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I.1.a) Vymezení zastavěného území
ÚP Benecko vymezuje v k.ú. Benecko (B), k.ú. Dolní Štěpanice (D), k.ú. Horní
Štěpanice (H) a k.ú. Mrklov (M) hranice ZÚ ke dni 31.12.2020.
ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP:
I.2.a. Výkres základního členění území

1 : 5 000,

I.2.b. Hlavní výkres

1 : 5 000.

I.1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
ÚP respektováním stabilizovaných ploch a koordinovaným vymezením ploch změn
vytváří územně technické podmínky pro všestranný rozvoj obce spočívající ve stabilizaci
a mírném nárůstu počtu trvale žijících obyvatel při koordinaci s hodnotami území.
Koncepcí ÚP jsou stabilizovány a podporovány význam a funkce obce Benecko
ve struktuře osídlení Specifické oblasti Krkonoše – Jizerské hory.

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE
Přírodní hodnoty
ÚP celkovou koncepcí vytváří územní podmínky pro ochranu
přírodních hodnot v území, které v zásadě respektuje a je s nimi koordinován.

všech

Kulturní hodnoty
Historický, kulturní, památkový a archeologický potenciál včetně jeho prostředí je
třeba udržovat, opravovat a chránit nejen pro budoucí generace, ale i pro povědomí, znalost
a vzdělanost současných obyvatel a návštěvníků území.
Pro zajištění ochrany památkové rezervace Horní Štěpanice se vymezuje území
zvýšené ochrany kulturních hodnot. Pro celé území se stanovují tyto podmínky:
● musí být respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná
urbanistická skladba,
● využití venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb musí být v souladu
s jejich historickým charakterem a kapacitními a technickými možnostmi,
● veškeré úpravy venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb a objektů musí
směřovat k estetickému, funkčnímu a technickému zhodnocení území
a k zachování jeho kulturních hodnot,
● při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci objektů musí být respektován charakter
a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání.
Civilizační hodnoty
Historicky vzniklá prostorová kompozice sídel a komunikační síť je respektována
a postupně bude doplňována využíváním vymezených ploch změn. Tyto plochy budou
využívány tak, aby bylo vytvořeno příjemné prostředí pro místní obyvatele, s cílem nejen
5
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jejich stabilizace, ale i nárůstu jejich počtu, ale i pro návštěvníky při vazbě na historické
tradice obce s využitím lokálních zvyklostí.
ÚP celkovou koncepcí přispívá k zachování a rozvoji obce jako nadmístního střediska
nejen zimní, ale celoroční rekreace a cestovního ruchu.

I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
URBANISTICKÁ
KONCEPCE,
VČETNĚ
URBANISTICKÉ
KOMPOZICE,
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A SYSTÉMU SÍDELNÍ
ZELENĚ
Urbanistická koncepce obce sleduje zachování původního obrazu osídlení –
soustředěné či rozvolněné zástavby jejích jednotlivých částí. Stávající urbanistická
koncepce, včetně urbanistické kompozice, je zachována – je respektováno a posíleno
centrum obce. Budou respektovány dominanty obce a stávající charakter sídel a hladina
zástavby. Urbanistická kompozice sídla Benecko reprezentuje typické horské osídlení.
Původní drobné hospodářské usedlosti, převážně roubené, se střídají s objekty zděnými
charakteru rodinných domů, horských hotelů a penzionů. V sídle Dolní Štěpanice převažuje
rozvolněná zástavba venkovských obytných a hospodářských stavení, rodinných domů
i budov občanského vybavení. V sídle Horní Štěpanice převažuje lidová architektura
roubených staveb pojizerského typu, doplněná areálem kostela, fary a bývalé školy. V sídle
Mrklov převažuje rozptýlená zástavba zemědělských usedlostí, podél potoka (v západní
části) kompaktnější s příměsí rodinných domů. Východní část sídla, na náhorní plošině, si
zachovává původní charakter rozptýlené zástavby.
Současné plochy s rozdílným způsobem využití jsou členěny na zastavěné území
a plochy mimo něj. Na těchto plochách jsou vymezeny zastavitelné plochy buď v těsné
návaznosti na zastavěné území či naopak z důvodu zachování rozvolněné zástavby formou
solitérů. Jsou stabilizovány a dále rozvíjeny především funkce bydlení, občanské vybavení,
rodinná rekreace a zemědělská výroba, včetně nezbytné dopravní a technické infrastruktury.
Současné plochy smíšené obytné venkovské jsou stabilizované a jsou rozšiřovány
novými plochami, které doplňují ZÚ nebo na něj bezprostředně navazují. Zároveň se v těchto
plochách umožňuje rodinná rekreace.
Plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá
a střední, tělovýchova a sport) v ZÚ jsou převážně stabilizované a navrhuje se jejich další
rozvoj v zastavitelných plochách i plochách přestavby. Plocha hřbitova je samostatně
vymezena a stabilizována, stejně jako současné plochy specifické (Štěpanický hrad,
rozhledna Žalý). Plochy občanského vybavení doplňuje systém sjezdových tratí (ve vazbě na
vertikální dopravu), který je stabilizovaný a dále doplňován ve všech částech obce.
Výroba je v území reprezentována současnými i navrhovanými plochami výroby
a skladování. Současné plochy zemědělské výroby v části Mrklov jsou stabilizované. Dále se
doplňují plochy výroby elektrické energie (vodní elektrárny).
Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je
rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami, včetně ploch přestavby, s cílem
zabezpečení udržitelného rozvoje území a zvýšení jeho bezpečnosti.
Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené
v rámci všech ploch v ZÚ. Samostatně je vymezena nová plocha zeleně (na veřejných
prostranstvích) v části Horní Štěpanice.
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy v členění dle způsobu využití:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k.ú. Benecko:

