚP při stanovení podmínek pro využití těchto ploch. Požadovaný text je jako
celek citován v textové části odůvodnění územního plánu.

g.9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Územní plán se snaží při svých návrzích reagovat na skutečnosti a reálný stav v území, respektovat
limity využití území včetně jejich ochranných režimů.
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g.10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj
sídlení struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Územní plán vymezuje rozvojové plochy úměrně předpokládaným potřebám se zohledněním
požadavků vlastníků pozemků. Stanovuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití tak,
aby mohly být rozvíjeny všechny potřebné funkce urbanizovaného území (s výjimkou výroby, jejíž
rozvoj ve větším měřítku v řešeném území není žádoucí).
Územní plán vymezil plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci.
Územní plán nevymezuje plochy, kde je podmínkou pro rozhodování o změnách v území
zpracování územní studie nebo vydání regulačního plánu.
Na základě závěrů zjišťovacího řízení nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu
na životní prostředí a tudíž ani vyhodnocení vlivů územního plánu vy udržitelný rozvoj území.
Formálně je dokumentace zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích
předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Územní plán Maršovice žádné plochy nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Lk
nevymezuje.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce, jejích občanů a uživatelů území tak,
aby byly chráněny všechny hodnoty řešeného i okolního území, aby nebyly narušeny urbanistické,
krajinářské, přírodní, rekreační i kulturní hodnoty řešeného a kontaktního území.
Návrh územního plánu respektuje založenou urbanistickou strukturu sídla, která vychází
z terénních a přírodních podmínek, dopravních vazeb a vztahů širšího území.
Při respektování těchto faktorů navrhuje další rozvoj sídla tak, aby vedl ke zkompaktnění
zástavby, hierarchizaci funkcí v území, zachování přírodních hodnot a atraktivity území. Zároveň je
doplňována technická a dopravní infrastruktura, zkvalitňovány vazby mezi obcí a krajinou, vytvářeny
podmínky pro zlepšení hygienických, ekonomických, estetických poměrů sídla.
V souladu s požadavky obce, občanů a uživatelů území, vtělenými do zadání, jsou
vymezovány zastavitelné plochy především pro bydlení výhradně individuální příměstského
charakteru, pro funkce smíšené obytné – příměstské (bydlení s občanským vybavením, resp.
s drobnou výrobou).
Smíšené funkce (jsou vymezovány v plochách při komunikacích II/287 a III/28719. Jejich
vymezení v centrální části Maršovic si klade za cíl vytvoření podmínek pro posílení možností vnímání
tohoto prostoru jako centra sídla.
Územní plán řeší také potřeby obyvatel sídla i návštěvníků území týkající se volnočasových
aktivit, doplňuje zastavěné území o veřejná prostranství a veřejnou zeleň, případně plochy soukromé
a vyhrazené zeleně s funkcí především rekreační. ÚP prověřil a navrhuje doplnění a rozšíření
dopravní infrastruktury a technické infrastruktury. Zlepšuje prostupnost krajiny obnovou a rozšířením
cestní sítě, cyklotras a turistických tras, doplňuje a zvýrazňuje linie v krajině doprovodnou liniovou
zelení. Respektovány jsou veškeré přírodní hodnoty řešeného území, respektovány jsou horizonty a
dálkové pohledy. Z toho důvodu nejsou v řešeném území navrhovány plochy pro fotovoltaické
elektrárny ani lokality pro větrné elektrárny.
Územní plán upřesnil a vymezil prvky systému ekologické stability, včetně nadregionálního
biokoridoru K22 MB v souladu se ZÚR Lk.
Pro využití území obce Maršovice byly stanoveny zásady pro využití jednotlivých lokalit celého
řešeného území – prostřednictvím podmínek využití ploch, zásad prostorového uspořádání, zásad
rozvoje jednotlivých funkčních složek včetně dopravy a technické infrastruktury.
Územní plán vymezuje zastavěné území a v grafických přílohách územního plánu a jeho
odůvodnění ho vyznačuje hranicí zastavěného území. V místech, kde nedošlo k podstatným změnám,
hranice zastavěného území kopíruje hranici intravilánu. Jinde hranice zastavěného území
dokumentuje rozšíření plochy zastavěného území oproti intravilánu o lokality nové zástavby,
především obytné, občanského vybavení, technické infrastruktury, dopravních staveb o plochy, které
svým způsobem užívání souvisí s přilehlými zastavěnými plochami a areály, které nebyly součástí
intravilánu.
Výchozím podkladem pro vymezení hranice zastavěného území byly především údaje katastru
nemovitostí a vlastní průzkum v terénu
Územní plán člení řešené území do jednotlivých ploch, které jsou vymezeny podle dvou
základních hledisek:
 podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití
 z hlediska časového horizontu
Podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití je území beze zbytku členěno na
plochy z rozdílným způsobem využití (plochy RZV). Plochy RZV jsou dále děleny ve dvou úrovních:
 základní dělení ploch RZV na základní druhy ploch RZV
 podrobnější členění na jednotlivé typy ploch RZV
V případech, kde je to účelné, jsou typy ploch dále děleny do podtypů ploch RZV zohledňující
např. charakter území.
Jednotlivé typy resp. podtypy ploch RZV jsou v grafických přílohách identifikovány kódem a
jednotným barevným vyjádřením.
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Přehled ploch RZV vymezených v Územním plánu Maršovice:
Druh plochy RZV

plochy bydlení
plochy občanského
vybavení

Typ plochy RZV

Podtyp plochy RZV

identifikátor urbanizovaná/
(kód)
neurbanizovaná
funkce

 bydlení v rodinných domech - příměstské

BI

urbanizovaná

 obč. vybavení – veřejná infrastruktura

OV

urbanizovaná

 obč. vybavení - tělovýchovná a sportovní
zařízení

OS

urbanizovaná

 veřejná prostranství – uliční
prostory

PV1

urbanizovaná

 Veřejná prostranství s vysokým
podílem zeleně

PV2

urbanizovaná

 veřejná prostranství - veřejná zeleň

ZV

urbanizovaná

 plochy smíšené obytné - příměstské

SM

urbanizovaná

DS1

urbanizovaná

DS2

urbanizovaná

 veřejná prostranství
plochy veřejných
prostranství

plochy smíšené
obytné

 dopravní infrastruktura silniční komunikace
 Dopravní infrastruktura silniční –
místní a účelové komunikace

plochy dopravní
infrastruktury

 dopravní infrastruktura silniční

plochy technické
infrastruktury

 technická infrastruktura - inženýrské sítě

TI

urbanizovaná

Plochy výroby a
skladování

 výroba a skladování – drobná a řemeslná
výroba

VD

urbanizovaná

 zeleň – soukromá a vyhrazená

ZS

urbanizovaná

 zeleň – přírodního charakteru

ZP

urbanizovaná

plochy lesní

 plochy lesa

NL

neurbanizovaná

plochy přírodní

 přírodní krajinná zeleň

NP

neurbanizovaná

NS + index
p
z

neurbanizovaná

plochy zeleně

plochy smíšené
 plochy smíšené krajinné
nezastavěného území

 plochy smíšené krajinné s funkcí:
- přírodní
- zemědělská

Podle časového horizontu jsou vymezovány plochy (resp. plochy RZV) ve dvou úrovních:
 stabilizované plochy – typ resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení nemění
 plochy změn – typ resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení mění a je vyjádřeno
pouze využití cílové (návrhová plocha RZV)
Rozvojové plochy jsou děleny na tři kategorie – podle navrhovaného funkčního využití, resp.
podle toho, zda je cílovým využitím plocha RZV urbanizovaná či neurbanizovaná a podle charakteru
změny:
a) plochy urbanizované:
 zastavitelné plochy – rozvojové plochy RZV – plochy vymezené k zastavění –
označeny identifikátorem Z (např. Z1)
 plochy přestavby – rozvojové plochy RZV – plochy navržené ke změně stávající
zástavby nebo využití, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území –
označeny identifikátorem P (např. P1)
b) plochy neurbanizované:
 plochy změn v krajině – rozvojové plochy RZV – leží v nezastavěném území, je
navržena změna využití krajiny – označeny identifikátorem K (např. K1)
Z výše uvedeného vyplývá, že v územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy, které
obsahují buď jednu plochu změny (vymezení rozvojové = zastavitelné plochy odpovídá vymezení
plochy změny), nebo více ploch změn, z nichž je každá jednoznačně definována kódem příslušného
typu plochy s rozdílným způsobem využití (rozvojová = zastavitelná plocha obsahuje skupinu dílčích
ploch změn). Pokud se v jedné zastavitelné ploše nebo ploše přestavby nachází více typů ploch
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s rozdílným způsobem využití, pak je označena jednotlivá plocha změny tak, že je za výše uvedené
označení zastavitelné plochy přidáváno malé písmeno.

Vysvětlení pojmů použitých při stanovení podmínek prostorového uspořádání:
Stavební pozemek:
/dle §2, odst.1 b) stavebního zákona/ pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený

k umístění stavby územním rozhodnutím a nebo regulačním plánem. Pro účely územního plánu je
chápán stavební pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován budoucí stavební
pozemek.
Zastavěná plocha pozemku:
/dle §2, odst. 7/ je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby

se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech
nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se nezapočítávají. U
objektů poodkrytých (bez některých vnějších stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čárami
vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich
částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem
střešní konstrukce do vodorovné roviny. Pro účely územního plánu je chápána stavba v časové rovině
budoucí – tzn., že je posuzována zastavěná plocha budoucích staveb.
Zastavěný stavební pozemek:
/dle §2, odst.1 c) stavebního zákona/ pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a

další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením. Tvořící souvislý celek s obytnými a
hospodářskými budovami. Pro účely územního plánu je chápán zastavěný stavební pozemek
v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován budoucí zastavěný stavební pozemek.
Nezastavěná plocha zastavěného stavebního pozemku:
Část zastavěného stavebního pozemku, která není v katastru nemovitostí evidována jako stavební
parcela. Pro účely územního plánu je chápána v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován min.
plošný rozsah plochy vyhrazené zeleně - zahrady.

i.1. Předpoklady a podmínky rozvoje území
Maršovice (správní = řešené území) je tvořeno jedním katastrálním územím – k.ú. Maršovice u
Jablonce nad Nisou o výměře 175 ha. Leží v Libereckém kraji, cca 4 km jihovýchodně od centra
Jablonce n/Nisou v nadmořské výšce 668 m n. m. Jedná se o sídlo, jehož struktura zástavby úzce
váže na procházejí dopravní linie silnic II. a III. třídy. Sídelními jednotkami jsou Maršovice, jejichž
zástavba na západním okraji navazuje na zástavbu sousedního Kokonína, a Čížkovice 1. Díl, které
spolu s východním okrajem zástavby Maršovic navazují na rozptýlenou strukturu zástavby sídla
Krásná a Jistebsko. resp. Čížkovice 2.díl.
Civilizačními osami řešeného území jsou dopravní linie:
• Silnice II. třídy II/287
• Silnice III. třídy III/28719
Nejvýraznější je linie silnice II. třídy, která prochází řešeným územím ve směru od severozápadu
k jihovýchodu. Podél ní je nejvíce soustředěna zástavba, která směrem do krajiny získává
rozvolněnější charakter.
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Krajina je charakteristická svou atraktivitou pro pěší a cykloturistiku. Konfigurace terénu, která
vytváří v okolí sídla významné horizonty, ze kterých jsou velmi působivé rozhledy do širokého okolí je
nezaměnitelnou přírodní hodnotou řešeného území.

Proto územní plán se snaží tuto hodnotu chránit, neumisťuje do volné krajiny žádné aktivity, které by
vytvářely nežádoucí dominanty a narušovaly významné horizonty.
Řešené území je územím s archeologickými nálezy (ÚAN) ve smyslu §22 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba respektovat ustanovení § 21-24
citovaného zákona. V předstihu před zahájením veškerých zemních prací je povinností stavebníka
splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu §22, odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.
Poř. č. SAS

Soubor

Název ÚAN

Kategorie ÚAN

03-32-09/1

LIB-99

Maršovice

II

•

03-32-09/7

LIB-99

Čížkovice

II

•

Katastr, okres

•
•

Maršovice u Jablonce nad Nisou,
Jablonec nad Nisou
Maršovice u Jablonce nad Nisou,
Jablonec nad Nisou,
Jistebsko, Jablonec nad Nisou,
Alšovice, Jablonec nad Nisou

V řešeném území se nachází objekt zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek ĆR:
Číslo restříku

uz

Název okresu

Sídelní útvar

Část obce

Čp.

památka

27284/5-77

S*

Jablonec n/N

Maršovice

Maršovice

42

Venkovská
usedlost

S* - zapsáno do státního seznamu před r. 1988
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V řešeném území se nachází několik objektů lokální historické hodnoty:

křížek u čp. 72 ve střední části Maršovic

křížek severně od čp. 53 ve východní části Maršovic

veřejné prostranství s památníkem jižně od sportovního areálu v Maršovicích
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i.2. Urbanistická koncepce
Sídlo Maršovice si i do budoucna uchová svůj osobitý charakter. Pro tento kraj typická
zástavba podél průjezdné komunikace zůstane hlavní urbanistickou osou sídla Maršovice. Další
zástavba, která bude rozšiřovat sídlo, pak bude nadále navazovat na zastavěné území, navazovat na
stávající síť komunikací.

Z obrázků je patrné, že historicky zástavba se soustřeďovala podél linií komunikací. Její
struktura byla hodně rozvolněná, hlavní hřeben objektu byl rovnoběžný s vrstevnicí.
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BYDLENÍ:
Plochy bydlení územní plán vymezuje bez rozlišení, zda se jedná o bydlení trvalé nebo
rekreační. Podél průjezdného úseku silnice II. třídy jsou nyní realizovány kromě původních obytných
objektů, rodinných domů realizovaných v nedávné době i obytné stavby většího měřítka typické pro
širší oblast – viladomy.
Proto územní plán při stanovení podmínek prostorového uspořádání vychází ze stávající
struktury sídla. V lokalitách kompaktní zástavby jsou koeficienty (indexy) využití vyšší než na okrajích,
kde by měl charakter zástavby být rozvolněnější a také podíl zeleně větší. Míra využití jednotlivých
zastavitelných ploch je ovlivněna stanovením max. počtu stavebních pozemků, které mohou
v lokalitách vymezeny.
Rozvojové plochy pro bydlení jsou v Maršovicích vymezeny tak, aby vyplňovaly stavební mezery ve
stávající struktuře sídla, nebo aby rozšiřovaly sídlo v logických vazbách na zastavěné území, při
komunikační síti a aby byl předpoklad zajištění technické infrastruktury s ohledem na ochranné režimy
limitů využití území.
•

Zastavitelná plocha Z1 je vymezena ve stavební proluce mezi stávající trasou silnice II. třídy na
východě, na kterou navazuje stávající zástavba, a lokalitou několika rodinných domů na západě.
Lokalita navazuje na stávající místní komunikaci, která zajišťuje dopravní obsluhu stávajících
objektů. Aby byla zajištěna šíře veřejného prostranství v parametrech v souladu s právními
předpisy, je na jižním okraji zastavitelné plochy vymezena plochy změny pro veřejné prostranství.

