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1. Vymezení zastav ěného území 

 

Územní plán řeší celé správní území obce Benešov u Semil tvořené katastrálním územím 
Benešov u Semil (kód 602477) v celkové výměře 539,67 ha. 

Zastavěné území bylo vymezeno k 27. 10. 2009 a je zakresleno ve Výkrese základního 
členění území a v dalších vybraných výkresech v měřítku 1:5000.  

 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje j eho hodnot 
 

Obec Benešov u Semil se nachází v sousedství města Semily mezi chráněnou krajinnou 
oblastí Český ráj a Krkonošským národním parkem. Rozkládá se na úbočí svahu hluboce 
zaříznutého údolí řeky Jizery. Obec se skládá ze čtyř částí: centrální části obce, která je 
situována podél silnice III. třídy III/2893, a ze tří odloučených lokalit. Na jihozápadě území 
obce v údolí Jizery se nachází lokalita Pod Mošnou sousedící s areálem závodu HYBLER 
11, východně podél Jizery pak navazuje lokalita Hradišťata, která sousedí s areálem závodu 
HYBLER 05. Ve východní části obce nad silnicí II. třídy II/292 se rozkládá lokalita Podolí. 
V centru obce se nachází budova obecního úřadu, škola, mateřská škola, obchod se 
smíšeným zbožím a hasičská zbrojnice. Prostor mezi těmito objekty je upraven jako veřejné 
prostranství. Na okrajích obce je zástavba převážně složená ze zemědělských usedlostí. 
Podstatnou rozlohu obce zaujímají oba areály firmy HYBLER TEXTIL, s.r.o.  

Dominantním prvkem v území je tok řeky Jizery a k němu vybíhající dva prudké ostrohy, 
které jsou v současnosti postupně využívány pro obytnou zástavbu. U splavu v části Pod 
Mošnou je přes řeku postavena pěší lávka, která zajišťuje spojení obce s levým břehem .   

Koncepce rozvoje území obce respektuje současný způsob zástavby, přičemž zastavitelné 
plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území. Regulace počtu domů 
v zastavitelných plochách zajišťuje vznik rozvolněné zástavby, vhodně navazující na krajinu i 
dosavadní  zástavbu. Nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy pro rozptýlenou zástavbu. 
Rovněž je respektován tok řeky Jizery, v jehož záplavovém území nejsou vymezeny žádné 
zastavitelné plochy vyjma plochy technické infrastruktury TI61 určené pro čistírnu odpadních 
vod. 

 

3. Urbanistická koncepce v četně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zelen ě 

 

Urbanistická koncepce rozvoje obce především sleduje zachování stávajícího způsobu 
zástavby zemědělskými usedlostmi a kovozemědělskými domky. I když se v obci nachází i 
několik bytových domů, není pro tento druh zástavby vymezena žádná zastavitelná plocha. 
Zastavitelné plochy jsou s respektováním limitů daných sesuvnými územími a velkou 
svažitostí terénu vymezeny na nezastavěných plochách uvnitř zastavěného území a 
v návaznosti na ně. Nejsou vymezovány zastavitelné plochy pro rozptýlenou zástavbu. 
V omezené míře jsou navrženy i zastavitelné plochy pro výrobu. 
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3.1. Vymezení zastavitelných ploch 

 

Vymezené zastavitelné plochy bydlení: 

Označení 
plochy Funkční využití 

Počet 
domů/
bytů 

Popis Výměra 
(ha) 

Radonové 
riziko  

BV1 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,365 střední 

BV2 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,124 střední 

BV3 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 5 izolované rodinné 

domy 0,406 přechodný / 
střední 

BV4 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 5 izolované rodinné 

domy 0,829 střední 

BV5 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,141 střední 

BV6 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 2 izolované rodinné 

domy 0,373 přechodný / 
střední 

BV7 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 2 izolované rodinné 

domy 0,256 přechodný 

BV8 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,115 přechodný 

BV9 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,187 střední 

BV10 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 5 izolované rodinné 

domy 0,482 střední 

BV11 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,234 přechodný 

BV12 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 6 izolované rodinné 

domy 1,434 střední 

BV13 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,289 přechodný / 
střední 

BV14 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 0 rozšíření plochy 

pro bydlení 0,044 přechodný / 
střední 

BV15 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 2 izolované rodinné 

domy 0,056 střední 

BV16 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,231 přechodný / 
střední 

BV17 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 5 izolované rodinné 

domy 0,618 střední 

BV18 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 7 izolované rodinné 

domy 1,120 střední 

BV19 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 4 izolované rodinné 

domy 0,497 přechodný / 
střední 

BV20 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 7 izolované rodinné 

domy 1,664 přechodný / 
střední 

BV21 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,078 přechodný / 
střední 

BV22 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 3 izolované rodinné 

domy 0,274 přechodný / 
střední 

BV23 bydlení v rodinných 3 izolované rodinné 0,443 přechodný / 
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Označení 
plochy Funkční využití 

Počet 
domů/
bytů 

Popis Výměra 
(ha) 

Radonové 
riziko  

domech - venkovské domy střední 

BV24 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,169 přechodný 

BV25 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 2 izolované rodinné 

domy 0,407 střední 

BV26 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 7 izolované rodinné 

domy 2,007 přechodný 

BV27 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 5 izolované rodinné 

domy 0,706 přechodný 

BV28 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,431 střední 

BV29 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,091 střední 

BV30 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,119 přechodný 

BV31 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 2 izolované rodinné 

domy 0,242 střední 

BV33 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 2 izolované rodinné 

domy 0,444 střední 

BV34 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolované rodinné 

domy 0,281 střední 

BV35 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,167 přechodný 

BV36 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 2 izolované rodinné 

domy 0,669 přechodný 

BV37 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 3 izolované rodinné 

domy 0,662 přechodný 

BV38 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 6 izolované rodinné 

domy 1,249 přechodný / 
střední 

BV39 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 3 izolované rodinné 

domy 0,288 střední 

BV40 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,228 přechodný / 
střední 

BV41 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 0 rozšíření plochy 

pro bydlení 0,036 přechodný 

BV42 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 2 izolované rodinné 

domy 0,224 přechodný 

BV43 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,088 přechodný 

BV73 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,155 přechodný 

BV74 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,238 střední 
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Vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné: 

Označení 
plochy  Funkční využití  

Počet 
domů/

bytů 
Popis  Výměra 

(ha) 
Radonové 
riziko  

BA51 

plochy smíšené 
obytné se 
zemědělskou 
výrobou 

1 

obytný objekt 
v návaznosti na 
zemědělskou 
výrobu 

0,937 přechodný / 
střední 

Vymezené zastavitelné plochy občanského vybavení: 

Označení 
plochy Funk ční využití Popis 

Výměra 
(ha) 

OT48 plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení  3,087 

Vymezené zastavitelné plochy veřejných prostranství: 

Označení 
plochy Funk ční využití Popis 

Výměra 
(ha) 

PV49 plochy veřejných prostranství plocha pro geopark 0,686 

Vymezené zastavitelné plochy dopravní infrastruktury: 

Označení 
plochy Funk ční využití Popis 

Výměra 
(ha) 

DC53 plochy místní dopravy místní komunikace 0,038 
DC54 plochy místní dopravy místní komunikace 0,255 
DC55 plochy místní dopravy místní komunikace 0,030 
DC56 plochy místní dopravy místní komunikace 0,022 
DC57 plochy místní dopravy místní komunikace 0,034 
DC59 plochy místní dopravy místní komunikace 0,150 

Vymezené zastavitelné plochy výroby a skladování: 

Označení 
plochy Funk ční využití Popis 

Výměra 
(ha) 