ZB3, ZB5, ZB8, ZB9, ZB10, ZB11, ZB17, ZB18, ZB23, ZB25,
ZB66, ZB67, Z1-ZB1, Z1-ZB2, Z1-ZB3, Z1-ZB4, Z1-ZB5, Z1ZB6, Z1-ZB7, Z1-ZB8, Z1-ZB14.

k.ú. Dolní Štěpanice:

ZD1, ZD4, ZD7, ZD8, ZD9, ZD10, ZD11, ZD12, ZD13, ZD28,
ZD29,Z1-ZD1, Z1-ZD2.

k.ú. Horní Štěpanice:

ZH1, ZH3, ZH4, ZH7, ZH9, ZH10, ZH29, ZH40, Z1-ZH1, Z1ZH3, Z1-ZH4.

k.ú. Mrklov:

ZM1, ZM2, ZM3, ZM6, ZM8, ZM13.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá a střední
(OVM)
k.ú. Benecko:

ZB30, ZB31, ZB34, ZB36, ZB37, ZB38, ZB39, ZB40, ZB41,
ZB42, ZB72, Z1-ZB11.

k.ú. Horní Štěpanice:

ZH14.

k.ú. Mrklov:

ZM19.

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS)
k.ú. Benecko:
k.ú. Horní Štěpanice:

ZB46, ZB47, ZB52.
ZH18, ZH19.

Plochy výroby a skladování – výroba a skladování (VS)
k.ú. Dolní Štěpanice:
k.ú. Mrklov:

ZD21, ZD22, Z1-ZD3.
ZM22.

Plochy výroby a skladování – výroba elektrické energie (VE)
k.ú. Dolní Štěpanice:

ZD18.

Plochy dopravní infrastruktury – ostatní komunikace (DSK)
k.ú. Benecko:
k.ú. Horní Štěpanice:
k.ú. Mrklov:

ZB56, ZB65.
ZHM1, ZHM2.
ZM24, ZM25, ZM26.

Plochy dopravní infrastruktury – parkoviště (DSP)
k.ú. Benecko:
k.ú. Dolní Štěpanice:
k.ú. Horní Štěpanice:

ZB49, ZB50, ZB51, ZB53, ZB54, Z1-ZB13.
ZD23.
ZH25.
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Plochy dopravní infrastruktury – heliport (DL)
k.ú. Mrklov:

ZM21.

Plochy technické infrastruktury (TI)
k.ú. Benecko:
k.ú. Dolní Štěpanice:
k.ú. Horní Štěpanice:
k.ú. Mrklov:

ZB48.
ZD19.
ZH23.
ZM20.

Plochy sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích (ZV)
k.ú. Horní Štěpanice:

ZH30.

ÚP dále vymezuje plochy ZB79* (SV), ZB80* (SV), ZB81* (SV), ZD31* (SV), ZD32*
(SV), ZD34* (SV), ZD37* (VE), ZM34* (SV), Z1-ZB10* (SV), Z1-ZB12* (OVM), Z1-ZH2*
(SV), Z1-ZM5* (DSK), Z1-ZM14* (SV), Z1-ZM18* (SV) určené k zastavění rozhodnutím či
souhlasem, které nabyly právní moci, avšak příslušné stavby či využití nejsou dosud
zapsány v KN.
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
ÚP vymezuje tyto plochy přestavby:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k.ú. Benecko:

Z1-PB1.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá a střední
(OVM)
k.ú. Benecko:

PB1, Z1-PB2.

Plochy dopravní infrastruktury – parkoviště (DSP)
k.ú. Benecko:
k.ú. Dolní Štěpanice:

PB3.
PD2.

Plochy dopravní infrastruktury – heliport (DL)
k.ú. Benecko:

PB2.