•

Zastavitelná plocha Z2 je vymezena v západní části Maršovic na plochách mezi stávající
zástavbou. Lokalita leží ve výrazné zatáčce komunikace II. třídy. Proto lze předpokládat, že
lokalita může být ovlivněna negativními důsledky provozu na této komunikaci. Proto objekty
rodinných domů, které budou v této ploše realizovány budou na tuto skutečnost reagovat. A to jak
svým umístěním v lokalitě odstup od komunikace, tak řešením vlastních objektů včetně případné
realizace odpovídajících opatření eliminujících tyto negativní vlivy. Dopravní napojení lokality je
možné jednak ze severu, jednak z jihu, kde bude nutno posoudit možnost umístění dopravního
napojení vzhledem k zajištění bezpečnosti (rozhledové poměry).

•
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•

Zastavitelná plocha Z3 je vymezena na severozápadním okraji řešeného území. Lokalita leží v
zastavěném území, přiléhá k místní komunikaci a vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou. Při
umisťování objektů a řešení příjezdu k jednotlivým objektům by měla být chráněna kvalitní
vzrostlá zeleň.

•

Zastavitelná plocha Z4 je vymezena na severozápadní části řešeného území. Lokalita leží v
zastavěném území, přiléhá k místním komunikacím a logicky vyplňuje prostor mezi stávající
zástavbou. Při umisťování objektů by měla být chráněna kvalitní vzrostlá zeleň.

•

Zastavitelná plocha Z5 leží západně od stávajícího sportovního areálu. Logicky vyplňuje prostor
mezi stávající zástavbou, navazuje na stávající místní komunikaci a dotváří protilehlou stranu
ulice.

•

Zastavitelná plocha Z7 leží jižně od stávajícího sportovního areálu. Plocha je vymezena na
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základě žádosti vlastníka pozemku, který má záměr na do této lokality rozšířit zázemí přilehlé
nemovitosti. Není účelem vymezit pozemek pro nový rodinný dům.

•

Zastavitelná plocha Z10 vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou, svým západním okrajem
přiléhá ke komunikaci III/28719, ze které bude řešeno dopravní napojení. V ploše navazující na
komunikaci III. třídy je vymezena plocha změny pro plochy smíšené obytné. Zde je předpoklad
umístění stavby či zařízení občanského vybavení případně výrobní či podnikatelské aktivisty,
která využije atraktivity polohy při komunikaci ale zároveň bude takového charakteru, že nesníží
pohodu bydlení v navazujících plochách bydlení. V severní resp. střední části vymezené plochy je
nutno počítat s vymezením prostoru pro veřejné prostranství resp. místní komunikaci, která zajistí
přístup do území ležícího východně.

•

Zastavitelná plocha Z11 navazuje na zastavěné území, leží při místní obslužné komunikaci.
Lokalita je již dnes vnímána jako součást urbanizovaného území. Vzhledem k navazujícím
plochám přírodního charakteru (plochy lesa a vzrostlé zeleně rostoucí mimo les), je pro funkci
bydlení vymezena jen část plocha přiléhající ke komunikaci. Západní část plochy je vymezena
jako plocha vyhrazené zeleně (zahrada).

•

Zastavitelná plocha Z14 vyplňuje prostor mezi údolnicí, kterou je trasován lokální biokoridor a
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stávající zástavbou ležící při místní obslužné komunikaci nad svahem na jihozápadním okraji
řešeného území. Lokalita již byla prověřována v platné ÚPD. Vzhledem k přírodním hodnotám a
pohledově exponované poloze byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání tak, aby
zástavby měla rozvolněný charakter. Struktura zástavby by měla respektovat zásady studie
pořízení obcí Maršovice. Podmínkou pro rozhodování o změnách v území je dohoda o parcelaci.
Již při hodnocení vhodnosti záměru, byly být prověřeny podmínky v lokalitě, možnost vnitřní
organizace – např. vedení dopravní a technické infrastruktury, struktura parcelace. Hmotové a
architektonické řešení objektů by mělo respektovat krajinný ráz a charakter stávající zástavby.

•

Zastavitelná plocha Z15 vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou na jihozápadním okraji
řešeného území a vymezenou zastavitelnou plochou Z14. Dopravní napojení lokality je možné
stavebními prolukami ze stávající komunikace vedoucí po jižním okraji stávající zástavby. Při
umisťování objektu případně jiném způsobu využití např. dětské hřiště či drobné sportoviště
v lokalitě bude respektována kvalitní vzrostlá zeleň.

•

Zastavitelná plocha Z16 rozšiřuje stávající zástavbu v jižní části sídla Maršovice ležící severně
od místní obslužné komunikace. Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka nemovitosti,
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doplňuje okraj stávající zástvaby. Lokalita je dopravně napojitelná na přilehlou místní komunikaci.

•

Zastavitelná plocha Z19 na severním okraji zástavby sídla Maršovice byla prověřována již
v platné ÚPD. Plocha je vymezena na pozemcích ve vlastnictví Obce Maršovice. Navržené
veřejné prostranství resp. komunikace je vedena v trase stávající účelové komunikace. Plocha
navazuje na zastavěné území.

•

Zastavitelná plocha Z21 na severním okraji východní části zástavby sídla Maršovice logicky
doplňuje plochy stávající zástavby. Navržené veřejné prostranství je vedeno v prodloužení
stávající místní komunikace, kterou je dopravně obsluhována nově realizovaná zástavba
rodinných domů. Z důvodu dodržení prostorových parametrů veřejného prostranství je navrženo
rozšíření tohoto prostoru v místech, kde to umožňují stávající prostorové poměry. Na východním
okraji
lokality
je
veřejné
prostranství
napojeno
na
stávající
uliční
síť.

•

Zastavitelná plocha Z22 na severovýchodním okraji východní části zástavby sídla Maršovice byla
částečně prověřována v platné ÚPD. Navržená plocha zkompaktňuje okraj stávající zástavby,
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využívá velice atraktivní polohy, kdy v návaznosti na stávající zástavbu se skýtá nádherný pohled
na terénní hřbet s dominantou Ještědu. Podmínkou pro rozhodování o změnách v jižní
části lokality je dohoda o parcelaci, která by spolu s rozvahou, jak bude lokalita vnitřně
organizována se zohledněním ochranných režimů limitů využití území (nadzemní vedení VN)
měla zajistit možnost plnohodnotného využití celé lokality.

•

Zastavitelná plocha Z23 na severovýchodním okraji východní části zástavby sídla Maršovice byla
prověřována v platné ÚPD. Navržená plocha vyplňuje stavební mezeru mezi stávající zástavbou
a logicky ji doplňuje. Po západním okraji lokality jsou vedeny trasy sítí technické infrastruktury,
které je nutno včetně ochranných režimů jejich OP respektovat při umisťování staveb. Na jižním
okraji lokality se nachází objekt lokální historické hodnoty (křížek), který musí být respektován a
prostorové řešení navazujícího okolí by mělo jeho existenci zohledňovat.

•

Zastavitelná plocha Z24 ve východní části zástavby sídla Maršovice vyplňuje prostor mezi
stávající zástavbou, která navazuje na vedení stávajících komunikací. Lokalita je situována do
terénní sníženy, která je místem vedení svodnice resp. začátkem toku Maršovického potoka. Tato
skutečnost je při řešení lokality zohledněna, územním plánem je vymezena plocha veřejného
prostranství s vyšším podílem zeleně. V této ploše pak bude v podrobném řešení lokality
vymezena plocha pro vedení vodoteče spolu s odpovídajícími plochami (břehové resp. veřejné)
zeleně.

•

Zastavitelná plocha Z25 je vymezena na základě požadavku vlastníků na východním okraji
zástavby Maršovic. Lokality vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a dále ji východním
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směrem rozšiřuje. V severní části není uvažováno s výstavbou nového objektu, plocha je
využívána jako rekreační zázemí navazujících rodinných domů. Dopravní obsluha jižní části bude
zajištěna jedním sjezdem ze stávající silnice II. třídy vedoucí po západním okraji lokality.

•

Zastavitelná plocha Z26 je vymezena v rozsahu plochy, která byla prověřována již v platné ÚPD.
Rozšířena je na severním okraji o proluku mezi takto vymezenou plochou a stávající zástavbou.
Využití především jižní části plochy je problematické vzhledem k vedení stávajících tras technické
infrastruktury.

•

Zastavitelná plocha Z27 byla vymezena na jihovýchodním okraji zástavby Maršovic. Byla
vymezena tak, že byl dotčen pozemek, který byl v KN veden jako lesní pozemek. V závěru prací
na návrhu ÚP ale bylo zjištěno, že tento pozemek již je veden v KN jako trvalý travní porost.
Vzhledem k tomu, že se pozemek nachází v zastavěném území a není nutno již vyhodnocovat
zábor PUPFL, byl tento pozemek vyznačen jako proluka, tzn. je zahrnut do stabilizovaných ploch
s funkčním vymezením shodným jako sousední plochy zastavěného území.

•

Zastavitelná plocha Z30 je vymezena v proluce v místní části Čížkovice 1. díl, jižně od
komunikace II. třídy. Lokalita byla prověřována již v platné ÚPD. Na jednom pozemku je již
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zahájena výstavba rodinného domu.

•

Zastavitelná plocha Z31 je vymezena v proluce v místní části Čížkovice 1. díl, severně od
komunikace II. třídy. Lokalita byla prověřována již v platné ÚPD. Lokalita doplňuje stávající
rozptýlenou strukturu této místní části.

•

Zastavitelná plocha Z32 nevymezuje plochu pro novou výstavbu rodinných domů, ale
dokumentuje skutečný stav ve využívání území. Stávající způsob využití pozemků a umístění
některých objektů přesahuje parcelní hranice. Aby tento stav mohl být vypořádán a byl v souladu
s územním plánem, je vymezena tato zastavitelná plocha.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ:
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Stávající objekty občanského vybavení jsou v řešeném území soustředěny do sídla Maršovice, do
území podél průjezdného úseku silnice II. třídy. Jedná se objekty veřejné infrastruktury např. o

objekt mateřské školy

obecního úřadu

,

,

domu hasičů

.

Dále zde najdeme objekty využívané pro komerční občanskou vybavenost, výrobní služby apod.

Významným areálem občanského vybavení je sportovní areál na severním okraji zástavby
Maršovic, který je z valné části zasazen do prostředí okolních lesních porostů.
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Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z6, která dává možnost rozšíření tohoto areálu
západním směrem.

Obyvatelé Maršovic využívají většinou občanské vybavenosti sousedního centra osídlení –
Jablonce nad Nisou, se kterým mají velice kvalitní dopravní napojení – silnicí II. třídy II/287.

REKREACE:
Funkce rekreace je zastoupena v řešeném území jednak formou využívání stavebního fondu pro
tzv. druhé bydlení – chalupy. Územní plán tento způsob využití ale nezohledňuje, nerozlišuje trvalé a
rekreační bydlení. Tento způsob využití se může během času (obměny generací obyvatel) měnit, ale
na z hlediska převládající funkce, tak jak je chápána územním plánem, zůstává stále bydlením.
Významnou složkou rekreace je rekreační využití okolní, pro turisty velice atraktivní, krajiny.
Územní plán vymezuje plochy účelových komunikací a cest v krajině, které budou zajišťovat její
prostupnost a možnost vedení turistických tras pro pěší i cyklisty. Potřebné zázemí pro turistické
návštěvníky řešeného území může být dále posilováno v plochách smíšených obytných, ale i
plochách bydlení.

VÝROBA
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Tato složka urbanizovaného území je v řešeném území zastoupena velice slabě. Vzhledem
k charakteru sídel je tato skutečnost pochopitelná a žádoucí. Výrobní aktivity jsou zde zastoupeny
aktivitami, které mohou být realizovány v objektech, které svým objemem jsou srovnatelné rodinnému
domu, a důsledky činností zde provozovaných negativně neovlivňují okolní obytné plochy. Jedinou
významnější plochou je areál firmy SPORTING výroba tlumičů, který je v územním plánu vymezen
jako plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Veřejná prostranství v řešeném území jsou charakteristická díky specifické struktuře zástavby. Ta
je rozprostřena podél průjezdných úseků státní silniční sítě a podél místních obslužných komunikací.
Takto tvořené uliční prostory slouží jak dopravní obsluze přilehlých nemovitostí silniční dopravou, tak
pohybu pěších a cyklistů. V místech rozšíření jsou pak drobné plochy veřejné zeleně, zpevněné
plochy prostranství s mobiliářem atd. Chodníky jsou vybudovány podél průjezdného úseku silnice II.
třídy v Maršovicích. Dle prostorových možností mohou být chodníky postupně doplňovány.
Územní plán rozdělil veřejná prostranství do 3 podtypů:
• Veřejná prostranství – uliční prostory
• Veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně
• Veřejná prostranství – veřejná zeleň
Veřejná prostranství – uliční prostory charakterizují strukturu sídla, jedná se o valnou většinu ulic
v urbanizovaném území.
Veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně jsou vymezena v místech rozšíření uličních
prostorů, kde plochy veřejné zeleně jako součást uličního prostoru mají svoji neopominutelnou funkci,
která by neměla být potlačena, ale naopak. Součástí takových ploch jsou komunikace pro pěší,
odpočinkové plochy, mobiliář, ale i přístupové komunikace k jednotlivým nemovitostem, případně
plochy pro parkování osobních vozidel.
Veřejná prostranství – veřejná zeleň jsou plochy, které mají převážně funkci rekreační. Funkce
zeleně zde jednoznačně dominuje. Takové plochy pak jsou doplněny zařízeními pro rekreační využití
– např. herní prvky, drobnými hřišti s převážně přírodním povrchem apod. V případě Maršovic se
jedná o plochy se zelení převážně přírodního charakteru. Uměle založené parkové úpravy by
nekorespondovaly s charakterem sídla a okolní krajiny, která prorůstá i do urbanizovaného území.
Územní plán vymezuje plochy změn pro veřejná prostranství v lokalitách:
• Z1b – pro rozšíření stávajícího veřejného prostranství tak, aby bylo zajištěno veřejné
prostranství v parametrech dle platných právních předpisů a aby byla zvýšena bezpečnost
připojení na komunikaci II. třídy
• Z6b – jedná se o plochu při vstupu ke sportovnímu areálu. Plocha zeleně je parkově
upravená, nachází se zde památník, ale plocha je vedena jako lesní pozemek. Způsob
využití ale tomuto charakteru neodpovídá. Aby mohla obec využívat tuto lokalitu, včetně
navržené plochy pro její rozšíření jako nástupního prostoru ke sportovišti, se zachováním
plochy zeleně v okolí památníku, s možností vybudování přístupových cest pro pěší
případně rozšíření přilehlých komunikací v souladu s právními předpisy, je plocha
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vymezena jako plocha změny a je vyhodnocen zábor PUPFL.
Z8, Z9 – plocha změny zachycuje reálný stav v území. Prostor byl upraven pro možnost
zajištění dopravního napojení a zajištění přístupu k přilehlým nemovitostem.
Z18 – plocha zeleně, která je vymezena jako plocha změny, aby mohla i do budoucna být
využívána jako součást systému sídlení zeleně. Vymezena je v místě, kde dnes reálně se
zeleň nachází, zároveň do plochy ze severu zasahuje stávající plocha pro parkování vozidel
a je přístupovými komunikacemi zajištěn přístup k navazujícím nemovitostem. Plocha by
vhodným způsobem rozšířila stávající uliční prostor v místě křižovatky, naproti objektům
veřejné vybavenosti – obecnímu úřadu a mateřské školy.