VS63 plochy výroby a skladování rozšíření plochy lehké výroby a 
skladů  0,278 

VS64 plochy výroby a skladování rozšíření plochy lehké výroby a 
skladů  0,213 

VS75 plochy výroby a skladování rozšíření plochy lehké výroby a 
skladů  0,291 

VE65 plochy výroby a skladování  výroba obnovitelné energie 0,888 

Vymezené zastavitelné plochy technické infrastruktury: 

Označení 
plochy  Funkční využití  Popis  Výměra 

(ha) 
TI61 plochy technické infrastruktury plocha pro čistírnu odpadních vod 0,237 
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3.2. Vymezení ploch p řestavby 

Vymezené přestavbové plochy bydlení: 

Označení 
plochy  Funkční využití  Počet 

domů Popis  Výměra 
(ha) 

Radonové 
riziko  

BV32 bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1 izolovaný rodinný 

dům 0,049 přechodný 

Vymezené přestavbové plochy občanské vybavenosti: 

Označení 
plochy Funk ční využití Popis 

Výměra 
(ha) 

OM47 plochy komerčních zařízení plocha pro komerci, ubytování 0,029 

Vymezené přestavbové plochy dopravní infrastruktury: 

Označení 
plochy Funk ční využití Popis 

Výměra        
(ha) 

DC52 plochy místní dopravy místní komunikace 0,013 
DC58 plochy místní dopravy místní komunikace 0,019 

Vymezené přestavbové plochy technické infrastruktury: 

Označení 
plochy  Funkční využití  Popis  Výměra 

(ha) 

TI62 plochy technické 
infrastruktury 

plocha pro čerpací stanici odpadních 
vod 0,012 

 

3.3. Vymezení systému sídelní zelen ě 
 

Systém sídlení zeleně je dán stávajícími a nově vymezenými plochami pro doprovodnou 
zeleň. 

Vymezené plochy smíšené nezastavěného území: 

Označení 
plochy  Funkční využití  Popis  Výměra 

(ha) 

ZD69 zeleň doprovodná plocha doprovodné zeleně v 
zastavěném území 0,066 

ZD70 zeleň doprovodná plocha doprovodné zeleně mimo 
zastavěné území 0,171 

ZD71 zeleň doprovodná plocha doprovodné zeleně mimo 
zastavěné území 0,121 

ZD72 zeleň doprovodná izolační zeleň 0,545 
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4. Koncepce ve řejné infrastruktury v četně podmínek pro její umís ťování 

4.1. Dopravní infrastruktura 

4.1.1. Silni ční doprava 
 
Územní plán vychází ze stávajícího komunikačního systému daného silnicí III. třídy III/2893, 
která vytváří hlavní dopravní osu obce, a  silnicí II. třídy II/292, která prochází kolem řeky 
Jizery a která tvoří doplňkovou dopravní osu. Při vymezení ploch silniční dopravy byla 
respektována Normová kategorizace silnic II. a III. třídy, kterou schválilo zastupitelstvo 
Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16. 3.2004. Silnice mají tyto návrhové 
kategorijní šířky: 

• II/292 – S 7,5/60 
• III/2893 – S 7,5/60 

 
Na plochy silniční dopravy navazují vymezené plochy dopravy místní, ve kterých jsou 
umístěny účelové komunikace, které zajišťují dostupnost všech obytných lokalit v rámci 
správního území obce. 
 

4.1.2. Autobusová doprava 
 
V obci se nachází šest autobusových zastávek. Další zastávky nebyly v územním plánu 
navrženy. 
 

4.1.3. Železni ční doprava 
 
Přes správní území obce neprochází žádná železniční trať. 
 

4.1.4. Doprava v klidu 
 
Doprava v klidu není v obci speciálně řešena. Větší parkoviště jsou umístěna u areálů firmy 
HYBLER TEXTIL, s.r.o., jsou však vymezena v rámci ploch občanské vybavenosti nebo 
výroby. Parkování u dalších objektů občanské vybavenosti se předpokládá na vlastních 
pozemcích. 
 
V územním plánu nejsou vymezeny žádné nové plochy pro dopravu v klidu. 
 

4.1.5. Pěší a cyklistická doprava 
 
Přes správní území obce procházejí dvě stávající cyklotrasy. Cyklotrasa č. 4170 Turnov – 
Vysoké nad Jizerou, která prochází přes Malou Skálu, Líšný, Železný Brod, Semily, Benešov 
u Semil, Loukov a Škodějov, a cyklotrasa č. 4174 Lomnice nad Popelkou – Vysoké nad 
Jizerou, která prochází přes Stružinec, Košťálov, Bystrou nad Jizerou, Loukov, Benešov u 
Semil, Příkrý, Bozkov, Jesenný a Stanový. Cyklotrasa č. 4170 je vedena po silnici III/2893 i 
po  silnici II/292. Cyklotrasa č. 4174 vede rovněž po uvedených silnicích, v horní části obce 
však odbočuje na účelovou komunikaci směrem do obce Příkrý.  
 
V územním plánu je vymezena trasa plánované cyklostezky Jizera. 
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Pěší doprava je řešena po účelových komunikacích a podél silnic. 

4.2. Technická infrastruktura 

4.2.1. Vodní hospodá řství 
 
Zásobování pitnou vodou  
Na území obce se nacházejí čtyři vodní zdroje, obec je připojena na vodovod města Semily a 
vodovody obcí Benešov u Semil a Chuchelna. Akumulace pitné vody je zajišťována 
třemi vodojemy o celkovém objemu 175 m3 rovněž umístěnými v řešeném území. Zastavěné 
území nenapojené na vodovod je zásobeno pitnou vodou ze soukromých studní. 
   
Kapacita zdrojů vzhledem k využití dodávek z vodovodu Semily je v obci Benešov u Semil 
dostatečná. 
 
Všechny navržené rozvojové plochy jsou připojeny pomocí nových vodovodních řadů na 
stávající vodovod. Dostatečné množství požární vody bude zajištěno instalací požárních 
hydrantů na stávajících i nových rozvodech vody s průměrem min DN 100.  
 
 
Odvádění odpadních vod 
V současnosti je v obci ve třech částech vybudována lokální jednotná kanalizace, do které 
jsou zaústěny individuálně předčištěné splaškové odpady z napojených nemovitostí a která 
je vyústěna do místních i občasných vodotečí. Další dvě lokality mají oddílnou splaškovou 
kanalizaci, kterou jsou splaškové vody odváděny k likvidaci do tří samostatných čistíren 
odpadních vod.  
 
Dešťové vody jsou z cca 25 % obce odváděny jednotnou kanalizací. Sběrače jsou na 
příhodných místech zaústěny do místních i občasných vodotečí. Zbytek obce je odvodňován 
systémem příkopů, struh a propustků. Hlavním recipientem je řeka Jizera. 
 
V obci jsou umístěny tři obecní čistírny odpadních vod a čistírna odpadních vod firmy 
HYBLER TEXTIL, s.r.o., do které jsou rovněž svedeny odpadní vody z části obce. 
 
V územním plánu je navrženo ponechat stávající čistírny odpadních vod, navíc je vymezena 
plocha pro čistírnu novou. Území obce je z hlediska odvádění odpadních vod rozděleno do 
sedmi zón: 

• Pod Mošnou – je zachováno stávající řešení s obecní čistírnou odpadních vod. 
• Čistírna odpadních vod firmy HYBLER TEXTIL, s.r.o. – stávající jednotná kanalizace 

je doplněna novými řady splaškové a dešťové kanalizace, a na vzniklý systém je 
napojena celá západní část obce. Je zde rovněž navržena čerpací stanice 
odpadních vod v místě současného zaústění jednotné kanalizace do vodoteče. Na 
tento systém budou napojeny zastavitelné plochy BV1, BV2, BV3, BV4, BV5, BV7, 
BV8, BV15, BV16, BV17, BV21, BV22, BV23, BV29, BV32, BV33, BV34. 
Zastavitelná plocha BV23/3 bude napojena tlakovou kanalizací, ta umožní i napojení 
ostatních domů kolem silnice. Zastavitelná plocha VS64 bude napojena na 
splaškovou kanalizaci, kterou budou odpadní vody  odváděny na čistírnu odpadních 
vod.   