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Mimo navrženou plochu zeleně na veřejných prostranstvích (ZH30) je sídelní zeleň
součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. Ve stávajících plochách je třeba ji
akceptovat a udržovat, v návrhových plochách zakládat a nadále rozvíjet pro optimální
propojení sídla s okolní krajinou. Rozsah takto založené sídelní zeleně bude stanoven
v rámci navazujících správních řízení tak, aby bylo vždy vyloučeno významné negativní
ovlivnění krajinného rázu.
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I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení
podmínek pro jejich využití
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční síť, tvořená silnicemi III/286 20, III/286 24 a III/286 26, včetně krátkého úseku
II/286, je stabilizovaná bez zásadních změn, při respektování jejich normové kategorizace.
Síť ostatních komunikací (DSK) je stabilizovaná. Návrh koncepce se omezuje na dílčí
úpravy a zpřístupnění nových zastavitelných ploch ve všech částech obce, vyjma části Dolní
Štěpanice.
Odstavná stání u stabilizované i nové zástavby musí být řešena v rámci vymezených
ploch nebo vlastních objektů.
Stávající plochy parkovišť (DSP) jsou stabilizované a budou respektovány. Nové
plochy se vymezují v k.ú. Benecko (ZB49, ZB50, ZB51, ZB52, ZB53, ZB54, PB3, Z1-ZB13),
v k.ú. Dolní Štěpanice (ZD23, PD2) a v k.ú. Horní Štěpanice (ZH25).
Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti
silnic III. třídy a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření,
která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po silnicích 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 III. třídy, nikoli jen na ty, které se
vykytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady
stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově navržených plochách
způsobila ve spojení s dopravou na předmětných silnicích III. třídy (např. odrazem) ohrožení
nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plochách.
Plochy heliportu (pro naléhavé případy) jsou vymezeny v ploše centrálního parkoviště
(k.ú. Benecko – PB2), ve sportovním areálu u koupaliště (k.ú. Mrklov – ZM21)
a ve stabilizované ploše DSP Na Křížovkách (k.ú. Mrklov).
Plochy pro ostatní druhy dopravy se na území obce nevyskytují ani nově nevymezují.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Zásobování vodou
Místní vodovodní systémy:
vodovod Benecko s prameništěm Zátiší,
vodovod v části Štěpanická Lhota s prameništěm Štěpanická Lhota,
vodní zdroj „Bátovka“ pro město Jilemnice a část Dolních Štěpanic,
vodovod s prameništěm Pláňka,
vodovod pro státní statek Mrklov,
jsou stabilizované a budou respektovány, včetně vodojemů Benecko – Zátiší, Benecko I.,
Benecko II., Štěpanická Lhota, Pláňka, Dolní Štěpanice, Horní Štěpanice, DPS Mrklov,
stejně jako další místní vodovodní systémy nevelkého rozsahu v Mrklově a v Horních
Štěpanicích. Pro zabezpečení zásobování návrhových ploch pitnou vodou bude v potřebném
rozsahu rozšířen veřejný vodovodní systém, nepřipouští se zásobování pitnou ani užitkovou
vodou z vrtů, kromě ploch v sídlech bez veřejného vodovodu.
Povrchový odběr Jizerka pro a.s. Cutisin Jilemnice včetně vodovodního řadu je
stabilizovaný a bude respektován.
Současné vodní zdroje jsou dostačující k pokrytí spotřeby pitné vody v zastavěném
území i vymezených zastavitelných plochách.
9
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Pitná voda pro nouzové zásobování bude zajišťována cisternami z jiného zdroje
a zvýšeným dovozem balené pitné vody.
Zabezpečení návrhových ploch požární vodou bude zajištěno pomocí požárních
hydrantů osazených na vodovodní síti a z místních vodních toků a ploch stejně, jako tomu
bude i nadále u ploch stabilizovaných.
Stávající odběry vody pro zasněžování sjezdových tratí budou respektovány.
Zneškodňování odpadních vod
Část Benecko má v současné době vybudovaný celoplošný systém kanalizace pro
veřejnou potřebu – oddílnou splaškovou kanalizaci, včetně centrální ČOV, který je
respektován.
Kromě této ČOV pro veřejnou potřebu existují malé ČOV charakteru domovních
čistíren, které jsou využívány pro jednotlivé objekty.
V části Dolní Štěpanice bude zneškodňování odpadních vod zabezpečeno realizací
splaškové kanalizace a čerpací stanice (ZD19) s výtlakem do kanalizační sítě města
Jilemnice.
Koncepce ÚP navrhuje zneškodňování odpadních vod v části Horní Štěpanice
v místní centrální ČOV, pro kterou se vymezuje plocha ZH23. V části Mrklov se vymezuje
plocha ZM20 pro ČS a trasa pro čerpání do stávající ČOV Štěpanická Lhota. Plocha pro ČS
je vymezena v rozsahu umožňujícím případnou realizaci místní centrální ČOV.
Odlehlá sídla a samoty budou nadále zneškodňovat odpadní vody individuálně.
Do oddílné splaškové kanalizace nelze zaústit odvod povrchových dešťových vod
Zásobování elektrickou energií
Zásobování obce elektrickou energií zůstane i ve výhledu nezměněno, tj. systémem
35 kV z vedení VN 583. Vzhledem k prostorovému situování stávajících TS a navrhovanému
rozvoji obce si vyžádá zásobování obce elektrickou energií zvýšení instalovaného
transformačního výkonu ve stávajících TS a realizaci tří stanic 35/0,4 kV, včetně přívodních
VN vedení. Z navrhovaných el. stanic budou dvě TS realizovány v k.ú. Dolní Štěpanice
a jedna v k.ú. Benecko.
Současný systém, který je řešen z podstatné části nadzemním vedením a v menším
rozsahu kabelovým rozvodem VN v severní části obce, bude zachován.
Zásobování plynem
Zastavěné území bude nadále zásobováno ze současné STL plynovodní sítě, na
kterou lze napojit i zastavitelné plochy. Pro jejich napojení budou realizovány nové STL
přípojky plynu nebo nové větve STL plynovodu.
Telekomunikace
Elektronická komunikační zařízení, páteřní radioreléové
telekomunikační kabel jsou stabilizovány a budou respektovány.

trasy

a

dálkový

Nakládání s odpady
Současná koncepce nakládání s odpady bude nadále zachována, systém
odpadového hospodářství (včetně separace komunálního odpadu) je vyhovující. Ve vztahu
k nakládání s odpady není v území stanoveno žádné ochranné pásmo.
Sběrný dvůr je stabilizován v části Dolní Štěpanice.
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OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Současné plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu,
tělovýchovná a sportovní zařízení a hřbitov jsou stabilizované a budou respektovány.
Rozvoj občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury je možný v rámci
všech vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby způsobu využití veřejná
infrastruktura a komerční zařízení malá a střední (OVM). Dále se rozvoj umožňuje v rámci
všech zastavitelných ploch a ploch přestavby ostatních způsobů využití, ve kterých to
připouští jejich stanovené podmínky využití.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Všechny stabilizované prostory přístupné každému bez omezení, sloužící
obecnému užívání jsou součástí ploch s rozdílným způsobem využití v ZÚ, ve kterých to
připouští jejich podmínky využití.
ÚP v Horních Štěpanicích samostatně vymezuje plochu zeleně na veřejných
prostranstvích (ZH30).