Z19 – uliční prostor je pro prodloužen i do rozvojové plochy v parametrech v souladu
s právními předpisy
Z21 – uliční prostor je vymezen v zastavitelné ploše pro zajištění dopravní obsluhy
navazujících navržených ploch bydlení. Vymezen je tak, aby logicky propojoval stávající
prostory.
Z24 – jako součást zastavitelné plochy je vymezena plocha veřejného prostranství
s vysokým podílem zeleně. Plocha je vymezena v místě, kudy prochází linie svodnice resp.
začátku toku Maršovického potoka. Podél této linie bude vymezeno prostranství zajišťující
dopravní napojení přilehlých stavebních pozemků. V rámci veřejného prostranství bude
v potřebných parametrech zachována plocha zeleně pro břehovou (veřejnou) zeleň, která
bude nedílnou součástí veřejného prostoru.
Z28 – plocha je vymezena v místě napojení účelové komunikace na komunikaci II. třídy.
Jelikož je ale stávající prostorové a směrové uspořádání nevyhovující z pohledu možného
budoucího využití účelové komunikace pro zajištění dopraní obsluhy přilehlé rozvojové
plochy Z26, je vymezena plocha, která umožní úpravu stávajícího stavu.

Koncepce dalších urbanistických funkcí

DOPRAVA
Silniční doprava
Hlavní silniční tepnu řešeného území tvoří silnice II. tř. č. 287 (Jablonec n/N. – Kokonín –
Maršovice – Pěnčín – křižovatka s I/10). Návrhová kategorie předmětného úseku silnice je S 9,5/60.
Průtah komunikace (funkční skupina B2) prochází samotným zastavěným územím obce ve
směru severozápad - jihovýchod. Průtah přímo zajišťuje dopravní napojení přilehlých nemovitostí v
sídle.
Dle sčítání dopravy v r. 2005 (sčítací úsek 4 – 1300) činilo dopravní zatížení 4.416 voz./24
hod., z toho 746 těžkých vozidel.
Při posledním sčítání roce 2010 to bylo pouze 480 těžkých vozidel, 2.234 osobních vozidel a
55 motocyklů (celkem 2.769 voz./24hod.).
V západní části obce odbočuje ze silnice II/287 krajská silnice třetí třídy. Konkrétně se jedná o
silnici III/28719 (Turnov – Jenišovice – Frýdštejn – Dalešice – Maršovice). Silnice je v návrhové
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kategorii min. S 7,5/60. Její průjezdný úsek (funkční skupina C1) rovněž přímo dopravně napojují
přilehlou zástavbu.
Poslední silniční komunikací je silnice III/28730 (Maršovice – Krásný – Dolní Černá Studnice –
Horní Černá Studnice – Nová Ves nad Nisou). Komunikace odbočuje z průjezdného úseku II/287 ve
východní části zastavěného území. Jako průjezdný úsek funkční skupiny C1 obsluhuje přilehlou
zástavbu. Jedná se o silnici s návrhovou kategorií S 6,5/50.
Při úpravách komunikační sítě bude respektována příp. dle prostorových možností zohledněna
„Normová kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“, kterou schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje
usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16.3.2004.

Místní doprava
Nemovitosti, které nejsou obsluhovány průjezdnými úseky silnic II. a III. tříd jsou na tyto
napojeny sítí místních obslužných komunikací.
Místní komunikace jsou převážně funkčních tříd C2 (průjezdné) a C3 (převážně slepé –
přecházející v polní a lesní cesty), bez chodníků, š = 3 - 5 m.
Šířkové parametry stávajících obslužných komunikací jsou odvozeny (zůstaly) z původního
šířkového uspořádání účelových komunikací odbočujících z průjezdných úseků silnic II. a III. třídy.

Autobusová doprava
Autobusová doprava je v řešeném území zajišťována firmou BusLine a.s., která zde provozuje
celkem 5 autobusových linek na čtyřech autobusových zastávkách. Tři zastávky leží na průjezdném
úseku II/287, jedna na průtahu III/28719.
Autobusové zastávky na II/287 ve směru od Jablonce n/N.:
Maršovice, odbočka; Maršovice, dolní ves; Maršovice, horní ves; Maršovice, Čížkovice
Autobusová zastávka na III/28719:
Maršovice, odbočka
Čísla a trasy linek jsou následující:
• 530842
Železný Brod – Skuhrov – Jistebsko – Maršovice, Čížkovice – Maršovice, horní ves –
Maršovice, dolní ves – Jablonec nad Nisou
• 530841
Železný Brod – Pěnčín – Maršovice – Jablonec n/N.
• 670342
Jablonec n. Nisou – Maršovice, odb. – Dalešice – Malá Skála – Koberovy – Turnov
• 530341
Jablonec n.Nisou – Maršovice, odb. – Dalešice – Pulečný – Frýdštejn – Jenišovice - Turnov

Železniční doprava
Řešené území není přímo obsluhováno, ani jinak dotčeno železniční dopravou. Nejbližší
železniční spojení zajišťuje Jablonec nad Nisou.
Letecká doprava
Řešené území není dotčeno provozem letiště.
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Cyklistická doprava
Řešeným územím po místních komunikacích prochází cyklotrasa 4247 (Krásná – Čížkovice Alšovice – Železný Brod).
Samostatné cyklostezky se na katastru obce nevyskytují. Cyklisté využívají silnice II.a III. tříd a
místní komunikace společně s dopravou motorovou.

Pěší doprava
Pěší doprava v řešeném území je od dopravy motorové oddělena pouze při průjezdném úseku
silnice II/287 kompaktní zástavbou, kde je veden vždy minimálně jednostranný chodník.
V ostatních případech je doprava pěších vedena po silnicích II. a III. třídy a místních
komunikacích, společně s dopravou motorovou.

Řešeným územím prochází 2 značené turistické trasy:
Zelená turistická trasa – centrem
Dolní Černá Studnice – Maršovice – Dalešice - Pulečný
Modrá turistická trasa – okrajově Čížkovicemi
Dolní Černá Studnice – Krásná – Čížkovice – Alšovice – Bzí – Železný Brod

Doprava v klidu
V řešeném území se nachází několik drobných dopravních ploch, které je možné definovat
jako parkoviště. Jedná se o parkoviště u mateřské školy, naproti obecnímu úřadu a u restaurace.
Ostatní plochy pro odstavování vozidel se nacházejí v cílových (výrobních) areálech.
Dále jsou pro tuto funkci využívány místní komunikace v místech, kde to umožňují šířkové
poměry a pravidla silničního provozu.
Návrh:
U zastavitelných a přestavbových ploch přiléhajících k silniční síti (Z1; Z2; Z10; Z23; Z25; Z26;
Z30; Z31 a P1) lze předpokládat zasažení negativními vlivy z dopravy jako je hluk, vibrace, prašnost.
Opatření proti těmto vlivům z dopravy budou realizována výhradně v rámci ploch
zastavitelných a přestavbových na náklady stavebníka.
Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v ově navrhovaných plochách v blízkosti silnic II. a III.
třídy a stavebník bude následně povinnem v rámci stavby provést taková opatření, která povedou
k odstranění negativních vlivů z provozu po silnicích II. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato
podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově navržených plochách, které by mohly být ohrožené
hlukem ze silnic II. a III. třídy, nikoliv jen na ty. Které se vyskytují v jejich ochranném pásmu.
Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by
výstavba na nově navrhovaných plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětných silnicích
II. a III. třídy (např. odrazem) ohrožení nepříjemnými účinky hluku na již navržených či zastavěných
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plochách.
Plochy změn dopravní infrastruktury:
Z12
- zastavitelná plocha pro dopravní infrastrukturu silniční – místní a účelové komunikace.
Jedná se o uvedení do souladu se skutečným stavem v území.
Z20a

- zastavitelná plocha pro dopravní infrastrukturu silniční – místní a účelové komunikace
pro přístup k zastavitelné ploše pro technickou infrastrukturu Z20b. Jedná se o uvedení
do souladu se skutečným stavem v území.

Plochy změn veřejných prostranství, jejichž součástí budou nové obslužné komunikace:
Z1b

v rámci zastavitelné plochy pro bydlení bude rozšířena šíře uličního prostoru
v návaznosti na navržené oboustranné obestavění obslužné komunikace.
Zastavitelná plocha pro bydlení Z1a nebude dopravně napojena přímo na sil. II/287.

Z6b

v rámci zastavitelné plochy bude rovněž obslužná komunikace pro sportovní areál
ležící severně od Z6b

Z8 aZ9

zastavitelná plocha pro veřejné prostranství – uliční prostory. Jedná se o uvedení do
souladu se skutečným stavem v území.

Z18

zastavitelná plocha pro veřejné prostranství s vysokým podílem zeleně jejíž součástí je
stávající parkoviště pro cca 8 osobních automobilů zejména pro potřeby mateřské školy

Z19a

zastavitelná plocha pro veřejná prostranství – uliční prostory pro možnost dopravního
napojení severní poloviny zastavitelné plochy Z19 a Z20a zároveň dopravní napojení
zařízení na vodovodní síti (zastavitelná plocha Z20b).

Z21b

součástí zastavitelné plochy pro veřejné prostranství – uliční prostory bude nová
obslužná komunikace (oboustranně obestavěná) zajišťující dopravní obsluhu nově
vznikající výstavby a navržených zastavitelných ploch pro rodinné domy.

Z24b

v rámci zastavitelné plochy pro veřejné prostranství s vysokým podílem zeleně bude i
nová obslužná komunikace zajišťující dopravní obsluhu nově navrhované zastavitelné
plochy pro bydlení rodinné.

Z10; Z14; Z22 dopravní řešení (uspořádání) v těchto zastavitelných plochách vyplyne z podrobnější
prověření vnitřního uspořádání lokalit (dohoda o parcelaci)
Při návrhu vnitřního uspořádání zastavitelných ploch pro rodinné domy dotvářejících
oboustranné obestavění bude nutno zajistit dostatečný prostor místních komunikací (pro obousměrný
provoz je to 8,0m).
Limity využití území:
• Silniční ochranné pásmo silnic II. a III. tříd .............. 15 m od osy komunikace

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodní hospodářství
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Drtivá část katastrálního území obce Maršovice patří do povodí Maršovického potoka, který
protéká středem řešeného území ve směru východ – západ. Vodoteč nemá vyhlášená záplavová
území. V řešeném území není pozemkově oddělena.
Maršovický potok (někdy také Mohelka) - je pravostranným přítokem Jizery u Mohelnice nad Jizerou:
• ID toku 111 860 000 400
• Délka jemného úseku toku 1,157
Hydrologická pořadí v řešeném území jsou:
1 – 05 – 02 – 034
Maršovický potok (Mohelka)
1 – 05 – 02 – 002

Žernovník
odvodňuje JV až V řešeného území
- pravostranný přítok Jizery v Železném Brodě

1 – 05 – 02 – 005

Huntířovský potok
odvodňuje jih řešeného území
- pravostranný přítok Jizery u Splzova

V řešeném území, zejména u rozvojových ploch, bude respektován podél vodoteče
oboustranně volný manipulační pruh o šířce min. 6 m pro realizaci údržby.
Větší část řešeného území
Východočeská křída.

(bez JV části) leží v Chráněné oblasti podzemní akumulace vod

Stojaté vodní plochy jsou zastoupeny pouze umělou požární nádrží ve východní části
zástavby u křižovatky II/287 a III/28730. Tato plocha byla v rámci předchozích změn územního plánu
zahrnuta do rozvojových ploch bydlení.
6,94 ha zemědělské půdy je meliorováno.

Vodovod
Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje je obec napojena na skupinový
vodovod Maršovice, Čížkovice I.díl, Jistebsko, Krásná.
Akumulaci zajišťují vodojemy Krásná 2×400m3 (mimo řešené území) a VDJ Maršovice
2×150m3 (mimo řešené území). Z VDJ Maršovice je přímo zásobována část zástavby Maršovic. Druhá
část (dolní tlakové pásmo) je zásobena přes přerušovací komoru Maršovice (severně nad zastavěným
územím).
Provedeno propojení vodovodu západním směrem na zásobní síť Kokonína. Tím je skupinový
vodovod Maršovice propojen s vodárenským systémem – oblastním vodovodem Liberec – Jablonec.
Část rozptýlené zástavby i nadále využívá individuální zásobování z vlastních studní.
Stávající potřeba pitné vody (veškerá zástavba):
Obyvatelé:
Občanská vybavenost:
Qd
= 68.550 l/d
9.140 l/d
Qdmax = 102,825 m3/d
Qhmax = 2,142 l/s
Směry propojovacích vodovodů

Maršovice – Jistebsko (východně)
Maršovice – Skuhrov (jižně)
Maršovice – Dalešice (jihozápadně)
Maršovice – Kokonín (západně)

Návrh
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Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou se nemění. Navrženy jsou pouze dílčí
prodloužení zásobních vodovodních řadů do dosahu zastavitelných ploch (Z2; Z5+6; Z10; Z14; Z21;
Z24; Z25 a Z26+29) s předpokládaným odběrem.
Napojení navržených vodovodních řadů pro zastavitelné plochy Z14 a Z24 je navrženo jako
zokruhování stávajících vodovodů. Toto řešení si však vyžádá detailnější prověření tlakových poměrů
ve vodovodní síti (dvě tlaková pásma).