• Čistírna odpadních vod u bytových domů – napojena bude zastavitelná plocha BV9. 
• Čistírna U školy – stávající jednotná kanalizace je doplněna novými řady splaškové a 

dešťové kanalizace a na vzniklý systém je napojena střední část obce nad silnicí III. 
třídy. Napojeny budou zastavitelné plochy BV6, BV24, VE65.  

• Nová čistírna odpadních vod – pomocí oddílné kanalizace budou napojeny tyto 
zastavitelné plochy: BV11, BV18, BV19, BV20, BV31, BV38, BV39 a BV74. Pomocí 
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tlakové kanalizace bude na splaškovou kanalizaci napojena zastavitelná plocha 
BV12. 

• Zbývající zastavěné území obce (především lokalita Podolí a plochy navazující na 
území Semil) – likvidace odpadních vod bude zajištěna stávajícím způsobem. U 
nově vymezených zastavitelných ploch bude likvidace odpadních vod řešena pomocí 
bezodtokových jímek, septiků s následným dočistěním půdní filtrací a vsakováním 
nebo malými domovními čistírnami. 
  

V územním plánu je vymezena zastavitelná plocha technické infrastruktury TI61 pro umístění 
biologické čistírny odpadních vod. 
 
V zastavěném území, které není možné z technických či ekonomických důvodů připojit na 
splaškovou kanalizaci, je odvod odpadních vod řešen stávajícím způsobem.  
 
Na dešťovou kanalizaci bude napojena většina zastavěného i zastavitelného území, ve 
zbývající části jsou dešťové vody odváděny stávajícím způsobem, tj. pomocí příkopů nebo 
vsakováním. 
 

4.2.2. Energetika 
 
Zásobování elektrickou energií pro zastavitelné plochy bude zajištěno ze stávajících 
transformačních stanic, v případě potřeby bude provedena výměna transformátorů za 
výkonově vyšší jednotky. 
 
V řešeném území se nacházejí tři malé vodní elektrárny, v územním plánu je vymezena 
jedna plocha pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. 
 

4.2.3. Nakládání s odpady 
 
Odstraňování odpadů je zajištěno stávajícím způsobem, který je vyhovující, stejný způsob 
bude uplatněn i pro rozvojová území. Žádné nové plochy pro nakládání s odpady nejsou 
územním plánem vymezeny. 

 

4.3. Občanské vybavení 
 
V územním plánu byly vymezeny tyto plochy stávajícího občanského vybavení: 
 
Veřejná infrastruktura 

• Obecní úřad s knihovnou a loutkovým divadlem, č.p. 125 
• Základní a mateřská škola  se  zahradou (dětským koutkem), č.p. 193 
• Pošta, č.p. 134 
• Hasičská zbrojnice se společenským sálem, č.p. 46 
• Služby sociální péče Tereza, č.p. 180 
• Chráněné dílny pro Terezu, č.p. 143 
• Hřbitov 

 
Komer ční zařízení 

• Hospoda U Splavu, č.p. 242 
• Restaurace Slunce se sálem, č.p. 285 
• Pension „Z“, č.p. 28 
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• Obchod – potraviny, č.p. 9 
• Obchod – potraviny, č.p. 52 
• Velkoobchod a prodejna se sportovním vybavením Salewa, č.p.197 
• Velkoobchod s domácími potřebami Tandem, č.p.33 
• Sklenářství - Pod Mošnou, č.p.183 
• Prodej a výroba elektroniky DENKL, č.p. 212 
• Truhlářství Plecháč, č.p.192 
• Auto Klikar – montáž na plyn, č.p. 36 

 
Tělovýchovná a sportovní za řízení 

• Sportovní areál  s dětským koutkem a sociálním zázemím včetně klubovny a 
zasedací místností, č.p. 252 

• Areál hasičského sportu se sociálním zázemím, tanečním parketem a veřejným 
tábořištěm, č.p.288 

 

V územním plánu byly vymezeny tyto zastavitelné plochy občanského vybavení: 

Označení 
plochy Funk ční využití Popis 

Výměra 
(ha) 

OT48 plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení  3,087 
 

V územním plánu byly vymezeny tyto přestavbové plochy občanské vybavenosti: 

Označení 
plochy Funk ční využití Popis 

Výměra 
(ha) 

OM47 plochy komerčních zařízení plocha pro komerci, ubytování 0,029 
 

4.4. Veřejná prostranství 
 
V územním plánu je jako veřejné prostranství vymezen prostor v okolí základní školy a 
obecního úřadu. Dále jsou v návrhu vymezena tato veřejná prostranství: 

Vymezené zastavitelné plochy veřejných prostranství: 

Označení 
plochy Funk ční využití Popis 

Výměra 
(ha) 

PV49 plochy veřejných 
prostranství plocha pro geopark 0,686 
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5. Koncepce uspo řádání krajiny, v četně vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro zm ěny v jejich využití, územní systém ekologické stabi lity, prostupnost 
krajiny, protierozní opat ření, ochranu p řed povodn ěmi, rekreaci, dobývání 
nerost ů a podobn ě 

5.1. Koncepce uspo řádání krajiny 
 
Koncepce uspořádání respektuje stav krajiny daný jejím současným uspořádáním. Navržené 
zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území, nejsou navrhovány 
izolované lokality. Stávající lesní plochy jsou doplněny plochami k zalesnění. Zároveň je však 
zachováván zemědělský charakter krajiny. V krajině jsou vymezeny plochy doplňkové zeleně 
v souladu se stavem využití území.  
 
Zastavěné plochy, které nejsou využívány pro funkci bydlení, jsou navrženy ke změně 
funkce  na zemědělské obhospodařování: 

Vymezené plochy zemědělské: 

Označení 
plochy Funkční využití Popis Výměra 

(ha) 

AO66 plochy zemědělského 
obhospodařování 

navrácení plochy zbořeniště do 
zemědělského půdního fondu 0,009 

AO76 plochy zemědělského 
obhospodařování 

navrácení plochy lesa do 
zemědělského půdního fondu 0,022 

AO77 plochy zemědělského 
obhospodařování 

navrácení plochy lesa do 
zemědělského půdního fondu 0,011 

Vymezené plochy k zalesnění: 

Označení 
plochy  Funkční využití  Popis  Výměra 

(ha) 

LH67 plochy lesní plocha zalesnění 0,113 
LH68 plochy lesní plocha zalesnění 0,151 
 

5.2. Územní systém ekologické stability 
 
Soustava závazných prvků územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) 
na správním území obce je navržena na základě respektování několika zásad. Jedná se 
zejména o propojení lokálního ÚSES na regionální a nadregionální ÚSES, maximální využití 
stávající kostry ekologické stability, reprezentativnost navržených biocenter a biokoridorů z 
hlediska rozmístění a velikosti, respektování reliéfu území s cílem dosažení ekologicky 
funkčního a krajinářsky vhodného efektu, dodržování minimálních prostorových parametrů 
prvků ÚSES. 
 
Správním územím obce Benešov prochází nadregionální biokoridor K30V Rašeliništ ě 
Jizery – Údolí Kamenice a Jizery . Biokoridor je doplněn o regionální biocentrum 
RC1219 Pod Mošnou . Biocentrum RC1219 Pod Mošnou  zasahuje území obce pouze 
z části. Jedná se o biocentrum vložené . Biocentra vložená zlepšují nejen hlavní funkci 
biokoridoru - tj. migrační potenciál, ale také zvyšují do značné míry ekologickou stabilitu 
koridoru. Jak v případě nadregionálního, tak také u regionálního prvku se jedná o funkční 
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ÚSES. Nadregionální a regionální ÚSES byl pouze zpřesněn, a to na základě aktuálního 
stavu biocenóz. 
 