I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek projejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných
surovin, civilní ochrana a havarijní plánování, obrana a bezpečnost státu
KONCEPCE
USPOŘÁDÁNÍ
KRAJINY,
VČETNĚ
VYMEZENÍ
PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
ÚP v území mimo ZÚ a zastavitelných ploch vymezuje následující typy ploch
s rozdílným způsobem využití v krajině, a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch změn
v krajině:
Plochy občanského vybavení – specifické (OX)
Současné plochy tohoto způsobu využití jsou stabilizované.
Nové plochy se nevymezují.
Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – sjezdová trať (OSt)
Plochy ZPF a PUPFL, v současné době užívané v zimním období pro sjezdové
lyžování, jsou stabilizované.
Pro zkvalitnění nabídky sportovního využití se vymezují plochy:
k.ú. Benecko: KB8, KB12.
k.ú. Horní Štěpanice: Z1-KH1, Z1-KH2.
k.ú. Mrklov: KM5.
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Vodní toky a plochy budou udržovány v řešeném území v přírodním stavu či
v současných místních úpravách (zpevnění koryta apod.).
Vodní toky a plochy budou respektovány, nebude uvažováno s dalšími regulačními
úpravami. Všechny vodní toky a plochy budou pravidelně udržovány a čištěny.
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Nově se vymezují vodní plochy (vodní nádrže):
k.ú. Benecko: KB6
k.ú. Horní Štěpanice: KH4.
Plochy smíšené nezastavěného území – přirozené a přírodě blízké ekosystémy (NSp)
Rozptýlená krajinná zeleň především na plochách ostatních – neplodné půdy mimo
zastavěné území je stabilizovaná a bude respektována a udržována v současném stavu.
Plochy zemědělské (NZ)
ÚP považuje strukturu ZPF za stabilizovanou. Výjimečně se vynětí ze ZPF povoluje
jen na zastavitelných plochách, pro realizaci ÚSES nebo pro protipovodňová a protierozní
opatření v souladu s pozemkovými úpravami.
Plochy lesní (NL)
ÚP důsledně chrání PUPFL. Výjimečně se vynětí z PUPFL povoluje jen na
zastavitelných plochách a na plochách změn v krajině pro plochy dopravní infrastruktury
a plochy sjezdových tratí.
Podmínky pro změny využití ploch
Mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch lze měnit využití území
u uvedených kultur, bez nutnosti změny územního plánu, po projednání dle platných
právních předpisů, následujícím způsobem:
• z orné půdy na zahradu, TTP, vodní plochu, PUPFL,
• ze zahrady na ornou půdu, TTP, vodní plochu, PUPFL,
• z TTP na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, PUPFL,
• z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, TTP, PUPFL,
• z PUPFL na ornou půdu, zahradu, TTP, vodní plochu,
• pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na
orné půdě, zahradě, TTP, vodní ploše, PUPFL.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Plochy prvků ÚSES – biocentra regionálního významu RC1220 a RCL003,
biokoridory regionálního významu RK703/K1, RK706/K1, RK706/K2, RK711/K4, RKL004/K1,
RKL004/K2, RKL005/K1 s vloženými biocentry místního významu RK702/C4, RK706/C1,
RK711/C4, RKL004/C1, biocentra místního významu L25/C1, L25/C2, L27/C1, L28/C1,
L28/C2, L29/C1 a L30/C1 a biokoridory místního významu RK702/K3, RK702/K4, RK702/K5,
L25/K1, L25/K2, L25/K3, L26/K1, L27/K1, L28/K1, L28/K2, L28/K3, L28/K4, L29/K1, L30/K1,
L30/K2, jsou nezastavitelné. Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti,
které by mohly vést k ochuzení druhové bohatosti a snížení ekologické stability. V řešeném
území je ÚSES funkční.
Plochy zastavěného území ležící v prvcích ÚSES nebudou oplocovány. Výjimku lze
udělit pouze pro oplocení ploch nezbytně nutných pro chov domácích zvířat, ochranu
vysazovaných a pěstovaných kultur apod. Tato oplocení nesmí trvale narušovat funkci
dotčeného prvku ÚSES. Stavby liniového charakteru musejí procházet přes prvky ÚSES
v nejkratším možném směru a přednostně podzemním způsobem.
Při obnově a úpravě ploch v rámci prvků ÚSES budou používány výhradně domácí
dřeviny odpovídající daným stanovištním podmínkám.
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Vodní plochy, které jsou součástí prvků ÚSES, nebudou využívány k hospodářským
účelům, které by vyžadovaly oplocení.