Plochy změn:
Přerušovací komora není parcelně oddělená (není v evidenci KN) a proto je zařazena mezi
plochy zastavitelné resp. plochy změn Z20b - pro technickou infrastrukturu (přístupová komunikace
navržena jako plocha změny Z20a pro dopravní infrastrukturu silniční – místní komunikace).
Bilance pro rozvojové plochy:
kapacita
obyv.
Z1 1RD
4
Z2 5RD
18
Z3 2RD
7
Z4 3RD
11
Z5 4RD
14
Z6 sportoviště
0
Z10 5RD /podnikání 18
Z11 1RD
4
Z14 10RD
35
Z15 1RD
4
Z16 2RD
7
Z19 4RD
14
Z21 5RD
18
Z22 4RD
14
Z23 1RD
4
Z24 8RD
28
Z25 4RD
14
Z26 3RD
11
Z30 4RD
14
Z31 2RD
7
P1
1RD
4

Qd
Qdmax
Qhmax
600
0,900
0,019
2700
4,050
0,084
1050
1,575
0,033
1650
2,475
0,052
2100
3,150
0,066
1200
1,800
0,038
2700
4,050
0,084
600
0,900
0,019
5250
7,875
0,164
600
0,900
0,019
1050
1,575
0,033
2100
3,150
0,066
2700
4,050
0,084
2100
3,150
0,066
600
0,900
0,019
1400
2,100
0,044
2100
3,150
0,066
1650
2,475
0,052
2100
3,150
0,066
1050
1,575
0,033
600
0,900
0,019 (přestavba)
35900 l/d
53,850 m3/d 1,126 l/s
Nárůst potřeby pitné vody pro občanskou vybavenost z důvodu nárůstu počtu obyvatel
= +250 obyvatel = 5000 l/d

Kanalizace
V obci je vybudována nová (r.1995) splašková gravitační kanalizace, odvádějící odpadní vody
na čistírnu odpadních vod Maršovice, která leží jižně od centra obce.
ČOV je zaústěna do Maršovického potoka (Mohelky). Odkanalizována je převážná část
kompaktní zástavby Maršovic. Okrajové části a místní část Čížkovice likvidují odpadní vody
individuálně.
Dešťové vody jsou odváděny původní (nyní dešťovou) kanalizací a systémem propustků a
silničních příkopů do Maršovického potoka. Není možné odvádění dešťových vod do splaškové
kanalizace.
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Návrh:
Koncepce odkanalizování obce se návrhem územního plánu nemění. Navržené úpravy
spočívají pouze v prodloužení stokové kanalizační sítě do dosahu zastavitelných ploch (Z2; Z3; Z5;
Z6; Z10; Z13; Z14; Z15; Z16; Z19; Z21; Z24; Z25; Z26).
Problematická bude pokládka splaškové kanalizace v oboustranně zastavěných komunikacích
minimálních šířkových poměrů.
Územní plán ve svém návrhu nerozlišuje způsob odvedení splaškových vod – nerozlišuje
gravitační a tlakovou kanalizaci. Kanalizační soustava je graficky vyjádřena jako jeden funkční systém.
Splaškové vody z rozptýlené zástavby (zejména Čížkovice 1. díl) budou i nadále čištěny
individuálně v souladu s platnou legislativou, tzn:
• stávající septiky budou nahrazeny bezodtokovými jímkami s následným vyvážením na
kapacitní čistírnu odpadních vod. Podmíněně je přípustná výstavba malé domovní čistírny
pokud bude prokázáno, že tato nebude mít negativní dopady na životní prostředí a dané
lokality je vhodná (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu
výstavby malé domovní ČOV na životní prostředí – podmínky stanoví a jejich splnění
posoudí DO), případně je možné též akceptovat rekonstrukci stávajících septiků na malé
domovní čistírny pro čištění odpadních vod (za stejných, výše uvedených podmínek).
Srážkové vody budou přednostně druhotně využívány, případně zasakovány. Teprve v krajním
případě mohou být odváděny dešťovou kanalizací do vodotečí.
Zastavitelné plochy pro vodní hospodářství nejsou navrhovány, vedení a zařízení technické
vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití ploch v celém řešeném území.

Limity využití území:
•

Manipulační pásmo ostatních vodních toků
............. max. 6 m od břehové čáry
Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně dlouhou dobu stanovit
k užívání i větší šířku pozemku než je uvedeno výše.

•
•
•

Chráněná oblast podzemní akumulace vod Severočeská Křída
Ochranné pásmo vodního zdroje Skuhrov – II.b (II. stupeň, vnější)
meliorace vč. hlavních odvodňovacích zařízení (zatrubněných nebo otevřených)

•

Ochranné pásmo vodovodního řadu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí na každou stranu
a) do průměru 500 mm včetně
1,5 m
b) nad průměr 500 mm
2,5 m

•

Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou

září 2014

122

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MARŠOVICE

potrubí na každou stranu
b) do průměru 500 mm včetně
b) nad průměr 500 mm

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

etapa: OOP

1,5 m
2,5

Energetika
Při umisťování objektů budou respektovány limity využití území, především vedení elektrizační
soustavy včetně jejich ochranných pásem (dle zákona 458/200 Sb. §46 – ochranná pásma), ochranná
a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení apod.

Elektro
Obec Maršovice je napájena elektrickou energií distribučním primérním rozvodným systémem
35 kV – vrchním vedením.
Primérní rozvodný systém 35 kV: Z R 110 / 35 kV Jeřmanice.
K transformaci VN / NN slouží v sídle celkem 5 transformačních stanic 35/0,4 kV, všechny
stožárové - příhradové.
ozn.
TS JN 5130
TS JN 0824
TS JN 0825
TS JN 0826
TS JN 0898

trafo stav
400 kVA
250 kVA
400 kVA
250 kVA
250 kVA

trafo max
630 kVA
630 kVA
630 kVA
630 kVA
630 kVA

distribuční
distribuční
distribuční
distribuční
distribuční
distribuční

Vlastní rozvod NN je v řešeném území veden jak vrchem - na sloupech a střešních konzolách
(převážná část), tak zemními kabely (novější zástavba).
Bilance pro rozvojové plochy:
kapacita
Pi
Z1 1RD
11
Z2 5RD
55
Z3 2RD
22
Z4 3RD
33
Z5 4RD
44
Z6 sportoviště
22
Z10 5RD
55
Z11 1RD
11
Z14 10RD
110
Z15 1RD
11
Z16 2RD
22
Z19 4RD
44
Z21 5RD
55
Z22 4RD
44
Z23 1RD
11
Z24 8RD
88
Z25 4RD
44
Z26 3RD
33
Z30 4RD
44
Z31 2RD
22
P1
1RD
11

Ps
4
21
8
12
16
11
21
4
42
4
8
16
21
16
4
34
16
12
16
8
4

(přestavbová plocha)
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Elektro NN pro rodinné domy a sportoviště
= Pi 792 kW
= Ps 298 kW
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není
zahrnut podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení
dřevem …) případně počet pasivních a nízkoenergetických domů. Rezerva rovněž vznikne plynofikací
zastavitelných ploch.
Pozn.: vedení a zařízení technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek
využití ploch v celém řešeném území.

Limity využití území:
zařízení
nadzemní vedení
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
podzemní (kabelové) vedení
do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a
elektrické stanice
stožárové transformovny VN

ochranné pásmo [m] od krajních vodičů
§46(zák. 458/2000 Sb.)
§19 (zák. 222/94 Sb.
vládní nař. 80/1957 Sb. §5)
7m
10 m

ochranné pásmo měnírny

1 m od povrchu vedení po obou stranách
7m

10 m

20 m

PZN. §19 - zařízení postavená do roku 1995

Plynovod
Maršovice jsou zásobeny zemním plynem z NTL plynovodní sítě Jablonec nad Nisou –
Kokonín. Maršovice jsou koncovou obcí na tomto plynovodu. Plynovod není zaveden do dosahu
všech stávajících nemovitostí.
Řešené území není dotčeno vedením ani ochrannými a bezpečnostními pásmy vysokotlakých
plynárenských zařízení.
Návrh:
Územní plán svým návrhem nemění dosavadní způsob zásobování obce zemním plynem.
Pouze ho doplňuje o návrh tras nízkotlakých plynovodních řadů do dosahu zastavitelných ploch Z2;
Z3; Z5; Z6; Z10; Z11; Z13; Z14; Z15; Z16; Z19; Z21; Z22; Z23; Z24; Z25 a Z26.
Prodloužení plynovodní sítě do dosahu zastavitelných ploch ve spojení s plynofikací stávající
zástavby si vyžádá podrobnější přeřešení s ohledem na kapacitu stávající NTL sítě. Toto se týká
zejména jihozápadní části Maršovic a celých Čížkovic.
Podle informací odboru strategie sítí z RWE GasNet, s.r.o., se v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou
neplánuje žádná výstavby plynárenského zařízení.

Bilance pro rozvojové plochy:
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kapacita
Z1 1RD
Z2 5RD
Z3 2RD
Z4 3RD
Z5 4RD
Z6 sportoviště
Z10 5RD
Z11 1RD
Z14 10RD
Z15 1RD
Z16 2RD
Z19 4RD
Z21 5RD
Z22 4RD
Z23 1RD
Z24 8RD
Z25 4RD
Z26 3RD
Z30 4RD
Z31 2RD
P1
1RD

m3/h m3/rok
2
2500
10
12500
4
5000
6
7500
8
10000
4
5000
10
12500
2
2500
20
25000
2
2500
4
5000
8
10000
10
12500
8
10000
2
2500
16
20000
8
10000
6
7500
8
10000
4
5000
2
2500
144
180000

etapa: OOP
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(plocha přestavby)

Bilance nárůstu potřeb zemního plynu je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není
zahrnut případný podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla,
topení dřevem …) případně počet pasivních a nízkoenergetických domů, nebo počet RD vytápěných
elektrickou energií.
Limity využití území:
• ochranná pásma plynovodů stanovená po 1.1.1995
• NTL, STL , VTL, VVTL vč. technologického příslušenství ... 4 m
• NTL, STL plynovod v zastavěném území
.... 1 m

Spoje
Telekomunikace
V řešeném území je provedena částečná kabelizace sítě elektronických komunikací. Kabelová
trasa vstupuje do území od západu – od Kokonína.
V území se tak vyskytují sdělovací vedení jak podzemní tak nadzemní. Ve výkresové části jsou
zakreslena pouze podzemní kabelová vedení.
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m od obrysu krajního vedení.

Radiokomunikace
Severovýchodní polovina katastru je dotčena ochranným pásmem objektu na elektronickém
komunikačním zařízení Ministerstva vnitra (mimo ŘÚ – TVP, BSC Černá Studnice).
Částečně do řešeného území zasahuje rovněž ochranné pásmo objektu na elektronickém
komunikačním zařízení Českých radiokomunikací, které je umístěno za západní hranicí katastru.
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V ÚAP uváděná radioreleová trasa Českých radiokomunikací (konkrétně RKS Ještěd –
Maršovice) včetně radiové stanice umístěné na soukromém objektu byla zrušena a v územním plánu
již není uváděna.

Návrh:
Zastavitelné plochy pro spoje nejsou navrhovány, vedení a zařízení technické vybavenosti je
možné umístit v rámci stanovených podmínek využití ploch v celém řešeném území.
Rozvoj komunikační sítě bude probíhat v režii jejího provozovatele dle aktuálních požadavků.
Limity využití území:
• Ochranné pásmo objektu MV na elektronickém komunikačním zařízení
• Ochranné pásmo objektu na elektronickém komunikačním zařízení
• Ochranné pásmo vedení elektronických komunikací

3000 m
30 m
1,5 m

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Odstraňování směsného komunálního odpadu je zajištěno sběrem do nádob (výjimečně do
pytlů) a odvozem specializovanou firmou na řízenou skládku.
Recyklovatelné složky TKO jsou separovány, nádoby na separované druhy odpadu jsou
umístěny na dobře dostupných místech ve všech částech řešeného území.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad, stejně jako kovový šrot jsou sbírány jednorázově a
odváženy k likvidaci, resp. dalšímu zpracování.
I nadále bude řešeno odpadové hospodářství v řešeném území v souladu se zákonem
č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
V řešeném území nejsou výhradní ložiska nerostných surovin ani prognózní zdroje
vyhrazených nerostů. Nevyskytují se zde sesuvná ani poddolovaná území.

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ
Část výrokové části ÚP d.5. Požadavky civilní ochrany je zpracována ve spolupráci projektanta
a objednatele – obce Maršovice.
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Územní plán respektuje podmínky a zájmy civilní ochrany, požární ochrany a požadavky
Armády ČR, uplatněné k Zadání.
Celé řešené území je územím, v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude
s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice projednána výstavba:
o staveb vyšších než 15 m nad terénem;
o výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé
stavby s kovovou konstrukcí apod);
o staveb vyzařujících elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů,
větrných elektráren apod.);
o staveb dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů
telefonních kabelů) a dalších inženýrských sítí;
o změny využití území;
o nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba,
rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
o nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
o výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
o zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
o vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace, regulace vodního toku
a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
o říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich
rušení;
o železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových , oprava a rekonstrukce objektů na
nich;
o železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod;
o veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO
o výstavba v ochranných pásmech stávajících vojenských objektů a zařízení
Požární ochrana
Pro novou výstavbu bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 730873 Požární
bezpečnost staveb – zásobování vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody. Příjezdové komunikace
budou řešeny i pro příjezd požárních vozidel podle ČSN 730802, resp. ČSN 730804.

KRAJINA, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Koncepce uspořádání krajiny (Krajinné dominanty přírodního a kulturního charakteru)
Řešené území je z hlediska krajinářského hodnotné vzhledem k členitosti terénu, okrajovým
částem větších lesních ploch, které do řešeného území zasahují a drobným plochám remízů i
mimolesní zeleně. Z geomorfologického hlediska je celku Jizerské hory, podcelku Jizerská hornatina
a okrsku Maršovická vrchovina.
Díky svým přírodním hodnotám, ale nejen řešeného území, ale i širšího území, je území velmi
turisticky atraktivní. Členitost terénu s dalekými výhledy, terénními dominantami a hřbety, kterým
vévodí typický tvar Ještědu dává krajině neopominutelný ráz a charakter, který je nutno chránit i pro
budoucí generace.
Zemědělské využití pozemků je přizpůsobeno terénním a klimatickým podmínkám, většinou se
jedná o trvalé travní porosty a podobné extenzivně využívané kultury.
Doporučovaná opatření ke zkvalitnění zeleně a posílení krajinného rázu:
o

Realizovat funkční systémy ekologické stability na nadregionální i lokální úrovni.
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o

Chránit, případně s dostatečným časovým předstihem nahrazovat a obnovovat stávající zeleň
v krajině i sídle.

o

Podél cest a vodotečí doplňovat liniovou zeleň (interakční prvky) vhodná místa zastavení
doplnit odpočinkovým mobiliářem.

o

Chráněna bude stávající mimoletní zeleň

o

Eliminace záměrů, které by narušily harmonické měřítko a vztahy v krajině

o

Zachování tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků
apod.,), přitom budou respektovány stávající významné stromy a skupiny stromů, které
spoluvytvářejí charakter krajiny.

o

Vzhledem k limitovaným možnostem územního plánu z hlediska stanovení podmínek ochrany
krajinného rázu a vzhledem ke kvalitám a hodnotám krajinného prostředí řešeného území a
pohledové exponovanosti lokalit umožňujících výstavbu byl do čl.46 „výrokové části územního
plánu" doplněn odstavec j), který umožní dohodnout v následujících krocích přípravy záměru
podrobnější podmínky s orgánem ochrany přírody. Toto konkretizování a přesnou specifikaci
podmínek ochrany krajinného rázu považujeme za nutné. Zároveň toto zpřesnění bude
odpovídající pro konkrétní záměr a bude zohledňovat podmínky v konkrétní lokalitě.

o

Do čl. 3 odst. q) byla doplněna zásada, že na okraji zástavby sídla nebude oplocována volná
krajina mimo rozsah zastavěného území a zastavitelných ploch. Oplocováním těchto ploch by
mohlo dojít jednak k zásahu do krajinného rázu, jednak k narušení migrační prostupnosti
krajiny. Oplocování volné krajiny by vneslo nevhodný umělý prvek do přírodního prostředí, což
by se mohlo projevit i na vizuální stránce krajiny. Mohlo by tak dojít k narušení harmonických
vztahů zastavěného (urbanizovaného) území a přírodního prostředí.