V rámci soustavy závazných prvků ÚSES na správním území obce Benešov u Semil byla 
navržena dvě funkční biocentra s označením LC1 a LC2 a 4 lokální biokoridory LK1 až LK4. 
Biokoridory LK1 až LK3 jsou částečně funkční a biokoridor LK4 je zcela funkční.  Základní 
údaje o navržených biocentrech a biokoridorech, obsahující jejich označení a název, funkční 
typ, katastrální území, do kterých zasahují, rozlohu, geobiocenologickou formuli (Zlatník, 
1975), cílová společenstva a návrhy opatření, jsou obsaženy v následujících tabulkách. 
Přehled vymezených skladebných prvků územního systému ekologické stability: 
 

 
 
označení LC1 funkční typ lokální biocentrum 

název V KONČINÁCH stav funkční 
katastrální území Benešov u Semil 
rozloha v obci 6,1 ha rozloha celkem 6,1 ha 
geobiocenologická typizace 5C4, 4AB3 

charakteristika biotopu 

lesní společenstvo; nadm. výška 420 – 480 m.n.m;  
původní biotopy - bukové javořiny s olší, kyselá bučina,  
stromové patro - buk, klen, jasan, smrk  
bylinné patro – hluchavka, kopytník, lipnice, strdivka, 
kapraď, papratka, pstroček, aj. 

návrh opatření změnit smrkové porosty na přirozenou dřevinnou skladbu 
(buk, jedle, dub) 

 
 
označení LC2 funkční typ lokální biocentrum 

název V PRAVÝCH DOLECH stav funkční 
katastrální území Benešov u Semil 
rozloha v obci 14,4 ha rozloha celkem 14,4 ha 
geobiocenologická typizace 4B3, 4AB3, 5C4 

označení RC1219 funkční typ regionální biocentrum 
název POD MOŠNOU stav funkční 
katastrální území Benešov u Semil, Čikvásky, Bořkov, Bystrá nad Jizerou 
rozloha v obci 25,8 ha rozloha celkem 110 ha 
geobiocenologická typizace 3BC4, 4BC5 

charakteristika biotopu 

Vložené regionální biocentrum (K30V), jedná se o lesní 
společenstvo protáhlého tvaru s nivální formací tvořenou 
nivou řeky Jizery, nadm. výška cca 350 m.n.m; původně 
vyskytující se biotopy -  bučina s javorem, vrbová olšina 
stromové patro -  smrk, příměs jedle, olše, klen, jasan, javor 
bylinné patro – kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, 
netýkavka malokvětá, tužebník obecný, kostival lékařský 

návrh opatření 

obnova stromového patra v druhové návaznosti na původní 
společenstva, obnova probírkou, stavebně nezasahovat do 
břehu, zanechat přirozená břehová společenstva, 
monitoring a eliminace znečištění povrchových vod 
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charakteristika biotopu 

lesní údolní společenstvo s nivní formací; původními 
společenstvy jsou typické bučiny, bukové javořiny s olší, 
javorová jasenina, svěží bučina 
stromové patro – buk, smrk, olše, javor, jasan 
bylinné patro - netýkavka, ostružiník, blatouch, šťavel, aj. 

návrh opatření obnova probírkou, při obnově vysazovat původní dřeviny 
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označení K30V funkční typ nadregionální biokoridor  

název RAŠELINIŠTĚ JIZERY - ÚDOLÍ 
KAMENICE A JIZERY stav funkční 

rozměry v obci min. šířka 40 m  
geobiocenologická typizace 3B3, 4B3, 4BC3, 4BC5,  

charakteristika biotopu 

prudké svahy k řece Jizeře, která nevytváří širokou nivu, 
nadm. výška 290 – 370 m n.m.;  
původní biotopy – bučina, bučina s javorem, vrbová olšina 
stromové patro – buk lesní, dub letní, smrk ztepilý, olše 
lepkavá, jasan ztepilý 
bylinné patro – kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, 
netýkavka malokvětá, tužebník obecný, kostival lékařský  

návrh opatření 
obnova přirozené lesní skladby, stavebně nezasahovat do 
břehu, zanechat přirozená břehová společenstva, 
monitoring a eliminace znečištění povrchových vod 

 
označení LK1 funkční typ lokální biokoridor – úsek I. 
název NOUZOV – V KONČINÁCH  stav funkční 
katastrální území Benešov u Semil, Semily, Příkrý 
rozměry v obci cca  1415 × 15 m rozměry celkem cca  2860 × 15 m 
geobiocenologická typizace 4AB3, 5C4, 4BC3 

charakteristika biotopu 

funkční část biokoridoru, vede převážně po hřbetech, zčásti 
po lukách a mezích;  
původní biotopy – buková javořina, bučina s javorem 
stromové patro – smrk ztepilý  
bylinné patro - jestřábník, dobromysl, starček, lipnice, 
ostružiník, aj. 

návrh opatření v lesní části při obnově změnit dřevinnou skladbu na 
přirozenou, v loukách změnit způsob hospodaření 

 
označení LK1 funkční typ lokální biokoridor – část II. 
název NOUZOV – V KONČINÁCH stav nefunkční 

katastrální území Benešov u Semil, Semily, Příkrý 

rozměry v obci cca 784 × 15 m rozměry 
celkem cca 1455 × 15 m 

geobiocenologická typizace 4AB3, 5C4, 4BC3 

charakteristika biotopu 

nefunkční část biokoridoru, vede převážně po hřbetech, 
zčásti po lukách a mezích;  
bylinné patro – jestřábník, dobromysl, starček, lipnice, 
ostružiník, aj.  

návrh opatření na loukách změnit způsob hospodaření, pozemky orné 
půdy zatravnit a zalesnit  
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označení LK2 funkční typ lokální biokoridor – část I. 

název V PRAVÝCH DOLECH - 
NOUZOV stav funkční 

katastrální území Benešov u Semil 
rozměry v obci cca  355 × 20 m rozměry celkem cca  355 × 20 m 
geobiocenologická typizace 4B3, 5BC3 

charakteristika biotopu 

údolnicí vedený biokoridor, funkční jen v kratším úseku, 480 
– 660 m n.m., původní společenstvo – typická bučina, 
jasanová javořina  
stromové patro – smrk, buk 
bylinné patro – jestřábník, lipnice, ostružiník, aj. 

návrh opatření obnova přirozené lesní skladby, dodržovat maximální 
povolená přípustná přerušení lokálních biokoridorů 

 
označení LK2 funkční typ lokální biokoridor – část II. 

název 
V PRAVÝCH DOLECH - 
NOUZOV stav nefunkční 

katastrální území Benešov u Semil 
rozměry v obci cca  600 × 20 m  rozměry celkem cca  600 × 20 m  
geobiocenologická typizace 4B3, 5BC3 

charakteristika biotopu orná půda 

návrh opatření navázat na funkční část biokoridoru, držet se původní 
dřevinné skladby  

 
označení LK3 funkční typ lokální biokoridor – část I. 

název V PRAVÝCH DOLECH –  
V KONČINÁCH stav funkční 

katastrální území Benešov u Semil 
rozměry v obci cca  205 × 20 m rozměry celkem cca  205 × 20 m 
geobiocenologická typizace 4B3 

charakteristika biotopu 

biokoridor vedený téměř po vrstevnici, funkční jen v kratším 
úseku, 460 – 480 m n.m., původní společenstvo – typická 
bučina 
stromové patro – smrk, buk 
bylinné patro – jestřábník, lipnice, ostružiník, šťavel, aj. 

návrh opatření obnova přirozené lesní skladby, dodržovat maximální 
povolená přípustná přerušení lokálních biokoridorů 

 
označení LK3 funkční typ lokální biokoridor – část I. 