PROSTUPNOST KRAJINY
Dopravní prostupnost
Prostupnost krajiny trasami silniční a nemotorové dopravy je v území stabilizovaná,
dále bude rozvíjena v dopravě nemotorové obnovou části sítě cest s návrhem cyklotras, jako
spojnic rozptýlených částí osídlení i atraktivit území. Pro pěší dopravu bude nadále
využívána síť současných veřejných pozemních komunikací a síť ostatních komunikací,
která je doplňována o nové úseky na celém území obce. Cyklistická doprava nepředpokládá
vybudování cyklostezek. Cyklotrasa č. 22 vedoucí západním okrajem území v trase silnice
III. třídy je stabilizovaná. Síť KRNAP je stabilizována (9, 10) s výjimkou trasy 10A (úsek hotel
Kubát – centrální parkoviště), kde je navrženo přesunutí na silnici (Belevue).
K prostupnosti přispívá i systém vertikální dopravy (vleky, lanovky), který je
stabilizován a dále rozvíjen. ÚP systém vertikální dopravy (vleky) doplňuje v k.ú. Benecko
(01) a v k.ú. Mrklov (06).
Biologická prostupnost
Biologická prostupnost území je dobrá. Pro její zlepšení bude udržována plná
funkčnost vymezených prvků ÚSES a budou odstraňovány migrační bariéry v tocích.
Zároveň bude respektována průchodnost zastavěným územím, a to nezaplocováním celých
vykatastrovaných pozemků, ale pouze ploch nezbytně nutných k zabezpečení majetku
a osob. Ploty budou budovány tak, aby umožňovaly migraci hmyzu, drobných savců a ptáků.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Samostatná opatření nejsou navrhována.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Samostatná opatření nejsou navrhována.

REKREACE
Rozvoj rodinné rekreace je možný v rámci stabilizovaných i návrhových ploch
smíšených obytných venkovských.
Hromadná rekreace zimního i letního charakteru (přechodné ubytování a veřejné
stravování) bude realizována ve vymezených plochách občanského vybavení – veřejné
infrastruktury, komerčních zařízení malých a středních v plochách jiného způsobu využití, ve
kterých to připouští jejich podmínky využití.
Pro doprovodné aktivity cestovního ruchu charakteru tělovýchovy a sportu jsou
vytvářeny územní podmínky k zabezpečení jak celoročního využití území, tak nabídky letních
či zimních sportů.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Plochy pro dobývání nerostů se v území nevyskytují ani nenavrhují.
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CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST
STÁTU
ÚP respektuje současný stabilizovaný systém civilní ochrany obyvatelstva
a havarijního plánování, stejně jako zájmy obrany a bezpečnosti státu v oblasti dopravní
a technické infrastruktury.

I.1.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
ÚP respektuje stávající členění území obce na stabilizované plochy s rozdílným
způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn
(zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině).
ÚP vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
-

plochy smíšené obytné – venkovské (SV),

-

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá
a střední (OVM),

-

plochy občanského vybavení – hřbitov (OH),

-

plochy občanského vybavení – specifické (OX),

-

plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS),

-

plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – sjezdová trať (OSt),

-

plochy výroby a skladování – výroba a skladování (VS),

-

plochy výroby a skladování – výroba elektrické energie (VE),

-

plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ),

-

plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – silnice II. třídy, III. třídy,
ostatní komunikace (DS II, DS III, DSK),

-

plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – parkoviště (DSP),

-

plochy dopravní infrastruktury – letecká doprava – heliport (DL),

-

plochy technické infrastruktury (TI),

-

plochy vodní a vodohospodářské (W),

-

plochy sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích (ZV),

-

plochy smíšené nezastavěného území – přirozené a přírodě blízké
ekosystémy (NSp),

-

plochy zemědělské (NZ),

-

plochy lesní (NL).

14

Územní plán Benecko

Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným způsobem
využití se jedná o:
-

plochy stabilizované (stav - v ploše není navržena změna využití),

-

plochy změn (návrh - je navržena budoucí změna využití – Z = zastavitelná
plocha, – P = plocha přestavby, – K = plocha změny v krajině),

-

plochy územních rezerv (rezerva – R = kde je navržena ochrana pro možný
budoucí způsob využití).