Prostupnost krajiny
Systém cestní sítě je navržen k obnově v trasách původních účelových komunikací a cest.
Prostupnost krajiny ve formě pěších cest a cyklotras může být také realizována na plochách
smíšených nezastavěného území, jako součást liniových prvků ÚSES (biokoridory, interakční prvky)
případně na plochách smíšených krajinných. Návrh územního plánu nespecifikuje přesné trasování,
stanovené podmínky využití ploch však umožňují trasovat cesty téměř kdekoliv v krajině, nejlépe
v souladu s komplexními pozemkovými úpravami. Cestní síť by bylo vhodné doplnit doprovodnými
porosty, které plní v krajině i funkci ekologickou i estetickou.
Přehled zájmových území ochrany přírody
Dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění jsou v řešeném území
registrovány významné krajinné prvky:
• Mokřadní louka v Maršovicích (registarce MÚ Jbc, č.j. 24519/2005/OŽP/Kar/2)
Z lokalit s obecnou ochranou jsou respektovány významné krajinné prvky ze zákona (vodní
toky, lesy, rašeliniště, rybníky, mokřady, vodní toky, údolní nivy).
Územní plán respektuje památné stromy, které se v řešeném území nacházejí. Vyznačeny
jsou v grafické příloze odůvodnění II.B1 – Koordinační výkres. Památné stromy se nacházejí na
pozemcích p.č. 113/2 a 25 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

Ochrana územního systému ekologické stability
Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické
stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části
krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.
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Územní systém ekologické stability vymezený v územním plánu respektuje ZÚR Lk
s následným částečným upřesněním vymezení prvků v koordinaci s řešením územního plánu
Jablonec nad Nisou a upřesněním lokálního ÚSES.
Do západního okraje řešeného území zasahuje nadregionální biokoridor K22 MB (201AI210B).
Jižně od centra zástavby Maršovic je vymezeno lokální biocentrum LBC 1517. Z jeho jihozápadního
okraje je veden lokální biokoridor LBK 210/1517, který je trasován po toku Mohelnice.
Skladebné části ÚSES jsou dále provázány liniovou zelení převážně podél komunikací a cest.
Většina skladebných částí ÚSES má již dnes odpovídající prostorové parametry a zajištění
jejich funkčnosti spočívá ve správném způsobu hospodaření (na PUPFL obnova přirozené dřevinné
skladby dle stanoviště, na ZPF obnova květnatých luk a doplnění zeleně, v nivách vodotečí např.
revitalizační opatření sledující m.j. doplnění břehových porostů, případně obnovu malých vodních
nádrží či poldrů).
Řešené území je dle Rozboru udržitelného rozvoje pro správní obvod ORP Jablonec nad Nisou
hodnoceno koeficientem ekologické stability (KES) hodnotou 4,7155. Koeficient ekologické stability je
poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve
zkoumaném území. Hodnota KES řadí řešené území mezi území stabilní.
Lokální biocenterum je vymezeno jako plochy – Přírodní krajinné zeleně – NP a
v konkrétním případě i jako plochy lesa – NL.
Pro zachování a posílení ekologické stability krajiny jsou územním plánem vymezeny
zemědělské plochy ve volné krajině jako plochy smíšené krajinné – NSzp a to zejména proto, aby
kromě zemědělské produkce byla podporována funkce krajinotvorná a ekostabilizační.
Mimo urbanizované území lze v rámci pozemkových úprav za podmínky:
o dodržení urbanistické koncepce stanovené územním plánem
o dodržení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovených územním
plánem
o respektování ochranných režimů stanovených územním plánem (např. ÚSES)
o respektování veškerých limitů využití území
měnit využití území uvedených kultur (druhů pozemků) bez nutnosti změny územního plánu, po
projednání dle platných právních předpisů, následujícím způsobem:
o z orné na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa
o ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa
o z louky a pastviny na ornou, zahradu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa
o z vodní plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený k plnění funkcí lesa
o z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu
o pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě,
zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
Tabulka prvků ÚSES
prvek
ÚSES

NRBK K22
MB

název

„Kokonín“, „K
Maršovickému
kopci“

Funkčnost

stav

Návrh
opatření

rozloha (ha)
v řešeném
území

Snížená vlivem
druhové
nesourodosti

Trasa je vedena lesem,
nevyužívanou loučkou pod
zatáčkou, travnatými
plochami využívaných
zahrad s ovocnými stromy

Likvidace
křídlatky
z trasy a
jejího
ovlivnitelného
okolí

1,02

LBC 1517

Existující, funkční

LBK

Existující, funkční.
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Funkčnost je nutno
částečně zajistit

Limity využití území:

•
•
•
•

pásmo (50 m) od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa
ÚSES – nadregionální a lokální
VKP – ze zákona i registrované
Památné stromy

Dalšími limity využití území jsou:

•

•

Ochranné pásmo veřejného pohřebiště (pohřebiště se nachází
katastrálním území)
Kvalita ZPF

i.4.

na sousedním

Funkční regulace

 Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch:











Zařízení je chápáno jako část objektu či provozovna, využitá pro jinou funkci než převažující
funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní budovy)
Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných domů –
2 n.p. s podkrovím
Drobná stavba – stavba související nebo podmiňující stavbu hlavní, např.:
− stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění,
neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
− stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5
m výšky;
− zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5
m výšky
− bazény do 40 m2 zastavěné plochy
Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich kontaktu
se samosprávou a státní správou
Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy a
kanceláře firem, podnikatelů
Stavba pro výrobu a skladování je stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu,
popř. služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě
staveb pro skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva,
skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků
výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby, další
rozlišení je pro potřeby územního plánu vymezeno takto:
− Drobná výroba, výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch,
bez velkých nároků na přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na
životní prostředí, které nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů.
Jde o výrobu převážně řemeslnou, služby mající charakter výroby, servisní služby ap.
Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží denní
potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli
Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – např.
řemesla, sezónní a opravárenské služby, služby pečovatelské, zdravotní, půjčovny,
poradenství…atd.
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Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a
dodavatelem, resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem
Odstavné plochy – plochy pro odstavování vozidel na časově neomezenou dobu
Parkingy, parkovací plochy – plochy pro parkování vozidel; obvykle časově omezeno např. po
dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla... (krátkodobé a dlouhodobé)
Pobytová rekreace – stavby, zařízení a plochy umožňující vícedenní rekreační pobyt s
možností přenocování, stravování, atd., s možností rekreačního vyžití
Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky,
exotické ptactvo
Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů,
inertního odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních
nádob, se zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování
(likvidace)
Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap..... z provozované
činnosti, zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad limitní přípustnou mez
hygienických předpisů – normovou hodnotu (konkrétní technický požadavek obsažený
v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za
splnění jím stanovených požadavků)

 Stanovení podmínek pro využití ploch:
Pro každý typ případně podtyp plochy s rozdílným způsobem využití stanovuje územní plán
podmínky využití v členění:
•
•
•

•
•

Hlavní využití – stanovuje převažující účel využití plochy, které je blíže specifikováno jeho
charakteristikou
Přípustné využití hlavní – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností je
vymezen
převládající způsob využití plochy, který je pro tu kterou plochu
charakteristický
Přípustné využití doplňkové – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností
jsou vymezeny možnosti využití, které jsou slučitelné s hlavním využitím, doplňují a
rozšiřují škálu možností využití plochy, ale budou vždy tvořit jen doplněk k hlavnímu
využití, nebudou samostatně tvořit hlavní využití vymezené plochy
Podmíněně přípustné využití – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností
jsou vymezeny možnosti využití, které jsou slučitelné s hlavním využitím a jsou
přípustné za předpokladu splnění stanovené podmínky
Nepřípustné využití - funkce, které jsou na plochách, ve stavbách a zařízeních vymezené
plochy s rozdílným způsobem využití nevhodné, škodlivé, způsobující závady na
životním prostředí a neslučují se s funkcí hlavní

• Činnosti, resp. stavby a zařízení, neuvedené ani v jedné z podmínek regulující jejich využití jsou
považovány za přípustné za podmínky, že:
- jsou v souladu se stanoveným hlavním využitím plochy s rozdílným způsobem využití,
ve které je záměr lokalizován
- splňují hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
- jsou v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
- jsou v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
- nejsou v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce
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 Plochy s rozdílným způsobem využití:
Celé řešené území je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití podle převládající
funkce ve vymezené ploše (lokalitě). Členění funkčních ploch (plocha s rozdílným způsobem využití)
vychází ze zásad, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území. Vzhledem k určitým typickým a svébytným podmínkám v jednotlivých částech
řešeného území, které by měly být i do budoucna chráněny, byly některé funkční typy ještě rozděleny
do několika podtypů.


PLOCHY BYDLENÍ jsou v řešeném území vyznačeny jako jeden funkční typ s upřesněním podle
charakteru zástavby, která jednoznačně převažuje v celém řešeném území – tj. rodinný dům.
Plocha s rozdílným způsobem využití = bydlení v rodinných domech – příměstské. Příměstské je
zvoleno proto, že vzhledem k charakteru zástavby nejsou součástí ploch bydlení doplňkové
stavby typické pro venkovskou zástavbu v jiných než horských a podhorských oblastech
(hospodářská stavení - stodoly, sýpky apod.), ale jedná se o drobnější objekty, garáže, kolny,
altány, bazény apod. Způsobem využití plochy bydlení se tedy velice blíží způsobu rodinného
bydlení ve městech resp. v jejich okrajových částech.



PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou vymezovány dle charakteru staveb, zařízení a
způsobu využití.
 občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV – zahrnuje větší monofunkční stavby a
plochy nekomerční občanské vybavenosti – např. školka, škola, zdravotnické zařízení,
církevní stavby – kostel. V případě Maršovic je tímto způsobem vyznačena plocha mateřské
školy.
 občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS – zahrnuje plošně
významnější areály (fotbalové hřiště) , ÚP vymezuje zastavitelnou plochu pro rozšíření
sportoviště na severním okraji Maršovic
 Drobné provozovny a ostatní zařízení občanského vybavení nejsou samostatně
vymezovány, jsou součástí především ploch smíšených případně ploch bydlení.



PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
 Veřejná prostranství – uliční prostory PV1 a PV2 – byly vyčleněny z důvodů zdůraznění
urbanistické struktury, která je pro sídlo typická. Budoucí rozvoj by měl tuto strukturu
respektovat a citlivě na ni navázat. Plochy PV1 slouží především pro všechny druhy dopravy
– motorová, pěší, cyklistická, plochy pro dopravu v klidu apod. Svými prostorovými parametry
neskýtají mnoho možností pro další využití např. větší plochy veřejné zeleně. Plochy PV2
vymezují rozšířené uliční prostory s vysokým podílem veřejné zeleně – drobné parkově
upravené plochy, plochy s uličním stromořadím, doprovodná zeleň podél vodoteče apod.
Funkce dopravní je v těchto plochách potlačena (není vyloučena).
 Veřejná prostranství – veřejná zeleň ZV – zahrnuje plošně významnější plochy sídelní zeleně
se s plochami zeleně spíš přírodního charakteru, které jsou doplněny plochami a zařízeními
pro rekreaci obyvatel (dětská a malá sportovní hřiště, klubová zařízení apod.) – zastavitelná
plocha v západní části Maršovic.



PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
 Plochy smíšené obytné – příměstské SP – jsou vymezeny v lokalitách dobře dopravně
dostupných – ve vazbě na průjezdný úsek silnice II/287 zastavěným územím maršovic, ve
vazbě na významná veřejná prostranství a zařízení občanské vybavenosti. Slouží především
pro občanské vybavení a to jak veřejné tak komerční (maloobchod, služby, administrativa
apod.) a pro nerušící výrobní činnosti. Své místo zde má i funkce bydlení včetně
přechodného ubytování.



PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY jsou rozděleny do 2 podtypů dopravní infrastruktury
silniční:
 Dopravní infrastruktura silniční – komunikace DS1 – plochy a zařízení především státní
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silniční sítě, významných místních komunikací mimo zastavěná území sídel - v řešeném
území např. silnice II/287, silnice III/28719 a III/28730
Dopravní infrastruktura silniční – místní a účelové komunikace DS2 – místní obslužné a
účelové komunikace, cesty převážně mimo zastavěné území

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Technická infrastruktura – inženýrské sítě TI – zahrnuje plochy sloužící stávajícím i
navrhovaným zařízením a stavbám technické infrastruktury – v řešeném území např. čistírna
odpadních vod, zařízení na vodovodní síti.






PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
 Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba VD – zahrnuje areál výroby východně od
centra Maršovic



PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ byly rozděleny do dvou typů:
 Zeleň soukromá a vyhrazená ZS - představuje plochy užitkových a okrasných zahrad. Tyto
plochy byly vymezeny především v lokalitách s vazbou na přírodní hodnoty území a v
okrajových částech sídel, v lokalitách, kde není žádoucí rozšiřování zástavby směrem do
krajiny, aby byl ochráněn rozptýlený charakter zástavby a přirozený přechod mezi
urbanizovaným územím a volnou krajinou.
 Zeleň – přírodního charakteru ZP – plochy zeleně v urbanizovaném území. Jedná se
většinou o plochy soukromých vlastníků, plochy extenzivně užívaných zahrad a trvalých
travních porostů, které nemají trvalé oplocení a charakter okolního přírodního prostředí
prorůstá do urbanizovaného území.




PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
plochy smíšené krajinné NSzp (z – s funkcí zemědělskou, p – s funkcí přírodní). Zemědělské
plochy, převážně trvalé travní porosty, byly vymezeny v tomto funkčním typu z důvodů ochrany
a zdůraznění krajinného rázu. Pro zvýšení retenční schopnosti území v tak členitém terénu
jsou a v území s přírodními hodnotami, kde by neměl být změněn způsob jejich
obhospodařování – trvalé travní porosty mají tyto plochy svoji nezastupitelnou funkci. Stejně
tak funkce např. pastvin včetně solitérní zeleně by měla být podpořena. Do těchto ploch jsou
zařazeny i části liniových prvků lokálního systému ekologické stability.
Ostatní funkční plochy jsou vymezovány v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obec.
požadavcích na využívání území:




Plochy lesní:
o Plochy lesa



Plochy přírodní:
o Přírodní krajinná zeleň

Návrh územního plánu sleduje především možnost stabilizace event. posílení hlavní funkce –
bydlení. Vytváří pro tuto funkci podmínky především vymezením stávajících ploch bydlení, vymezením
zastavitelných ploch a stanovením vhodných podmínek jejich využití (funkčního regulativu).
Územní plán se rovněž snaží ochránit krajinný ráz především v těch částech území, které váží
na systém ekologické stability, na plochy lesa nebo ekologicky, krajinářsky a jinak významné lokality.
Doplňuje a vymezuje plochy zeleně tak, aby byly lemovány účelové komunikace v krajině liniovou
zelení a tím byl posilován krajinný ráz.
Jako vhodnou formu bydlení stanovuje územní plán nízkopodlažní zástavbu – zástavbu
především izolovanými rodinnými domy.
Stávající plochy sídlení zeleně jsou respektovány a stabilizovány.
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i.5. Veřejně prospěšné stavby a opatření
Vybrané záměry územního plánu jsou charakterizovány jako veřejně prospěšné. Územní plán
vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v souladu se
zadáním a na základě prověření záměrů v rámci vlastního zpracování územního plánu.
Územní plán vymezil plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření s možností
vyvlastnění, plochy s možnosti uplatnění vyvlastnění i uplatnění předkupního práva a plochu
veřejného prostranství s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch Obce Maršovice.
Vymezené plochy a koridory s možností vyvlastnění jsou rozčleněny podle toho, jaká veřejně
prospěšná stavba nebo opatření by v nich měla být realizována:

•

plochy pro VPS dopravní infrastruktury - WD. Tímto způsobem jsou vymezeny plochy
veřejných prostranství, kde převažuje dopravní funkce tohoto prostoru. Jedná se o místa, kde
dnes je vedena komunikace nebo cesta, která ale nesplňuje požadované prostorové
parametry pro dopravní obsluhu navazujících ploch. V současné době v lokalitách v západní
části Maršovic již je záměr realizován, ale nejsou dořešeny majetkové vztahy k pozemkům.
Pro tyto plocha je možno uplatnit i předkupní právo ve prospěch Obce Maršovice.

•

Koridory pro VPS technické infrastruktury - VT. Tímto způsobem jsou vyznačeny koridory pro
budoucí vedení tras inženýrských sítí (doplnění v lokalitách, kde v současnosti technická
infrastruktura nebo některá její složka chybí) a to na pozemcích, které nejsou v současnosti ve
vlastnictví Obce Maršovice.

• Veřejně prospěšná opatření – plochy pro založení prvků ÚSES – VU. Takto jsou vymezeny:
o Části skladebných prvků nadregionálního systému ÚSES, které do řešeného
území zasahují
•

Územní plán vymezil plochu veřejného prostranství v centru Maršovic, jižně od objektu
mateřské školy, pro možnost využití tohoto prostoru jako plochy veřejného prostranství
s vysokým podílem zeleně. Využití tohoto prostranství se záměrem respektování vzrostlé
zeleně, doplnění mobiliářem pro možnost zastavení obyvatel (plochy veřejné zeleně
v řešeném území chybí) a zdůraznění významu lokality jako součásti centrálního prostoru. Pro
tuto plochu je možno uplatnit předkupní právo ve prospěch Obce Maršovice.

Pro VPS technické infrastruktury jsou vymezeny koridory, které vymezují plochu, do které
budou umístěny jednotlivé trasy vedení technické infrastruktury dle podrobnější dokumentace
(měřítko, v kterém je územní plán zpracován, neumožňuje přesné vymezení tras TI). Územní plán
nerozlišuje pro jaké konkrétní vedení je koridor vymezován (vodovod, kanalizace, plynovod). Práva k
pozemkům, do kterých koridory pro VPS zasahují, lze vyvlastnit.
Plochy pro VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit (pouze vyvlastnit, není možnost
využít předkupního práva) zahrnují plochy pro skladebné části ÚSES: nadregionálního biokoridoru.
Územní plán vymezuje plochu, pro kterou lze uplatnit předkupní právo (lze uplatnit pouze
předkupní právo, není možno práva vyvlastňovat). Do této skupiny patří plochy veřejných prostranství.
Takto je vymezena plocha v centru Maršovice – jižně od objektu mateřské školy.
Při návrhu inženýrských sítí a komunikací je nutno respektovat vyhlášku č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby a příslušné právní předpisy (např. zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 274/2001 Sb. ( o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb. (o
pozemních komunikacích) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb. (o odpadech) ve
znění pozdějších předpisů.
Při dimenzování místních komunikací je nutné respektovat normu ČSN 736110, při umístění
vedení technického vybavení ČSN 736005.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území osahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zadání územního plánu předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu Libereckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, který po posouzení jeho obsahu a na základě kriterií
uvedených v příloze č. 8 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Proto nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ)

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly

Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
vydaného k návrhu zadání Územního plánu Maršovice ze dne 1.6.2012 pod č.j.
OÚPSŘ132/2012/OÚP , neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a návrh zadání ÚP Maršovice nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv
na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém stanovisku
vydaném k návrhu Územního plánu Maršovice dne 8.8.2013 potvrdil, že nemá z hlediska posuzování
vlivů na životní prostředí k Návrhu Územního plánu Maršovice připomínky. Orgán ochrany přírody a
krajiny vyloučil v0liv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, neuplatnil požadavek na posouzení
uvedeného územního plánu z hlediska území soustavy Natura 2000.
Zpracoval: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního
plánování

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Statistické údaje o obci Maršovice - podklad pro odhad potřeby vymezení rozvojových ploch pro bydlení
- použita jsou data dostupná ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu (VD ČSÚ a ve výsledcích Sčítání
lidu, domů a bytů 2011 ČSÚ (SLDaB) přístupná na webových stránkách ČSÚ www.csu.cz
- Základní demografické údaje ve vybraném území (DEM9010UC)

- Pohyb obyvatel ve vybraném území - časová řada (DEM1010CU)

- za posledních 10 let:
- celkový přírůstek obyvatel - 150 ob.
- z toho přirozený přírůstek - 13 ob.
- z toho přírůstek stěhováním - 137 ob.
- přistěhovalí/vystěhovalí - 249/112 ob.
- výtah z tabulky (BYT7010PC_OB2.20) Dokončené byty v obcích vybraného okresu - okres Jablonec nad Nisou
- údaje pro obec Maršovice
rok
Maršovice

2002
3

2003
9

2004
4

2005
1

2006
1

2007
3

2008
4

2009
4

2010
6

2011
1

- za posledních 10 let bylo v Maršovicích dokončeno 36 bytů
zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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- Bytový fond v obci (Tab. 118 - SLDaB 2011)

- téměř všechny byty jsou v rodinných domech
- více než 10% bytů složí k rekreaci
- Stěhování obyvatel ve vybraném území (DEMCU008)

-

-

migrační saldo za posledních 10 let - 137 ob.
počet přistěhovalých - 143 ob.
- v tom ve věku 0-14 let - 53 ob.
- v tom ve věku 15 - 64 let - 190 ob.
do obce se stěhuje ve významném počtu stěhují lidé v produktivním věku s dětmi - potenciál
zlepšení demografické struktury

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou

září 2014
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- Stav obyvatel ve vybraném území - časová řada (DEM1030CU)

-

je nutné vytvořit podmínky pro zlepšení demografické struktury obyvatel

Vyhodnocení vývoje počtu obyvatel, počtu domů a bytů v posledních deseti letech:
- celkový přírůstek obyvatel
- z toho přirozený přírůstek
- z toho přírůstek migrační

150 obyvatel
13 obyvatel
137 obyvatel

pozn.:
- celkový počet přistěhovalých obyvatel - 249
- během hodnoceného období vzniklo v území 36 domů
- lze učinit teoretický výpočet - 1 nový dům připadá na 4,17 obyvatele (z celkového přírůstku
obyvatel)

Odhad vývoje počtu obyvatel, počtu domů a bytů v následujících patnácti letech (návrhové období ÚP):
- celkový přírůstek obyvatel
- z toho přirozený přírůstek
- z toho přírůstek migrační

250 obyvatel
50 obyvatel
200 obyvatel

pozn.:
-

•
•
•

zvýšený přirozený přírůstek je odhadnut na základě předpokladu zlepšení demografické struktury
(za posledních deset let se přistěhovalo 95 obyvatel (ve věku 15-64 let) v produktivním věku, což je
ukazatel vyjadřující potenciál zlepšení dem. struktury obyvatelstva
zvýšení migračního přírůstku je odhadnuto na základě atraktivity území a územních plánem
vytvořených podmínek pro rozvoj území
předpokládá se vývoj bydlení v podobě bydlení v rodinných domech

v období dalších 15 let lze při zachování poměru 1 nový RD na 4,17 obyvatele z celkového přírůstku
obyvatel předpokládat vznik 60 nových domů (250/4,16)
vzhledem k poloze území v rozvojové ose, kde lze předpokládat aktivní činnosti všech složek na rozvoji
území lze předpokládat zvýšení poptávky o 25% - tj. 15 RD
rezerva výpočtu činí 20%
- odhad potřeby ploch pro bydlení - tj. (60 + 15) x 1,2 = 90 RD

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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Odhad potřeby vymezení rozvojových ploch pro bydlení
- celková potřeba ploch pro bydlení - plochy pro 90 RD,
- potenciál stabilizovaných ploch pro bydlení pro vznik nových RD - proluky v zastavěném území

- v zastavěném území se nachází 17 proluk vhodných k výstavbě RD
- výpočet potřeby vymezení rozvojových ploch pro bydlení:
- potřeba - proluky = celková potřeba vymezení rozvojových ploch pro bydlení
- 90 - 17 = 73
-

dle odborného odhadu je pro návrhové období územního plánu třeba vymezit plochy pro
vznik cca 73 rodinných domů

Vyhodnocení vymezení ploch pro bydlení s ohledem na potřebu jejich vymezení
- Územní plán vymezuje plochy pro maximálně 66 RD - jedná se o maximální přípustný počet RD.
- Lze konstatovat, že územní plán Maršovic navrhuje rozvojové plochy pro bydlení v odpovídající míře
předpokládaných potřeb řešeného území v příštích 15-ti letech.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a na pozemky určené k plnění funkce lesa

Rozsah a vymezení řešeného území je shodné s vymezením katastrálního území Maršovice u
Jablonce nad Nisou.
Celková výměra pozemků:

176 ha

Orná půda
Zahrady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda celkem
Lesní půda
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

6 ha
9 ha
122 ha
138 ha
13 ha
6 ha
19 ha

n.1. Zemědělský půdní fond

V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto půdních jednotek:
HPJ

34
36
40
50
68

Genetický půdní představitel

hnědé půdy kyselé, hnědé
půdy podzolové
hnědé půdy kyselé, hnědé
půdy podzolové
hnědé půdy aj. včetně
oglejených subtypů
Hnědé půda oglejená,
oglejená půda
Glejová půda zrašeliněná,
glejové půdy

Půdní druh

Lehké, lehčí, středně
těžké
Lehčí, středně těžké,
lehké
Lehké až lehčí,
středně těžké
Středně těžká
Středně těžká až
velmi těžká

Půdní substrát

poznámka

Krystalické břidlice a
pod. horniny
Různé substráty

štěrkoviště

Různé substráty

Extrémně
svažité polohy
Sklon k
zamokření
Úzká deprese

Žula, rula, svor, filit,
opuka aj.
Jíly, koluviální
sedimenty, smíšené
svahoviny

štěrkoviště

Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby navazovaly na zastavěné území a aby navržená
zástavba vyhovovala z hlediska urbanistického, ekonomického a z hlediska technických podmínek.
Doplněny jsou i zastavitelné plochy ve stavebních mezerách uvnitř zastavěného území.
Navrženy jsou rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech, občanské vybavení
(tělovýchovná a sportovní zařízení), plochy smíšené obytné – příměstské, pro dopravní infrastrukturu
a veřejná prostranství a zeleň sídelní i krajinnou. Plochy byly prověřeny i z hlediska přírodních a
krajinářských hodnot – proto veškeré rozvojové záměry navazují na zastavěné území nebo dotvářejí
urbanizované území, zkompaktňují ho a nevytvářejí zbytkové plochy, které by byly nevhodné pro
zemědělské obhospodařování.
Zemědělská půda v I. třídě ochrany se nachází v jihovýchodní části řešeného území po obou
stranách silnice II/287 (Čížkovice 1. díl). Půda ve II. třídě ochrany se nachází v jihovýchodní části
zastavěného území sídla Maršovice a navazujících ploch volné krajiny. Půdy III. třídy ochrany se
nacházejí v severní a severozápadní části řešeného území, ve IV. třídě ochrany je většina
zastavěného území Maršovic. Půdy v V. třídě ochrany se nacházejí na severozápadním okraji a
v jihozápadní části řešeného území.
Kromě záborů ZPF pro zastavitelné plochy jsou v tabulkové části vyhodnoceny zábory
zemědělského půdního fondu také pro plochy změn v krajině. Vyhodnocení je provedeno v souladu
s metodickým doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a
zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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zábor ZPF podle druhu
pozemku (ha)
chmelnice
vinice

zahrady

ovodné sady

trvalé travní
porosty

celkový
zábor
ZPF (ha)

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

orná půda

ozn.
záboru

investice půdy (do ha)

půdního prostředí MŽP. V tabulkové části je vyhodnocení provedeno s ohledem na druh pozemku,
kvality půdy – třídy ochrany a investic do půdy.

I.

Z01a
Z5
Z7
Z10b

BI - bydlení v RD - příměstské

0,1500

-

- -

-

-

0,1500

-

-

0,1355

-

0,0145

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,5303

-

- -

-

-

0,5303

-

-

0,3884

-

0,1419

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,0476

-

- -

-

-

0,0476

-

-

-

0,0476

-

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,3176

-

- -

-

-

0,3176

-

-

0,3176

-

-

-

Z11a

BI - bydlení v RD - příměstské

0,1559

-

- -

-

-

0,1017

-

-

-

0,1017

-

-

- -

0,0542

-

-

-

-

-

0,0542

-

Z14
Z15
Z16

BI - bydlení v RD - příměstské

2,5988

-

- -

-

-

2,5988

-

-

-

-

2,5988

BI - bydlení v RD - příměstské

0,2435

-

- -

-

-

0,2435

-

-

-

-

0,2435

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,4873

-

- -

-

-

0,4873

-

-

-

0,0487

0,4386

0,1879

Z19b

BI - bydlení v RD - příměstské

0,3449

-

- -

-

-

0,3449

-

-

-

0,3449

-

odvodn
ění

Z19c
Z21a
Z21c
Z22
Z25

BI - bydlení v RD - příměstské

0,4307

-

- -

-

-

0,4307

-

-

-

0,4307

-

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,5806

-

- -

-

-

0,5806

-

-

0,5806

-

-

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,2821

-

- -

-

-

0,2821

-

-

0,2821

-

-

-

BI - bydlení v RD - příměstské

1,2866

-

- -

-

-

1,2866

-

-

1,2866

-

-

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,6769

-

- -

-

-

0,6769

-

0,6769

-

-

-

-

0,1725

- -

-

-

-

-

0,1725

-

-

-

-

- -

-

-

0,4058

-

0,4058

-

-

-

Z26

způsob využití plochy

II.

III.

IV.

V.