název 
V PRAVÝCH DOLECH –  
V KONČINÁCH stav nefunkční 

katastrální území Benešov u Semil 
rozměry v obci cca  540× 20 m rozměry celkem cca  540 × 20 m 
geobiocenologická typizace 4B3 

charakteristika biotopu aktuálně orná půda 

návrh opatření navázat na funkční část biokoridoru, držet se původní 
dřevinné skladby, 
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označení LK4 funkční typ lokální biokoridor 
název HONKŮV POTOK stav funkční 
katastrální území Benešov u Semil, Rybnice 

rozměry v obci cca 2300 × 10 m rozměry 
celkem cca 2300 × 20 m 

geobiocenologická typizace 4B4, 4BC4, 4B3 

charakteristika biotopu 

Biokoridor, jež je pravým přítokem řeky Jizery, je tvořen 
společenstvy měkkého luhu, nivální lužní formace Honkova 
potoka; původně javorová jasenina, svěží bučina, vlhká 
bučina (svahové báze); 360-420 m.n.m  
stromové patro - olše, vrba, klen, jasan, smrk  
bylinné patro - vrbovka, kopřiva, pryskyřník, konopice, 
blatouch, ptačinec, mochna, aj. 

návrh opatření držet se původní dřevinné skladby 

 

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a 
biokoridory. Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající 
z jejich funkce v systému. Dále jsou závazné i cílové ekosystémy (resp. cílová společenstva) 
uvedeny pro jednotlivé prvky v popisných tabulkách. Směrné je obecně vymezení (přesné 
hranice) skladebných prvků ÚSES. 

Funkční plochy (resp. jejich části) začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) 
jsou nezastavitelným územím a platí pro ně následující regulace využití: 

Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno koordinovat s požadavky 
správců dotčených sítí. Obdobně případnou výsadbu podél vodních toků je nutno provádět 
v souladu s oprávněnými požadavky příslušného správce toku. 

V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav a zpracování lesních hospodářských plánů 
a osnov může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu a vymezení ÚSES. Tyto korekce 
či upřesnění bude možno provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému. 

 

5.3. Prostupnost krajiny 
 
V rámci správního území obce byla vymezena síť účelových komunikací, které propojují 
všechny izolované lokality v obci. V místech, kde je třeba propojení zlepšit, byly vymezeny 
zastavitelné plochy pro dopravu místní.  
 

5.4. Protierozní opat ření 
 
Pro zmírnění eroze působené dešťovými vodami je pro většinu zastavitelných ploch 
navržena dešťová kanalizace. Další protierozní přínos mají plochy vymezené k zalesnění.  
 

5.5. Ochrana p řed povodn ěmi 
 
Podél toku Jizery je stanoveno záplavové území. Uvnitř tohoto záplavového území byla 
vymezena pouze zastavitelná plocha technické infrastruktury, jež je vymezena pro čistírnu 
odpadních vod. Na toku Jizery nebyly vymezeny žádné plochy protipovodňových opatření. 
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5.6. Rekreace 
 
V územním plánu jsou vymezeny plochy občanského vybavení, které slouží k rekreaci jako 
hřiště. Některé objekty pro bydlení jsou rovněž využívány pro individuální rekreaci jako 
chalupy. Byly vymezeny nové plochy rekreace i pro zahradní účely. 

Vymezené zastavitelné plochy rekreace:  

Označení 
plochy  Funkční využití  Popis  Výměra 

(ha) 

RC45 stavby pro rodinnou  
rekreaci zahrádky se zahradními chatkami 0,688 

RC46 stavby pro rodinnou  
rekreaci zahrádky se zahradními chatkami 0,086 

 

5.7. Dobývání nerost ů 
 
Územní plán respektuje podmínky vyplývající z limitů využití území souvisejících s ochranou 
nerostného bohatství. Nejsou vymezeny žádné plochy pro těžbu nerostů. 
 
 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným  způsobem využití s 
určením p řevažujícího ú čelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 
stanovit, p řípustného využití, nep řípustného využití, pop řípadě podmín ěně 
přípustného využití t ěchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspo řádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemk ů v 
plochách) 

 

6.1. Plochy bydlení 

6.1.1. Bydlení v bytových domech (BB) 

Hlavní využití: 
– bydlení v bytových domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného 

prostředí pro hromadné bydlení. 

Přípustné využití: 
– stavby pro bydlení v bytových domech, 
– ubytovací služby provozované v rámci staveb bytových domů, 
– stravovací služby provozované v rámci staveb bytových domů, 
– stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a 

zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na 
pozemku bytového domu, 

– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 
technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného 
a podmíněně přípustného využití, chodníky apod.), 

– plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti 
s hlavním využitím, 

– garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu 
odpovídajícímu počtu bytů. 
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Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani v podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro 
skladování a výrobu neslučitelnou s funkcí bydlení. 

Podmíněně přípustné využití: 
– služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a 

technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí 
pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 
hygienickými limity a dopravní zátěží), 

– liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití, 

– drobné stavby pro sport (např. dětská hřiště). 

Podmínky prostorového uspořádání: 
– výšková regulace – maximálně 3 nadzemní podlaží, resp. 2 nadzemní podlaží 

a obytné podkroví,  
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,4, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,4, 
– výměra pozemku, zařazeného do plochy bydlení v bytových domech, pro 

jednu stavbu – minimálně 1500 m2, 
– nové stavby bytových domů a budovy, které lze umístit na pozemku bytového 

domu, nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice lesních 
pozemků. 

Další podmínky využití: 
– v zastavěných plochách, které se nacházejí ve stanoveném nebo navrženém 

záplavovém území Q100, budou umístěny jenom stavby a zařízení, které, 
nebudou bránit neškodnému odtoku povrchových vod při povodni. 

 

6.1.2. Bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

Hlavní využití: 
– bydlení v rodinných domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného 

prostředí. 

Přípustné využití: 
– stavby pro bydlení v rodinných domech, 
– ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb rodinných domů, 
– stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a 

zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na 
pozemku rodinného domu, 

– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 
technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného 
a podmíněně přípustného využití, chodníky apod.), 

– plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti 
s hlavním využitím, 

– samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím 
v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů. 
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Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani v podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro 
skladování a výrobu neslučitelnou s funkcí bydlení. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití, 

– drobné stavby pro sport (např. dětská hřiště), 
– stavby rodinné rekreace, 
– služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a 

technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí 
pozemku a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 
hygienickými limity a dopravní zátěží), 

– stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva do kapacity 3 velkých 
dobytčích jednotek, které nejsou určeny k podnikatelským účelům. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
– podlažnost staveb: 1 nadzemní podlaží s možností podsklepení a obytného 

podkroví, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,35, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,40,  
– výměra pozemku, zařazeného do plochy bydlení v rodinných domech - 

venkovské, pro jednu stavbu – minimálně 800 m2,  
– stanovení maximálních počtů objektů hlavních staveb pro bydlení je 

stanoveno pro každou zastavitelnou plochu (označení lokality/maximální 
počet objektů): BV1/1, BV2/1, BV3/5, BV4/5, BV5/1, BV6/2, BV7/2, BV8/1, 
BV9/1, BV10/5, BV11/1, BV12/6, BV13/1, BV14/0, BV15/2, BV16/1, BV17/5, 
BV18/7, BV19/4, BV20/7, BV21/1, BV22/3, BV23/3, BV24/1, BV25/2, BV26/7, 
BV27/5, BV28/1, BV29/1, BV30/1, BV31/2, BV32/1, BV33/2, BV34/1, BV35/1, 
BV36/2, BV37/3, BV38/6, BV39/3, BV40/1, BV41/0, BV42/2, BV43/1, BV73/1 
a BV74/1,  

– je-li lokalita umístěna v zastavěném území, neplatí podmínka minimální 
velikosti stavebního pozemku, umístění objektů se řeší v souladu se 
stavebními předpisy, přičemž je nutné respektovat stanovený maximální 
počet objektů hlavních staveb v dané lokalitě,  

– stavby pro bydlení nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od 
hranice lesních pozemků, 

– nové stavby rodinných domů a budovy, které lze umístit na pozemku 
rodinného domu, nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od 
hranice lesních pozemků, pro zastavitelnou plochu BV4/5 se tato vzdálenost 
stanovuje na 15 m, a pro zastavitelné plochy BV9/1, BV12/6, BV24/2 a 
BV27/5 se stanovuje na 20 m. 