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VČETNĚ
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
V tomto ÚP se rozumí:
hlavním využitím převažující účel využití plochy, tedy účel plošně zahrnující více než 50 %
rozlohy vymezené plochy, jehož realizaci ÚP nepodmiňuje splněním specifické podmínky,
přípustným využitím takový účel využití plochy, jehož realizaci ÚP nepodmiňuje splněním
specifické podmínky,
podmíněně přípustným využitím takový účel využití plochy, jehož realizaci ÚP podmiňuje
splněním specifické podmínky,
stavbou, zařízením a činností neuvedeného využití nebo nesouvisející s hlavním,
přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, takový účel využití, který není hlavním,
přípustným nebo podmíněně přípustným využitím vyvolán nebo nepodmiňuje jeho realizaci
nebo plnohodnotnou existenci (vyvolané jsou převážně přeložky inženýrských sítí,
podmiňující jsou převážně nezbytná dopravní a technická infrastruktura),
stavbou hlavní stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb,
doplňkovou stavbou stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním
souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby
hlavní,
stabilizovaným (objektem) rodinný dům, bytový dům či jiná stavba, která byla zapsána do
KN před datem vymezení hranice ZÚ tímto ÚP,
rekreací – cestovním ruchem aktivní či pasivní trávení volného času směřující k obnově
těla nebo mysli, pobyty turistů v území vyvolané jeho poznáváním nebo rekreací či prací
v něm, včetně činností s nimi souvisejícími či jimi vyvolanými,
službami (bez přívlastku „sociální“ či „zdravotní“) hospodářské činnosti uspokojující určitou
individuální potřebu, hrazené ze soukromých zdrojů, jejichž výsledkem je užitečný efekt
v případě služeb nevýrobního charakteru či výrobek v případě služeb výrobního charakteru,
obchodním prodejem prodej zboží v maloobchodním zařízení zahrnujícím prodejní plochy
zastřešené i nezastřešené, včetně souvisejících administrativních a technických provozů
(kanceláře, šatny, sklady, komunikace apod.),
nemotorovou dopravou všechny druhy dopravy nevyužívající motorový pohon – tedy
doprava pěší, cyklistická, lyžařská a hipodoprava, včetně bezmotorové dopravy vodní,
drobným chovatelstvím a pěstitelstvím chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů
a pěstování rostlin, které nejsou provozované jako podnikatelské činnosti a jejichž negativní
vlivy neovlivní pozemky sousední,
zelení sídelní zatravněné plochy, keře a stromy v ZÚ a zastavitelných plochách, kromě
pozemků zemědělsky nebo lesnicky obhospodařovaných,
mírou využití (zastavění) největší přípustný podíl stavebně zpevněné části plochy (stavba
hlavní, stavby doplňkové, dvorky či nádvoří, vjezdy, chodníky apod.) na její celkové rozloze;
míra využití (zastavění) se stanovuje pro celou vymezenou plochu i pro každou z ní
oddělenou část,
míra využití (ozelenění) nejmenší přípustný podíl rozlohy budoucí ozeleněné (celková
rozloha bez budoucí zastavěné plochy pozemku a bez zpevněných ploch – odstavné,
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manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní) části zastavitelné plochy či plochy přestavby,
určené pro vymezení stavebního pozemku a s ním souvisejících dalších pozemků (např.
zahrad a předzahrádek) zpravidla pod společným oplocením, na její celkové rozloze, udaný
v %,
výšková hladina zástavby rozdíl nadmořských výšek nejvyššího bodu stavby a nejníže
položeného místa průniku jejích konstrukcí úrovní rostlého (neupraveného) terénu.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech,
- rodinná rekreace.
Přípustné využití:
- bydlení ve stabilizovaných bytových domech,
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče
o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva,
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby) nerušící hlavní
využití,
- výrobní služby a skladování, zemědělství nerušící hlavní využití
a nezvyšující dopravní zátěž v území,
- drobné chovatelství a pěstitelství,
- dopravní a technická infrastruktura,
- zeleň,
- veřejná prostranství.
Nepřípustné využití:
- stavby,
zařízení
a
činnosti
nesouvisející
s hlavním
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- minimální velikost zastavitelné části plochy sloužící k umístění
stavby nebo souboru staveb – v plochách ZB11, ZH1 a ZM1 2000
m2, v ploše Z1-ZB6 1 500 m2, v ostatních plochách 800 m2,
-

míra využití (zastavění) – max. 30 %,

-

míra využití (ozelenění) – min. 70 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 10,5 m.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá
a střední (OVM)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (veřejná infrastruktura – vzdělávání
a výchova, veřejná správa, sociální a zdravotní služby, péče
o rodinu, ochrana obyvatelstva), občanské vybavení (komerční
16

Územní plán Benecko

zařízení – obchodní prodej, ubytování, stravování, služby)
nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v sousedních
plochách umožňujících umístění staveb pro bydlení.
Přípustné využití:
-

občanské vybavení (tělovýchova a sport) nerušící hlavní využití,

-

bydlení v rámci staveb hlavního využití,

-

dopravní a technická infrastruktura,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a
přípustným využitím.

činnosti

nesouvisející

s hlavním

nebo

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 50 %,

-

míra využití (ozelenění) – min. 50 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 10,5 m.

Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (veřejné pohřebiště).

Přípustné využití:
-

dopravní a technická infrastruktura,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy občanského vybavení – specifické (OX)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení specifického charakteru.
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Přípustné využití:
-

občanské vybavení (služby související s hlavním využitím),

-

technická a dopravní infrastruktura,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a
přípustným využitím.

činnosti

nesouvisející

s hlavním

nebo

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (tělovýchova a sport).

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (vzdělávání a výchova, zdravotní služby,
kultura, ubytování, stravování, služby) v rámci staveb hlavního
využití,

-

bydlení v rámci staveb hlavního využití,

-

dopravní a technická infrastruktura,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 60 %,

-

míra využití (ozelenění) – min. 40 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 8,5 m.

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – sjezdová trať (OSt)
Hlavní využití:
-

sjezdové lyžování, snowboarding, snowtubing,

-

obhospodařování zemědělského půdního fondu.
18
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Přípustné využití:
-

dopravní a technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným
nebo podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

letní sportovní aktivity v prostoru sjezdové trati Kejnos (3) za
podmínky, že jejich provoz nesmí ohrozit předmět ochrany
přírody.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy výroby a skladování – výroba a skladování (VS)
Hlavní využití:
-

výroba a skladování, výrobní služby, jejichž negativní vliv
nepřekračuje hranici vymezené plochy nad mez přípustnou pro
sousední plochy.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby),

-

dopravní a technická infrastruktura,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 60 %,

-

míra využití (ozelenění) – min. 40 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 9 m.

Plochy výroby a skladování – výroba elektrické energie (VE)
Hlavní využití:
-

výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně.

Přípustné využití:
-

dopravní a technická infrastruktura,

-

opatření podporující migraci organismů.
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Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 80 %,

-

míra využití (ozelenění) – min. 20 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 9 m.

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)
Hlavní využití:
-

zemědělská výroba a skladování pro zemědělství.

Přípustné využití:
-

výroba a skladování, výrobní služby,

-

občanské vybavení (stravování, obchodní prodej, služby),

-

dopravní a technická infrastruktura,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 60 %,

-

míra využití (ozelenění) – min. 40 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 12 m.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – silnice II. třídy, silnice III.
třídy, ostatní komunikace (DS II, DS III, DSK)
Hlavní využití:
-

silniční doprava na pozemcích silnic II. a III. třídy a ostatních
komunikací.