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,5783

BI - bydlení v RD - příměstské

0,8852

-

- -

-

-

0,8852

-

-

0,8852

-

-

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,3121

-

- -

-

-

0,3121

-

-

0,3121

-

-

-

BI - bydlení v RD - příměstské

0,0468

-

- -

-

-

0,0468

0,0468

-

-

-

-

-

plochy bydlení celkem

9,9552

0,1725

9,7285

0,0468

1,2552

4,1881

1,0278

3,4373

Z06a
OV - tělovýchovná a sport. zař.
plochy občanského vybavení celkem

0,3315

-

0,3315

-

-

0,2395

-

0,0920

Z30
Z31
Z32

Z10a

SM - pl. smíš. obytné příměstské

plochy smíšené obytné celkem

0,0542
- -

-

-

0,3315
0,3520

0,3315
-

- -

-

-

0,3520

0,3520

0,2395
-

-

0,3520

0,3520

-

-

0,0920
-

-

-

-

0,3520

Z01b

DS2 - DI silniční - míst. a úč. k.

0,0159

-

- -

-

-

0,0159

-

-

0,0159

-

-

Z12

DS2 - DI silniční - míst. a úč. k.

0,0114

-

- -

-

-

0,0114

-

-

-

-

0,0114

-

Z20a

DS2 - DI silniční - míst. a úč. k.

0,0277

-

- -

-

-

0,0277

-

-

-

0,0196

0,0081

-

0,0159

0,0196

0,0195

-

- -

-

-

-

-

-

0,0322

0,0070

0,0322

0,0070

plochy dopravní infrastruktury celkem
Z20b

TI - inženýrské sítě

plochy technické infrastruktury celkem

0,0550
0,0392

0,0550

0,0392

0,0392
0,0392

-

Z6b

PV2 - veř.prostr. s vys.podíl.zeleně

0,0768

-

- -

-

-

0,0768

-

-

0,0647

0,0121

-

-

Z13

ZV - veř.prostr. - veřejná zeleň

0,5155

-

- -

-

-

0,5155

-

-

-

0,2989

0,2166

-

Z19a

PV1 - veř.prostr. - uliční prostory

0,0748

-

- -

-

-

0,0748

-

-

-

0,0748

-

-

Z21b

PV1 - veř.prostr. - uliční prostory

0,1648

-

- -

-

-

0,1648

-

-

0,1648

-

-

-

Z24b

PV2 - veř.prostr. s vys.podíl.zeleně

0,2723

-

- -

-

-

0,2723

-

-

plochy veřejných prostranství celkem

1,1042

1,1042

-

0,1099

0,1624

0,2295

0,4957

0,3790

K1

NP - přírodní krajinná zeleň

0,2690

-

- -

-

-

0,2690

-

-

-

0,2690

-

-

K2

NP - přírodní krajinná zeleň

0,8294

-

- -

-

-

0,8294

-

-

-

0,8294

-

K3

NP - přírodní krajinná zeleň

0,2209

-

- -

-

-

0,2209

-

-

-

0,1487

0,0722

K4

NP - přírodní krajinná zeleň

0,6759

-

- -

-

-

0,6759

-

-

0,6636

0,0123

0,0722
odvod
nění
-

K5

NP - přírodní krajinná zeleň

0,0651

-

- -

-

-

0,0651

-

0,0651

-

plochy přírodní

2,0603

ZÁBOR ZPF CELKEM

13,8974

2,0603
0,3450

0 0

0,1084

0 13,6707
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pozn. I:
Z2
Z3
Z4
Z6a

etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z19a
Z19b
Z23
Z24a

plocha pro bydlení v zastavěném území - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocena
plocha pro bydlení v zastavěném území - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocena
plocha pro bydlení v zastavěném území - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocena
část plochy je záborem ZPF a část je záborem PUPFL (vyhodnocena v
samostatné tabulce)
část plochy je záborem ZPF a část je záborem PUPFL (vyhodnocena v samostatné tabulce)
2
plocha do výměry 2000 m v zastavěném území - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocena
plocha do výměry 2000 m2 v zastavěném území - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocena
část plochy je plochou pro bydlení v zastavěném území (0,2520 ha) - tato část není do záboru ZPF započítána
plocha pro sídelní zeleň (zahradu) v lokalitě s druhem pozemku zahrada - není z hlediska záboru ZPF hodnocena, resp.
zábor je nulový
plocha do výměry 2000 m2 v zastavěném území - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocuje (druh pozemku v lokalitě ost. plocha)
část záboru (0,0090 ha) leží v zastavěném území - tato část není do záboru ZPF započítána
část plochy je plochou pro bydlení v zastavěném území (0,0257 ha) - tato část není do záboru ZPF započítána
plocha pro bydlení v zastavěném území - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocena
plocha pro bydlení v zastavěném území - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocena

Z25

část plochy je plochou pro bydlení v zastavěném území (0,1471 ha) - tato část není do záboru ZPF započítána

Z28

plocha do výměry 2000 m v zastavěném území - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocena

K3

část plochy (0,1581 ha) je záborem pro ÚSES - z hlediska záboru ZPF není vyhodnocena

K6

zábor není záborem ZPF - dotčeny jsou pozemky druhu ostatní plocha

Z6b
Z8
Z9
Z10a
Z11b
Z18

2

pozn. II:
Označení zastavitelné plochy resp. záboru Z27 v číselné řadě označení záborů chybí, neboť zastavitelná plocha s označením Z27
(v pracovní fázi zpracování návrhu ÚP označena Z27) nebyla do konečného návrhu řešení zahrnuta.

Výše uvedená tabulka pracuje s celkovými rozlohami zastavitelných ploch.
Vzhledem ke skutečnosti, že zástavba v řešeném území je typická svojí rostlou, na terénní
poměry reagující a v okrajových částech sídel rozvolněnou strukturou, stanovil územní plán pro
jednotlivé zastavitelné plochy zásady prostorového uspořádání. Ve vztahu k půdnímu fondu jsou
důležité stanovené hodnoty:
•
•

maximální výměra stavebního pozemku uváděná v m2
koeficient nezastavěných ploch zastavěných stavebních pozemků (KNZSP) resp.
koeficient zeleně

S ohledem na výše uvedené jsou vyhodnoceny v následujícím textu jednotlivé zastavitelné
plochy:
Zastavitelná plocha Z1
lokalizace
plocha
funkční vymezen

Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Západní okraj řešeného území, západně od průjezdné komunikace II/287,
severně od místní komunikace
0,17 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z1a)
 DS2 – dopravní infrastruktura silniční – místní a účelové
komunikace (Z1b)
 Max. 1 stavební pozemek
 Výměra stavebního pozemku max. 1100m2
 KNZSP min 0,3
 Pro bydlení 1100 m2
 pro veřejné prostranství 160 m2
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Zastavitelná plocha Z2
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Zastavitelná plocha Z3
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF
Zastavitelná plocha Z4
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF
Zastavitelná plocha Z5
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF
Zastavitelná plocha Z6
lokalizace
plocha
funkční vymezen

Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Západní okraj řešeného území, na vnitřní straně zatáčky silnice II/287
0,91 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 5 stavebních pozemků
 Výměra stavebního pozemku max. 1000m2
 KNZSP min 0,25
 Pro bydlení 5000 m2
 Pro veřejné prostranství 1800 m2
Severozápadní okraj řešeného území
0,37 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 2 stavební pozemky
 Výměra stavebního pozemku max. 1200m2
 KNZSP min 0,35
 Pro bydlení 2400 m2
Severozápadní část řešeného území, severovýchodně
komunikace
0,36 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 3 stavební pozemky
 Výměra stavebního pozemku max. 900m2
 KNZSP min 0,25
 Pro bydlení 2700 m2

od

místní

Severozápadní část řešeného území, východně od místní komunikace,
západně od sportovního areálu
0,53 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 4 stavební pozemky
 Výměra stavebního pozemku max. 900m2
 KNZSP min 0,35
 Pro bydlení 3600 m2
Severozápadní část řešeného území, rozšíření sportovního areálu
západním směrem
0,43 ha
 OS – občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
(Z6a)
 PV2 – veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně (Z6b)
 Není stanoveno


Není stanoven
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Zastavitelná plocha Z7
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Zastavitelná plocha Z8
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Zastavitelná plocha Z9
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Severozápadní část řešeného území, jižně od sportovního areálu
0,05 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Není stanoveno


Není stanoven

Centrální část sídla Maršovice, jižně od komunikace II. třídy
0,01 ha
 PV – veřejná prostranství – uliční prostory
 Není stanoveno


Není stanoven

Centrální část sídla Maršovice, jižně od komunikace II. třídy
0,01 ha
 PV – veřejná prostranství – uliční prostory
 Není stanoveno


Není stanoven

Zastavitelná plocha Z10
lokalizace
Západní okraj řešeného území, východně od komunikace III/ 28719
plocha
0,92 ha
funkční vymezen
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z10b)
 SM – plochy smíšené obytné – příměstské (Z10a)
Podmínky
 Max. 5 stavebních pozemků
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1100 m2
uspořádání
 KNZSP min 0,25
Max. zábor ZPF
 Pro bydlení a plochy smíšené 5500 m2
 Pro veřejné prostranství 1400 m2
Zastavitelná plocha Z11
lokalizace
Západní okraj řešeného území, západně od místní komunikace
plocha
0,35 ha
funkční vymezen
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z11a)
 ZS – zeleň soukromá a vyhrazená (Z11b)
Podmínky
 Max. 1 stavební pozemek
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1000 m2
uspořádání
 KNZSP min 0,35
Max. zábor ZPF
 Pro bydlení 1000 m2
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etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastavitelná plocha Z12
lokalizace
Západní okraj řešeného území, východně od komunikace III. třídy
plocha
0,01 ha
funkční vymezen
 DS2 – dopravní infrastruktura silniční – místní a účelové
komunikace
Podmínky
 Není stanoveno
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF
 Není stanoveno
Zastavitelná plocha Z13
lokalizace
Jihozápadní část řešeného území, východně od místní komunikace,
východně od ČOV
plocha
0, 52 ha
funkční vymezen
 ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň
Podmínky
 Není stanoveno
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF
 Pro stavby související s hlavním využitím 260 m2
Zastavitelná plocha Z14
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Jihozápadní okraj řešeného území
2, 60 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 10 stavebních pozemků
 Výměra stavebního pozemku max. 1200 m2
 KNZSP min 0,45
 Pro bydlení 12000 m2
 Pro veřejné prostranství 2300 m2

Zastavitelná plocha Z15
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Jihozápadní okraj řešeného území
0, 24 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 1 stavební pozemek
 Výměra stavebního pozemku max. 900 m2
 KNZSP min 0,35
 Pro bydlení 900 m2

Zastavitelná plocha Z16
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Jihozápadní okraj řešeného území
0, 49 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 2 stavební pozemky
 Výměra stavebního pozemku max. 1200 m2
 KNZSP min 0,4
 Pro bydlení 2400 m2
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Zastavitelná plocha Z18
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Centrální část sídla Maršovice, jižně od komunikace II. třídy
0, 15 ha
 PV2 – veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně
 Není stanoveno


Není ZPF

Zastavitelná plocha Z19
lokalizace
Severní okraj zastavěného území sídla Maršovice
plocha
0, 89 ha
funkční vymezen
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z19b, Z19c)
 PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory (Z19a)
Podmínky
 Max. 4 stavební pozemek
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1100 m2
uspořádání
 KNZSP min 0,4 resp. 0,5
Max. zábor ZPF
 Pro bydlení 4400 m2
 Pro veřejné prostranství 850 m2
Zastavitelná plocha Z20
lokalizace
Severně od centrální části sídla Maršovice
plocha
0, 07 ha
funkční vymezen
 DS2 – dopravní infrastruktura silniční – místní a účelové
komunikace
 TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě
Podmínky
 Není stanoveno
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF
 Není stanoveno
 Pro veřejné prostranství 850 m2
Zastavitelná plocha Z21
lokalizace
Severovýchodní okraj zastavěného území sídla Maršovice
plocha
1,03 ha
funkční vymezen
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z21a, Z21c)
 PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory (Z21b)
Podmínky
 Max. 5 stavebních pozemků
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1000 m2
uspořádání
 KNZSP min 0,4
Max. zábor ZPF
 Pro bydlení 5000 m2
 Pro veřejné prostranství 1300 m2
Zastavitelná plocha Z22
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Východní okraj řešeného území
1,29 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 4 stavební pozemky
 Výměra stavebního pozemku max. 2000 m2
 KNZSP min 0,4
 Pro bydlení 8000 m2
 Pro veřejné prostranství 2100 m2
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Zastavitelná plocha Z23
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Východní okraj zastavěného území sídla Maršovice
0,22 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 1 stavební pozemek
 Výměra stavebního pozemku max. 1100 m2
 KNZSP min 0,45
 Pro bydlení 1100 m2

Zastavitelná plocha Z24
lokalizace
Východní část zastavěného území sídla Maršovice
plocha
1,61 ha
funkční vymezen
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské (Z24a)
 PV2 - veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně (Z24b)
Podmínky
 Max. 8 stavebních pozemků
prostorového
 Výměra stavebního pozemku max. 1100 m2
uspořádání
 KNZSP min 0,35
Max. zábor ZPF
 Pro bydlení 8800 m2
 pro veřejné prostranství 2750 m2

Zastavitelná plocha Z25
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Zastavitelná plocha Z26
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Zastavitelná plocha Z28
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Jihovýchodní okraj zastavěného území sídla Maršovice
0,82 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 4 stavební pozemky
 Výměra stavebního pozemku max. 1000 m2
 KNZSP min 0,4
 Pro bydlení 4000 m2
 pro veřejné prostranství 950 m2

Jižní okraj zastavěného území sídla Maršovice
0,58 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 3 stavební pozemky
 Výměra stavebního pozemku max. 1500 m2
 KNZSP min 0,35
 Pro bydlení 4500 m2

Jižní okraj zastavěného území sídla Maršovice
0,03 ha
 PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory
 Není stanoveno


Není stanoveno
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Zastavitelná plocha Z30
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

Zastavitelná plocha Z31
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF
Zastavitelná plocha Z32
lokalizace
plocha
funkční vymezen
Podmínky
prostorového
uspořádání
Max. zábor ZPF

etapa: OOP
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Jižní okraj řešeného území, jižní část místní části Čížkovice
0,89 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 4 stavební pozemky
 Výměra stavebního pozemku max. 1400 m2
 KNZSP min 0,3
 Pro bydlení 5600 m2
 Pro veřejné prostranství 600 m2
Jižní okraj řešeného území, severní část místní části Čížkovice 1.díl
0,31 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Max. 2 stavební pozemky
 Výměra stavebního pozemku max. 1000 m2
 KNZSP min 0,35
 Pro bydlení 2000 m2
Jižní okraj řešeného území, jižní část místní části Čížkovice 1.díl
0,05 ha
 BI – bydlení v rodinných domech - příměstské
 Není stanoveno


Není stanoveno

n.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Záměry řešení územního plánu, především řešení veřejných prostranství se okrajově dotýkají i
lesních pozemků. Jedná se o lokalitu Z6 resp. její jižní části Z6b. Tuto plochu je již dnes svým
způsobem využití možno charakterizovat jako veřejné prostranství.