Další podmínky využití: 
– u zastavitelných ploch pro bydlení BV23/3, BV27/5 a BV74/1 v blízkosti silnic 

s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením umístění staveb 
prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před 
hlukem a vibracemi v chráněných prostorech, 

– v zastavěných plochách, které se nacházejí ve stanoveném nebo navrženém 
záplavovém území Q100, budou umístěny jenom stavby a zařízení, které, 
nebudou bránit neškodnému odtoku povrchových vod při povodni. 
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6.2. Plochy rekreace 

6.2.1. Stavby pro rodinnou rekreaci (RC) 

Hlavní využití: 
– užívání staveb pro rodinnou rekreaci. 

Přípustné využití: 
– stavby pro rodinnou rekreaci, 
– pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí s rekreací a jsou s ní 

slučitelné (např. informační a turistické služby, hygienická zařízení apod.), 
– stavby bezprostředně související s rodinnou rekreaci a ji podmiňující, a stavby 

a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona na pozemku 
rodinné rekreace umístěny, 

– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 
technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného 
a podmíněně přípustného využití, chodníky apod.),  

– liniové stavby veřejné technické infrastruktury, 
– plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti 

s hlavním využitím. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití, 

– drobné stavby pro sport (např. dětská hřiště). 

Podmínky prostorového uspořádání: 
– podlažnost: do 1 nadzemního podlaží s možností obytného podkroví, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,3, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,5,  
– nové stavby rodinné rekreace a budovy, které lze umístit na pozemku stavby 

pro rodinnou rekreaci, nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od 
hranice lesních pozemků. 

 

6.3. Plochy ob čanského vybavení 

6.3.1. Veřejná infrastruktura (OV) 

Hlavní využití: 
– plochy pro veřejnou občanskou vybavenost. 

Přípustné využití: 
– stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní 

služby, kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu 
obyvatelstva, 

– trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní, 
– ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb občanského 

vybavení, 
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– drobné služby a provozovny provozované v rámci staveb občanského 
vybavení, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití 
ani sousední plochy nad mez pro tyto plochy přípustnou, 

– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 
technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného 
využití, chodníky apod.), 

– plochy parkovacích stání. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani v podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro 
skladování a výrobu neslučitelné s funkcí hlavního využití. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití, 
– stavby pro ubytování. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,4, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,3, 
– nové stavby nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice 

lesních pozemků. 

Další podmínky využití: 
– v zastavěných plochách, které se nacházejí ve stanoveném nebo navrženém 

záplavovém území Q100, budou umístěny jenom stavby a zařízení, které 
nebudou bránit neškodnému odtoku povrchových vod při povodni. 

 

6.3.2. Komer ční zařízení (OM) 

Hlavní využití: 
– komerční zařízení se specifickým charakterem druhů vybavení. 

Přípustné využití: 
– stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby, 
– stavby pro ubytování a stravování, 
– trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní, 
– stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní 

služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, 
– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 

technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného 
využití, chodníky apod.), 

– plochy parkovacích stání. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným 

ani podmíněně přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití. 
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Podmínky prostorového uspořádání: 
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,4, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,3, 
– nové stavby nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice 

lesních pozemků. 
 

6.3.3. Tělovýchovná a sportovní za řízení (OT) 

Hlavní využití: 
– plochy a objekty pro sport a rekreaci veřejného charakteru. 

Přípustné využití: 
– plochy, stavby a zařízení pro sport, 
– trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní, 
– stavby pro stravování, vzdělávání, výchovu a kulturu, 
– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 

technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného 
využití, chodníky apod.), 

– plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním 
využitím. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití, 
– stavby pro ubytování do kapacity 30 lůžek.  

Podmínky prostorového uspořádání: 
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,2, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,5,  
– nové stavby nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice 

lesních pozemků. 
Další podmínky využití: 

– u zastavitelné plochy OT48 bude před povolením umístění staveb a činností 
prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před 
hlukem, přičemž zůstanou zachovány požadavky na pohodu bydlení. 

 

6.3.4. Hřbitovy (OH) 

Hlavní využití: 
– plochy a účelové stavby pro pohřbívání. 

Přípustné využití: 
– stavby pro pohřbívání a související stavby a zařízení, 
– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 

technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného 
využití, chodníky apod.), 

– plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním 
využitím. 
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Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití, 
– drobné služby a provozovny slučitelné s funkcí hlavního využití. 

Další podmínky využití: 
– při povolování staveb musí být maximálně zohledněn územní systém 

ekologické stability. 
 

6.4. Plochy ve řejných prostranství 

6.4.1. Veřejná  prostranství  (PV) 

Hlavní využití: 
– prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, veřejně přístupných 

každému bez omezení. 

Přípustné využití: 
– zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,  
– stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické 

infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, 
chodníky apod.), 

– liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce 
hlavního a přípustného využití, 

– parkovací stání. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např. 

pódia, předzahrádky, přenosné konstrukce, apod.), 
– stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická 

zařízení, stánkový prodej, informační a reklamní zařízení, apod.). 
 

6.5. Plochy smíšené obytné 

6.5.1. Plochy smíšené obytné se zem ědělskou výrobou (BA) 

Hlavní využití: 
– bydlení s užitkovým využitím zahrad ve spojení se zemědělskou činností a 

službami. 

Přípustné využití: 
– stavby pro bydlení v rodinných domech, 
– stavby rodinné rekreace, 
– ubytovací a stravovací služby v rámci staveb pro bydlení nebo rekreaci, 
– služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a 

technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí 
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pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 
hygienickými limity a dopravní zátěží), 

– stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a 
zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na 
pozemcích rodinných a bytových domů, 

– stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu 
obyvatelstva, 

– stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva do kapacity 5 velkých 
dobytčích jednotek, které nejsou určeny k podnikatelským účelům a které 
svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, 
staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího 
území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží), 

– stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby, 
– zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,  
– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 

technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného 
využití, chodníky apod.), 

– plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze v souvislosti s hlavním 
využitím, 

– samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím 
v maximálním počtu odpovídajícím počtu bytů. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popř. 

podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití, 
– výroba, která svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání 

pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží). 

Podmínky prostorového uspořádání: 
– podlažnost staveb: 1  nadzemní podlaží s možností podsklepení a obytného 

podkroví, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,35, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,50,  
– stanovení maximálních počtů objektů hlavních staveb pro bydlení je 

stanoveno pro každou lokalitu v hlavním výkrese (označení lokality/maximální 
počet objektů), 

– nové stavby pro bydlení nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od 
hranice lesních pozemků. 

 

6.6. Plochy dopravní infrastruktury  

6.6.1. Plochy silni ční dopravy (DS) 

Hlavní využití: 
– veřejná silniční dopravní infrastruktura – silnice II. a III. třídy. 
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Přípustné využití: 
– stavby veřejné dopravní infrastruktury, 
– stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, 

opěrné zdi, mosty apod.), 
– liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití, 
– vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků 

protínajících plochy silniční dopravy, 
– založení prvků územního systému ekologické stability. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani přípustném využití a 

zároveň s nimi nesouvisející. 