Přípustné využití:
-

ostatní plochy pro dopravu (parkoviště, odstavné plochy)
a chodníky mimo průjezdný profil komunikací,

-

nemotorová doprava,

-

technická infrastruktura,
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-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – parkoviště (DSP)
Hlavní využití:
-

zařízení pro dopravu v klidu (parkoviště).

Přípustné využití:
-

technická infrastruktura,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 90 %,

-

míra využití (ozelenění) – min. 10 %,

-

výšková hladina zástavby – není stanovena.

Plochy dopravní infrastruktury – letecká doprava – heliport (DL)
Hlavní využití:
-

přistávací plocha pro vrtulníkovou dopravu složek integrovaného
záchranného systému.

Přípustné využití:
-

technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním
21

Územní plán Benecko

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

bez nadzemních staveb.

Plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavní využití:
-

technická infrastruktura.

Přípustné využití:
-

dopravní infrastruktura,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Hlavní využití:
-

vodohospodářské využití (stabilizace odtokových poměrů
v krajině, akumulace vody a odvádění povrchových vod).

Přípustné využití:
-

protipovodňová a protierozní ochrana území,

-

dopravní a technická infrastruktura,

-

prvky ÚSES,

-

opatření podporující migraci organismů.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.
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Plochy sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích (ZV)
Hlavní využití:
-

zeleň na plochách veřejných prostranství.

Přípustné využití:
-

vodní plochy,

-

ostatní plochy pro dopravu (parkoviště, odstavné plochy),
chodníky,

-

občanské vybavení (tělovýchova a sport),

-

drobná architektura a mobiliář pro relaxaci,

-

dopravní a technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 10 %,

-

míra využití (ozelenění) – min. 90 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 4 m.

Plochy smíšené nezastavěného území – přirozené a přírodě blízké ekosystémy
(NSp)
Hlavní využití:
-

přirozené a přírodě blízké ekosystémy,
protierozní a protipovodňová ochrana.

Přípustné využití:
-

vodní plochy, mokřady,

-

zeleň,

-

trasy nemotorové dopravy,

-

dopravní a technická infrastruktura,

-

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

-

prvky ÚSES.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.
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Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy zemědělské (NZ)
Hlavní využití:
-

obhospodařování zemědělského půdního fondu.

Přípustné využití:
-

protierozní a protipovodňová ochrana,

-

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

-

stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační
systémy, odpočívadla),

-

dopravní a technická infrastruktura,

-

prvky ÚSES,

-

vodní plochy.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a
přípustným využitím.

činnosti

nesouvisející

s hlavním

nebo

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy lesní (NL)
Hlavní využití:
-

plnění funkce lesa.

Přípustné využití:
- protierozní a protipovodňová ochrana,
- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,
- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační
systémy a odpočívadla),
- dopravní a technická infrastruktura,
- prvky ÚSES,
- vodní plochy, mokřady.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
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Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

PRO

VYUŽITÍ

VYBRANÝCH

PLOCH

S ROZDÍLNÝM

Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a pro
podporu ochrany a rozvoje hodnot území se stanovují, v členění dle ploch či jejich skupin,
tyto podmínky:
-

zastavitelné plochy
navazujícími na ZÚ,

budou

využívány

postupně,

počínaje

jejich částmi

-

v plochách přestavby se nepřipouštějí nové stavby pro dosavadní způsob využití,

-

nadzemní stavby umisťovat v minimální vzdálenosti od lesního pozemku,
rovnající se výšce lesního porostu v době mýtní zralosti,

-

srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu budou před svedením do
kanalizace a vodního toku přednostně vsakovány nebo zadržovány v rámci
těchto ploch,

-

využití plochy ZH23 se vzhledem k předpokládanému oprávněnému zájmu
ochrany urbanistického a architektonického dědictví (v zohlednění přímé vazby
k památkové rezervaci) podmiňuje prokázáním souladu se zájmy památkové
péče v dalším stupni projektové dokumentace,

-

využití plochy KB12 se podmiňuje změnou ÚP Vrchlabí,

-

způsob využití ploch KB8, KM4, KM5, ZH18, ZM2, ZM20, ZM22, nesmí ohrozit
předmět ochrany přírody,

-

v plochách ZB37, ZB66 bude provedeno na projektové úrovni hodnocení záměru
na prameniště s výskytem ZCHD,

-

v ploše ZD18 bude provedeno na projektové úrovni hodnocení kumulativního
vlivu obdobných záměrů na toku Jizerky a bude vyloučen vliv na EVL,

-

realizací využití plochy ZH9 nesmí dojít k eutrofizaci a degradaci prameniště,

-

plochy smíšené obytné – venkovské navrhované v návaznosti na plochy
dopravní infrastruktury (současné i nově vymezené) jsou podmíněně vhodné pro
toto funkční využití do doby průkazu naplnění hygienických limitů hluku z provozu
na těchto plochách, a to v chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční
době,

-

v plochách smíšených obytných – venkovských navrhovaných o rozloze menší
než 800 m2 se připouští nejvýše 1 stavba hlavní,

-

plochy ZB67, ZH40 jsou určeny pouze pro doplňkovou stavbu (garáž),

-

při využití plochy ZB5 nutno respektovat vzrostlou krajinotvornou zeleň podél
přilehlé komunikace,

-

v ploše ZB38 se nepřipouští bydlení a ubytování,

-

v ploše ZH30 se nepřipouští občanské vybavení (tělovýchova a sport) ani
dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným
využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury,