Přestože územní plán vymezuje tuto plochu jako veřejné prostranství s vysokým podílem
zeleně, není uvažováno s tím, že by se měl významným způsobem změnit způsob jejího využití.
Především zeleň – kvalitní dřeviny – by měly být respektovány a chráněny. Jelikož ÚP vymezil tuto
plochu jinak, než plochy lesa, je tato vyznačena jako plocha změny a tudíž i vyhodnocen zábor
PUPFL.
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Lokalita Z7 leží celá ve vzdálenosti menší než 50m od hranice PUPFL, dokonce i méně než
25m. V této lokalitě ale není uvažováno s realizací nového rodinného domu, lokalita by měla sloužit
k rozšíření zázemí stávajících ploch bydlení.
Lokalita Z17 ( na jihozápadním okraji řešeného území) leží celá ve vzdálenosti menší než 50m
od hranice PUPFL, dokonce i méně než 25m. Proto je její zastavitelnost uvedena jako podmíněně
přípustná.
Drobná plocha lesa se nachází v kontaktu se zastavitelnou plochou Z5. Jako podmínka
prostorového uspořádání je uvedeno, že objekty RD budou respektovat min. vzdálenost 25m od
hranice lesního pozemku.
Územní plán se snaží eliminovat zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa a
respektuje plochy lesa ve volné krajině.
Územní plán nenavrhuje konkrétní plochy pro zalesnění. Nicméně obecně je zalesnění možné
v rámci stanovených podmínek využití ploch – plochy smíšené krajinné – jako podmíněně přípustné
využití
Katastrální území Maršovice u Jablonce nad Nisou
označení
záboru

způsob využití plochy

celkový zábor
PUPFL (ha)

z toho mimo zastavěné
území (ha)

Z06a

OV - tělovýchovná a sport. zař.

0,0195

0,0195

0,0699
0,0894

0,0000
0,0195

Z06b
PV2 - veř.prostr. s vys.podíl.zeleně
ZÁBOR PUPFL CELKEM

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V rámci veřejného projednání Návrhu Územního plánu Maršovice, které se uskutečnilo 12.3.2014
v kinosále Obecního úřadu Maršovice, byly uplatněny následující námitky veřejnosti:
Námitka č. 1
J. Pleštil, Maršovice 80, 468 01 Maršovice - námitka doručená pod č.j. 22625/2014 ze dne 17.3.2014
Majitel pozemku podává námitku proti zařazení pozemku p.č. 8/4 k.ú. Maršovice do nezastavitelných
ploch. Žádost o změnu podal již 2.2.2011. Svou námitku odůvodňuje:
1) skutečností, že stavbou rodinného domu na uvedeném pozemku by mohl jeden ze synů, kteří
bydlí v podnájmu, řešit bytovou otázku.
2) pozemek p.č. 8/4 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou se nehodí k zemědělské činnosti,
protože je obklopený alejí jasanů z východní, jižní a částečně i ze západní strany. Pro
zemědělskou techniku je obtížně přístupný, protože je obklopený silnicí a místní komunikací
3) parcely situované jižním směrem od uvedeného pozemku jsou v novém územním plánu určeny
k výstavbě
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje, v území zůstane zachována plocha smíšená nezastavěného území – plocha
smíšená krajinná NSzp
Odůvodnění:
Jedná se o pozemek v prudké zatáčce na východním okraji obce Maršovice, který je ze všech stran
obklopen silnicí III. třídy (III/28730), lemovanou alejí vzrostlých stromů významné ekologické i
estetické hodnoty a místní komunikací. Pozemek je vzhledem ke svým urbanistickým hodnotám
součástí hlavního přírodního prostoru území. Podkladem pro zapracování tohoto limitu využití území
do Územního plánu Maršovice byly Územně analytické podklady (ÚAP) ORP Jablonec nad Nisou z r.
2012.
Jihozápadním směrem od předmětného pozemku je vymezena zastavitelná lok. Z25, její
severovýchodní část je využívána jako rekreační zázemí navazujících stávajících rodinných domů a
s výstavbu nového objektu nepředpokládá. Lok. Z25 bude dopravně zajištěna jedním sjezdem ze
stávající silnice II. třídy (II/287), nebude dopravně napojena na silnici III. třídy (III/28730).
Námitka vlastníka byla vznesena také ústně v rámci veřejného projednání dne 12.3.2014, které se
uskutečnilo v kinosále Obecního úřadu v Maršovicích. Zástupci zpracovatele zde podali ústní výklad
s odůvodněním, proč byl tento pozemek vyhodnocen jako nevhodný pro výstavbu rodinného domu.
Jako hlavní důvod uvedli komplikovanost dopravní situace v této lokalitě (prudká zatáčka). Výhledově
uvažují řešit tento dopravní problém v rámci pozemku p.č. 8/4 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.
Umístění stavby pro bydlení také významně omezuje ochranné pásmo komunikace, které zasahuje
podstatnou část pozemku (písemný záznam z veřejného projednání).
K předmětné námitce byla dotčenými orgány uplatněna následující stanoviska, která byla podkladem
pro vyhodnocení námitky pořizovatelem:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. životního prostředí a
památkové péče ze dne 10.4.2014 pod č.j. 36963/2014, ve spisu Územní plán Maršovice sp. zn.
74/2007/ÚÚP/VOAUP/60: Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77
odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), k vydání stanoviska z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny uvádí následující:
„Nesouhlasíme s vymezením zastavitelné plochy na pozemku p. č. 8/4 v k. ú. Maršovice u Jablonce
nad Nisou. Jedná se o plochu v zatáčce komunikace vedoucí k areálu Kittelova muzea, který je
významným turistickým cílem. Jedná se o velmi exponovanou lokalitu, izolovanou od okolní zástavby
významnou alejí mohutných stromů. Jedná se o stromy, které jsou hodnotné jednak svou ekologickou
funkcí, a jednak se jedná o významnou pohledovou dominantu v krajině, která utváří ráz této oblasti.
Prostor pro výstavbu je jednak značně omezen kořenovým prostorem těchto stromů, a jednak by
stavbou v této exponované a izolované lokalitě mohlo dojít k narušení krajinného rázu, který je
chráněn dle § 12 zákona.“
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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. zemědělství a ochrany
přírody, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ze dne 4.4.2014 pod č.j. 36970/2014, ve
spisu Územní plán Maršovice sp.zn. 74/2007/ÚÚP/VOAU/62: Orgán ochrany zemědělského půdního
fondu (ochrany ZPF) podle § 13 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), příslušný podle § 17a písmene
a) zákona o ochraně ZPF, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uvádí následující:
„Jedná se o plochu zemědělské půdy s podprůměrnou produkční schopností s omezenou ochranou,
která je využitelná i pro výstavbu. V dotčeném území je však navrženo a odsouhlaseno orgánem
ochrany ZPF dostatek ploch pro bydlení, proto se nejedná o další nezbytný zábor ZPF.“
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. dopravní a silniční
z hlediska příslušného silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy v souladu s § 40, odst.
4), písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů uvádí
následující:
„Z hlediska dopravně bezpečnostního nemáme problém s výstavbou RD pouze v případě, že
pozemek bude dopravně napojen na stávající komunikaci ppč. 800/2 k.ú. Maršovice u Jablonce nad
Nisou. Napojení na silnici III. třídy není možný z důvodu nedostatečného rozhledového pole.“
Vyhodnocení námitky pořizovatelem:
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudili podanou námitku a dospěli k závěru, že
dotčené orgány k předmětnému pozemku uplatnily částečně negativní stanoviska. Jedná se
především o nesouhlas orgánu ochrany životního prostředí, na jehož základě lze usuzovat, že
případným zastavěním pozemku p.č. 8/4 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou objektem pro bydlení
by došlo k narušení významných přírodních a urbanistických hodnot krajiny, krajinného rázu a
dálkových pohledů. Z tohoto důvodu bude pozemek p.č. 8/4 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou
ponechán jako nezastavitelný v kategorii NSzp - plocha smíšená nezastavěného území – plocha
smíšená krajinná s funkcí přírodní a zemědělskou
Námitka č. 2
Bc. J. Hűbnerová, V Lískách 1005, 468 51 Smržovka - námitka doručená pod č.j. 22746/2014 ze dne
17.3.2014
Majitelka pozemku p.č. 1015/4 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou, zařazeného návrhem Územního
plánu Maršovice mezi plochy smíšené nezastavěného území NSzp – plochy smíšené krajinné,
požaduje přehodnotit navrhované funkční využití na části výše zmíněné pozemkové parcely na
zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI a plochy soukromé zeleně ZS dle přiložené
grafické přílohy. Důvodem námitky je záměr výstavby rodinného domu umístěného v horní části
pozemku.
Dále předkládá navrhované parametry zastavitelné plochy: (0,27 ha)
Funkční vymezení:
BI – bydlení v rodinných domech – příměstské, ZS – zeleň soukromá a vyhrazená
Podmínky prostorového uspořádání:
1 stavební pozemek o max. výměře 1500 m2, (KZSP max. 0,3 a KNZSP min. 0,4), zástavba bude
umístěna min. 25 m od hranice lesního pozemku a její objem, výška a charakter bude respektovat
parametry okolní zástavby
Lokální podmínky:
Dopravní napojení bude provedeno z přilehlé místní komunikace, respektovány budou přírodní
hodnoty v lokalitě vč. kvalitní vzrostlé liniové zeleně
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Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje, v území zůstane zachována plocha smíšená nezastavěného území – plocha
smíšená krajinná NSzp
Odůvodnění:
Jedná se o pozemek v pohledově exponované poloze na jihozápadním okraji obce Maršovice přímo
navazující na zastavěné území, dopravně přístupný po místní obslužné komunikaci, vybíhající do
volné krajiny.
K předmětné námitce byla dotčenými orgány uplatněna následující stanoviska, která byla podkladem
pro vyhodnocení námitky pořizovatelem:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. životního prostředí a
památkové péče ze dne 10.4.2014 pod č.j. 36963/2014, ve spisu Územní plán Maršovice sp. zn.
74/2007/ÚÚP/VOAUP/60: Státní správa lesů příslušná z hlediska zákona č. 289/1995 Sb.., o lesích,
v platném znění uvádí následující:
„Z hlediska zákona č.289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, požadujeme, aby stavby pro bydlení
byly na pozemku pč. 1015/4 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou vzdáleny ve vzdálenosti větší než
28 metrů od okraje lesního pozemku na pč. 492 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou. Výška porostu
je nyní 26 metrů a předpokládaná výška ve 100 letech je 28 metrů. Vzhledem k umístění lesního
porostu a převládajícím bořivým větrům správní orgán považuje za nutné, aby byla tato vzdálenost
bezpodmínečně dodržena. Tímto se minimalizuje možné negativní působení způsobené případným
pádem stromu.
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. životního prostředí a
památkové péče ze dne 10.4.2014 pod č.j. 36963/2014, ve spisu Územní plán Maršovice sp. zn.
74/2007/ÚÚP/VOAUP/60: Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77
odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), k vydání stanoviska z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny uvádí následující:
Nesouhlasíme s vymezením zastavitelné plochy na celé ploše pozemku p. č. 1015/4 v k. ú. Maršovice
u Jablonce nad Nisou. Požadujeme ze zastavitelné plochy vyjmout pás podél komunikace, kde se
nachází mladá lipová alej, a to v šířce 20 m od hranice pozemku (viz následující obrázek). Jedná se o
vysoko dorůstající dřeviny s rozložitými korunami, které jsou chráněny jednak jako jedinci podle § 7
zákona, a jednak jako stromořadí, které má vysokou ekologickou i estetickou hodnotu, spoluutváří
vzhled okolní krajiny a je významnou součástí krajinného rázu místa, který je chráněn dle § 12
zákona.
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S ohledem na omezení vyplývající z ochrany těchto dřevin a zároveň omezení plochy ochranným
pásmem lesa ze západní strany nedoporučujeme zařazovat tento pozemek do zastavitelných ploch.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. zemědělství a ochrany
přírody, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ze dne 4.4.2014 pod č.j. 36970/2014, ve
spisu Územní plán Maršovice sp.zn. 74/2007/ÚÚP/VOAU/62: Orgán ochrany zemědělského půdního
fondu (ochrany ZPF) podle § 13 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), příslušný podle § 17a písmene
a) zákona o ochraně ZPF, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uvádí následující:
„Vyjádření k pozemku p.č. 1015/4 v k.ú. Maršovice – jedná se o plochu zemědělské půdy horší
produkční schopnosti (V. bonita), která navazuje na roztroušenou zástavbu obce. V daném rozsahu
představuje zásah do uspořádání zemědělského půdního fondu řešeného území. V zájmu ochrany a
hospodárného využití zemědělské půdy nelze souhlasit s rozvojem obce v dané lokalitě. Přednostně
je třeba pro daný účel využít volné pozemky uvnitř stávající zástavby. V dotčeném území je navrženo
a odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF dostatek ploch s navrhovaným funkčním využitím pro bydlení,
které jsou vymezeny pro rozvoj obce. Nejedná se o další nezbytný zábor ZPF.“
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudili podanou námitku a dospěli k závěru, že
dotčené orgány k předmětnému pozemku uplatnily negativní stanoviska. Jedná se především o
nesouhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody a krajiny zařazení
předmětného pozemku mezi zastavitelné nedoporučuje.
Pořizovatel proto považuje za nezbytné respektovat zásady ochrany zemědělské půdy vymezené § 4
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, tj. především dále nerozšiřovat individuální zástavbu
do volné zemědělské krajiny. Dále je nutné přihlédnout k přírodním hodnotám tohoto pozemku, které
se významnou měrou podílí na vzhledu okolní krajiny a vzít na zřetel ochranu krajinného rázu dle § 12
zákona o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto důvodu bude pozemek p.č. 1015/4 k.ú. Maršovice u
Jablonce nad Nisou ponechán jako nezastavitelný v kategorii NSzp - plocha smíšená nezastavěného
území – plocha smíšená krajinná s funkcí přírodní a zemědělskou.
Zpracoval: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního
plánování
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p)

etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vyhodnocení připomínek

K návrhu Územního plánu Maršovice nebyly v rámci společného jednání ani veřejného projednání
uplatněny žádné připomínky veřejnosti ani sousedních obcí.
Zpracoval: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního
plánování

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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q)

etapa: OOP

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části

I. Územní plán
II.A – textová část odůvodnění územního plánu (90 stran)
II.B – grafická část:
II.B1
II.B2
II.B3

Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5000
1:50000
1:5000

PZN.
Obrázky a fotodokumentace použitá v textové části odůvodnění územního plánu:
• Z vlastní fotodokumentace pořízené při průzkumu v terénu (Atelier „AURUM“ s.r.o)
• Z internetových stránek – www.katastr2.cz
• Z internetových stránek www. mapy.cz

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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Poučení
Proti Územnímu plánu Maršovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

………………………...................………
místostarosta obce Maršovice

………………….......................................
starosta obce Maršovice

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

zpracoval Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice, MM Jablonec n/Nisou
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