6.6.2. Plochy místní dopravy (DC) 

Hlavní využití: 
– veřejná silniční dopravní infrastruktura – místní a účelové komunikace. 

Přípustné využití: 
– stavby veřejné dopravní infrastruktury, 
– stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, 

opěrné zdi, mosty, apod.), 
– liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití, 
– vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků 

protínajících plochy místní silniční dopravy. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím. 

6.6.3. Dopravní vybavení (DP) 

Hlavní využití: 
– parkoviště, 
– řadové garáže. 

Přípustné využití: 
– plochy odstavných a parkovacích stání, 
– hromadné a řadové garáže, 
– stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, 

opěrné zdi, hygienická zařízení, informační a reklamní zařízení apod.), 
– stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani přípustném využití a 

zároveň s nimi nesouvisející. 
 

6.7. Plochy technické infrastruktury 

6.7.1. Plochy technické infrastruktury (TI) 

Hlavní využití: 
– plochy technické infrastruktury se samostatným vymezením. 
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Přípustné využití: 
– stavby technické infrastruktury, 
– stavby související dopravní infrastruktury, 
– založení prvků územního systému ekologické stability, 
– stavby a zařízení pro nakládání s odpady. 

Nepřípustné využití: 
– stavby a činnosti nesouvisející s hlavním ani přípustným využitím. 

Další podmínky využití: 
– v zastavitelných a zastavěných plochách, které se nacházejí ve stanoveném 

nebo navrženém záplavovém území Q100, budou umístěny jenom stavby a 
zařízení, které nebudou bránit neškodnému odtoku povrchových vod při 
povodni. 
 

6.8. Plochy výroby a skladování 

6.8.1. Zemědělská výroba (VA) 

Hlavní využití: 
– plochy pro zemědělskou výrobu, skladování a přidruženou výrobu. 

Přípustné využití: 
– pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství 

(např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu 
a skladování krmiva a steliva apod.), 

– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 
technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného 
využití, chodníky apod.), 

– stavby pro administrativu a provoz, 
– plochy odstavných a parkovacích stání, 
– čerpací stanice pohonných hmot. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,  
– stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb, 
– objekty a zařízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých 

negativní vliv nepřesáhne hranici této plochy,  
– stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,50, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,25,  
– nové stavby nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice 

lesních pozemků. 
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Další podmínky využití: 
– provoz s vazbou na dodržení nezávadných životních podmínek nesmí mít 

negativní vliv na plochy pro bydlení a rekreaci 
– u staveb pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb uvedených 

v hlavním využití musí být před povolením umístění těchto staveb prokázán 
soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, 
přičemž budou zachovány požadavky na pohodu bydlení. 

 

6.8.2. Výroba a sklady (VS) 

Hlavní využití: 
– plochy výroby a skladování. 

Přípustné využití: 
– stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby,  
– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 

technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného 
využití, chodníky apod.), 

– stavby pro administrativu a provoz, 
– plochy odstavných a parkovacích stání. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití, 
– čerpací stanice pohonných hmot, 
– stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,50, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,25,  
– nové stavby nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice 

lesních pozemků. 
Další podmínky využití: 

– negativní vlivy provozu s vazbou na dodržení nezávadných životních 
podmínek nesmí přesáhnout hranici plochy pro výrobu a skladování, 

– v zastavěných plochách, které se nacházejí ve stanoveném nebo navrženém 
záplavovém území Q100, budou umístěny jenom stavby a zařízení, které 
nebudou bránit neškodnému odtoku povrchových vod při povodni, 

– u staveb pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb uvedených 
v hlavním využití musí být před povolením umístění těchto staveb prokázán 
soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, 
přičemž budou zachovány požadavky na pohodu bydlení. 

 

6.8.3. Výroba obnovitelné energie (VE) 

Hlavní využití: 
– výroba vodní nebo solární obnovitelné energie. 
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Přípustné využití 
– stavby k využívání energie vodní a solární, 
– stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby 

technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného 
využití, chodníky apod.). 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popř. 

podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití. 

Další podmínky využití: 
– v zastavěných plochách, které se nacházejí ve stanoveném nebo navrženém 

záplavovém území Q100, budou umístěny jenom stavby a zařízení, které 
nebudou bránit neškodnému odtoku povrchových vod při povodni, 

– v zastavitelné ploše VE65 budou umístěny stavby a zařízení k výrobě 
obnovitelné energie pouze ze solární energie,  

– provoz s vazbou na dodržení nezávadných životních podmínek nesmí mít 
negativní vliv na plochy pro bydlení a rekreaci. 

 

6.9. Plochy vodní a vodohospodá řské 

6.9.1. Vodní toky a plochy (WT) 

Hlavní využití: 
– pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní nádrže s retenční funkcí, 

řeky, potoky, další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním 
spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku). 

Přípustné využití: 
– stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití, 
– stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi), 
– související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže), 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury, 
– založení prvků územního systému ekologické stability. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním nebo přípustném využití a 

zároveň s nimi nesouvisející. 

Další podmínky využití: 
– při povolování staveb musí být maximálně zohledněn územní systém 

ekologické stability. 
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6.10. Plochy zem ědělské 

6.10.1. Zemědělské obhospoda řování (AO) 

Hlavní využití: 
– pozemky sloužící k hospodaření na zemědělské půdě. 

Přípustné využití: 
– vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními stromy, eventuelně 

s drobnými remízy, porosty podél mezí, 
– stavby sloužící k vodohospodářským melioracím pozemků, 
– liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – účelové 

komunikace, 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury, 
– založení prvků územního systému ekologické stability, 
– terénní úpravy, které nemění využití plochy. 

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– doprovodné zemědělské stavby do plochy 70 m2 (obdobného rozsahu jako 

např. polní krmiště, salaše, přístřešky, stavby pro chov včelstev, oplocení pro 
chov, apod.), 

– stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání 
(např. turistické stezky, cyklistické stezky, informační zařízení, odpočívadla),  

– zalesnění pozemků do výměry 1 ha, bezprostředně navazující na lesní plochy 
vymezené územním plánem, realizované na IV. a V. třídách ochrany 
zemědělského půdního fondu a na plochách bez třídy ochrany, přičemž 
nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a 
hranice zastavitelných ploch a musí být projednáno dle platných právních 
předpisů. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
– výšková hladina zástavby zemědělských staveb maximálně 7 m nad 

upravený terén, 
– nové zemědělské stavby nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m 

od hranice lesních pozemků. 

Další podmínky využití: 
– u zemědělských staveb musí být prokázáno, že nenarušují krajinný ráz,  
– při povolování staveb musí být maximálně zohledněn územní systém 

ekologické stability. 
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6.10.2. Sady a zahrady (AZ) 

Hlavní využití: 
– plochy zahrad a sadů s převažující vazbou na plochy bydlení a rodinné 

rekreace. 

Přípustné využití: 
– oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou, 
– doplňování a obnova stromových výsadeb, 
– doplňkové stavby související s hlavním využitím, 
– liniové stavby technické a dopravní infrastruktury,  
– založení prvků územního systému ekologické stability. 

Nepřípustné využití: 
– stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně 

přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející, 
– stavby bydlení, rodinné rekreace a ubytování. 

Podmíněně přípustné využití: 
– stavby pro uskladnění zemědělských produktů a nářadí o jednom nadzemním 

podlaží, nepodsklepené, o zastavěné ploše do 16 m2, do výšky 4,75 m 
(kolny). 

Podmínky prostorového uspořádání: 
– výšková hladina zástavby maximálně 4,75 m nad upravený terén, 
– intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,10. 