-

není-li výšková hladina zástavby stanovena nebo je omezena pouze shora, bude
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s ohledem na místní poměry respektována současná hladina okolní zástavby,
-

vodní a vodohospodářské plochy v prvcích ÚSES nebudou využívány pro účely,
které by vyžadovaly oplocení a zhoršovaly přirozenou kvalitu vod,

-

v ploše Z1-ZB1 zachovat na okrajích dřevinný porost (z důvodu výskytu chřástala
polního),

-

na pozemku p.č.st. 267 v k.ú. Horní Štěpanice lze provádět stavební úpravy
stávajících staveb ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, které
nezatíží plochu novou dopravní zátěží a nenaruší charakter a strukturu zástavby,

-

při využití plochy Z1-ZH3 (SV) nebude dotčen výskyt ZCHD,

-

při využití plochy Z1-PB2 (OVM) nebude dotčen výskyt ZCHD ani sousední prvek
ÚSES.

Stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
ÚP plochy tohoto charakteru nestanovuje.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Pro zachování a dosažení cílových kvalit KC – Západní Krkonoše, krajiny 04-6
Beneckovsko, je třeba zachovat charakter a strukturu krajiny.
Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se proto stanovují
tyto podmínky:
■

při výstavbě respektovat současnou prostorovou kompozici obce s tím, že
výšková hladina zástavby nesmí výrazně narušit současný krajinný ráz,

■

do volné krajiny neumísťovat zařízení narušující harmonická měřítka krajiny
(výškové stožáry, zařízení pro ustájení zvířat a objekty pro skladování či
odstavování zemědělské techniky apod.),

■

do PD jednotlivých záměrů mimo ZÚ zahrnout jejich začlenění do krajiny
(jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonické
měřítko) a navrhnout ozelenění,

■

inženýrské sítě umísťovat přednostně pod zem,

■

při výstavbě budov
výhledů a průhledů,

■

při realizaci staveb používat prostředky a technologie snižující negativní vliv na
jednotlivé složky životního prostředí,

■

v zastavěném území a v zastavitelných plochách se na střechách budov
nevylučuje umísťování fotovoltaických systémů,

■

zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně
podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky, aleje),

■

zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním, obnovou a údržbou cestní sítě,

■

v celém území obce se nepřipouštějí stavby pro reklamu a v nezastavěném
území ani zařízení pro reklamu v žádné podobě,

■

PD plochy ZB5 bude vyhodnocena z hlediska vlivů na krajinný ráz.

■

terénní úpravy a odstraňování vegetace směřovat mimo hnízdní období (květen –
srpen),

i

výsadbě

zeleně

dbát

na

zachování

tradičních
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■

umísťovat zástavbu při okraji ploch v návaznosti na přístupovou komunikaci,

■

v plochách přiléhajících k vodním tokům navazovat přímo na okraj toku zelení.

Ostatní podmínky ochrany krajinného rázu nejsou s orgánem ochrany přírody
a krajiny dohodnuty a budou stanoveny pro jednotlivé stavby nebo soubory staveb v rámci
procesu jejich povolení.

I.1.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
ÚP vymezuje tuto VPS s možností vyvlastnění:
VT1 – technická infrastruktura – dopravní a technické zajištění prameniště v k.ú. Horní
Štěpanice.
ÚP nevymezuje žádné VPO ani stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu či plochy pro asanaci.

I.1.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 § 8 katastrálního zákona
ÚP nevymezuje VPS ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
ÚP nestanovuje kompenzační opatření.

I.1.j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
ÚP vymezuje tyto plochy územních rezerv pro možné budoucí využití:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k.ú. Benecko:

Z1-RB1, Z1-RB3.

k.ú. Dolní Štěpanice:

Z1-RD5, Z1-RD6, Z1-RD7.

k.ú. Horní Štěpanice:

Z1-RH8, Z1-RH9.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá a střední
(OVM)
k.ú. Horní Štěpanice:

Z1-RH10, Z1-RH11.
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Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – sjezdová trať (OSt)
k.ú. Horní Štěpanice:

Z1-RH12.

k.ú. Mrklov:

Z1-RM10.

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS)
k.ú. Dolní Štěpanice: RD1
a stanovuje tyto podmínky pro prověření možného budoucího využití:
- koordinace s limity využití území a jeho hodnotami,
- napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
- přínos pro udržitelný rozvoj území.

I.1.k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části
Textová část ÚP má celkem 14 stran oboustranného textu.
Grafická část obsahuje 3 výkresy:
I.2.a. Výkres základního členění území
1 : 5 000,
I.2.b. Hlavní výkres
1 : 5 000,
I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez 1 : 5 000.
(příloha textové části I.1.)
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Seznam zkratek a symbolů

a.s.
ČKA
ČOV
ČR
ČS
EVL
KC
KN
KRNAP
k.ú.
MŽP
ORP
PD
PUPFL
RC
RK
STL
TS
TTP
ÚP
ÚPD
ÚSES
VN
VPO
VPS
ZPF
ZÚ

akciová společnost
Česká komora architektů
čistírna odpadních vod
Česká republika
čerpací stanice
evropsky významná lokalita
krajinný celek
katastr nemovitostí
Krkonošský národní park
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
obec s rozšířenou působností
projektová dokumentace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
biocentrum regionálního významu
regionální biokoridor
středotlaký
elektrická stanice pro transformaci VN/NN
trvalý travní porost
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vysoké napětí
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
zemědělský půdní fond
zastavěné území
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