Další podmínky využití: 
– při povolování staveb musí být maximálně zohledněn územní systém 

ekologické stability. 
 

6.11. Plochy lesní 

6.11.1. Plochy lesní (LH) 

Hlavní využití: 
– pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL . 

Přípustné využití: 
– stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (např. hospodářské objekty, zařízení 

pro chov lesní zvěře, krmelce apod.), 
– liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – účelové 

komunikace, 
– liniové stavby veřejné technické infrastruktury, 
– založení prvků územního systému ekologické stability. 

Nepřípustné využití: 
– veškerá stavební činnost neuvedená v hlavním, přípustném popřípadě 

podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Podmíněně přípustné využití: 
– stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání 

(např. turistické stezky, cyklistické stezky, informační zařízení, odpočívadla). 
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Další podmínky využití: 
– při povolování staveb musí být maximálně zohledněn územní systém 

ekologické stability. 
 

6.12. Plochy smíšené nezastav ěného území 

6.12.1. Zeleň doprovodná (ZD) 

Hlavní využití: 
– veřejná zeleň (aleje, doprovodná zeleň), 
– krajinná zeleň. 

Přípustné využití: 
– liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně vhodných 

přirozených druhů dřevin, 
– založení prvků územního systému ekologické stability. 

Podmíněně přípustné využití: 
– liniové stavby technické infrastruktury, 
– liniové stavby dopravní infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem.  

Nepřípustné využití: 
– objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném popřípadě 

podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. 

Další podmínky využití: 
– při povolování staveb musí být maximálně zohledněn územní systém 

ekologické stability. 
 

6.13. Povolování staveb navržených jako podmín ěně přípustné 
Stavby navržené jako podmíněně přípustné lze umisťovat jen se souhlasem zastupitelstva 
obce, na jejímž území má být stavba umístěna. Souhlas zastupitelstva obce může 
obsahovat podmínky pro umístění takové stavby. U těchto staveb nemohou být použity 
zjednodušující postupy dle stavebního zákona. 
 

6.14. Zajišt ění podmínek pro plánování ve volné zem ědělské krajin ě 
Pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné zemědělské krajině, mimo hranice 
zastavěného území a zastavitelných ploch, lze v rámci pozemkových úprav měnit využití 
území bez nutnosti změny územního plánu, a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, 
zahrada, trvalý travní porost, vodní plocha a lesní pozemek. 

6.15. Definice pojm ů 

Podzemní podlaží 
– podlaží, které má více než polovinu plochy podlahy alespoň 0,8 m pod úrovní 

terénu.  

Nadzemní podlaží 
– podlaží, které není podzemním. 

Podkroví 
– přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a 

dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. 
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Velká dobytčí jednotka 
– jednotka stanovená pro přepočet jednotlivých druhů hospodářských zvířat na 

sčitatelný základ. Jedna velká dobytčí jednotka odpovídá hmotnosti 500 kg 
živé váhy zvířete, bez ohledu na jeho druh. 

 

7. Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, 
staveb a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit a pro které 
lze uplatnit p ředkupní právo 

7.1. Veřejně prosp ěšné stavby 
 
Byly vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby a jimi dotčené pozemkové parcely, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a uplatnit předkupní právo dle ustanovení § 170 
a § 101 stavebního zákona: 
 
D1  –  plocha pro výstavbu ú čelové komunikace  
  Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
  861,  
 
D2  –  plocha pro výstavbu ú čelové komunikace 
  Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
  859, 876, 2514, 
 
D3  –  plocha pro výstavbu ú čelové komunikace 

Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
1218, 1220, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1230, 1232, 1240, 1364, 1365, 1367, 1373/1, 
1375, 1376, 2528/2, 2531/2, 2531/1, 2532, 2533/2, 2534/2, 2564/1, 2566, 

 
D5  –  plocha pro výstavbu ú čelové komunikace 
  Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
  362/1, 362/2, 
 
D6  –  plocha pro výstavbu ú čelové komunikace 
  Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
  384, 
 
D7  –  plocha pro výstavbu ú čelové komunikace 
  Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
  22, 36/2, 
 
D8  –  plocha pro výstavbu ú čelové komunikace 
  Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 

2261/1, 2261/2, 2262, 
 
D10 – plocha pro výstavbu cyklostezky 
 Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
 1791, 1792, 1793/1, 1793/2, 1794, 1795, 1797, 1798, 1799/1, 1799/2, 2103, 2104, 

2105, 2113, 2116/1, 2126/2, 2550, 2579/1, 
 
T1  –  plocha pro čistírnu odpadních vod 

Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
217/4, 217/9, 218/1, 219/3, 219/10, 2492/2, 
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T3  –  koridor řadů oddílné kanalizace 
  Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 

17/1, 25/4, 25/8, 25/22, 25/3, 25/3, 29/5, 35/3, 35/4, 36/1, 36/7,  36/8, 68/2, 68/3, 82, 
83/2, 84, 96/1, 101, 102/1, 102/3, 121/1, 122, 126, 127/2, 127/3, 127/4, 127/9, 
127/10, 128/1, 130/2, 155/2, 155/3, 156/1, 168, 173/1, 173/2, 180/2, 182/1, 183/2, 
192/1, 192/4, 192/5, 195/1, 198, 200/1, 208, 211, 213, 217/4, 217/9, 217/10, 217/2, 
217/3, 217/5, 218/1, 218/2, 219/1, 250, 254/1, 276/1, 457/1, 457/2, 863/1, 868, 874, 
930/1,  1281/1, 1281/2, 1285/1, 1287/1, 1600/2, 1663/2, 1667, 2491/1, 2491/2, 
2492/2, 2492/4, 2493/3, 2500/1, 2504/1, 2512/1, 2516, 2519, 2544/1, 2560/1, 2578/1, 
2582/1, 2583/3, 2509, 2577, 

 
T4 –  koridor vodovodního zásobovacího řadu 

Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
2258/1, 2263, 2264, 2504/1, 
 

T5 –  koridor st ředotlakého plynovodu 
Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
2500/1, 

 

7.2. Veřejně prosp ěšná opat ření 
 
Byla vymezena tato veřejně prospěšná opatření a jimi dotčené pozemkové parcely, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a uplatnit předkupní právo dle ustanovení § 170 
a § 101 stavebního zákona: 
 
U1  –  plocha pro založení lokálního biokoridoru 

Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
628/1, 645/4, 661/8, 661/7, 677, 805/1, 889/3, 890/1, 1057, 1219/4, 1221/1, 1236, 
1238, 1240, 1366, 1373/1, 1506, 1516, 1624/1, 1625, 1626, 1628, 1960/2, 1960/1, 
1962, 1963, 1969, 2340, 2341, 2513, 2528/2, 2532, 2533/2, 2563/2, 2565/1, 2568/2 

 
U2  –  plocha pro založení lokálního biokoridoru 

Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
1209, 1214, 1215, 1221/1, 1240, 1241, 1243, 1245, 1247, 1354, 1357, 1358, 1361, 
1380, 1381, 2531/1, 2532, 2533/1 

 
U3  –  plocha pro založení lokálního biokoridoru 

Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
1618/1, 1639, 1640, 1938, 1969, 2312/3, 2325/1, 2332/2, 2568/1, 2571 

 
 
Byla vymezeno toto veřejně prospěšné opatření a jím dotčené pozemkové parcely, pro které 
lze uplatnit předkupní právo dle ustanovení § 101 stavebního zákona: 
 
P1  –  plocha ve řejného parku 

Dotčené pozemkové parcely v katastrálním území Benešov u Semil: 
36/1, 82, 84, 2582/49, 

 

7.3. Stavby a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu 
 
Stavby k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebyly vymezeny. 
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7.4. Plochy pro asanaci 
 
Plochy pro asanaci nebyly vymezeny. 
 

8. Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené 
grafické části 

 
Počet listů územního plánu: 36 
Počet výkresů: 4 


