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1 Skalka u Doks

zovatel 1
Skalka u Doks,
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v souladu s 50 odst. 3

uje 1 ze Skalka u Doks

N 1 Skalka u Doks bude      
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1 Skalka u Doks (
do 26.6.2015) . K

P lze podat .G.M. 1

  v. r.

12.5.2015
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ÚSES, PUPFL, životní prost 



  

 



   

 

 

 

   

   

   

   

  

  

   

   

    

   

   

    

    

  ešení požadavk   

   

  

  ny využití nezastavitelných ploch 

   

 Stanovení podmínek pro využití ploch 

     

  sobem využití 

    

    

   

       

            
   nostem. Ostatní údaje, jejichž zm   
 vodu její požadované p  

 

     
     

   

     
katastrální mapou použitou v ÚP Skalka u Doks.  



   

 

  

 

 

 

 

 etího odstavce – první odrážka se ruší a nahrazuje 

  budou využity plochy (lokality): 
  

 
   

 

  
  vodní využití plochy, zastavitelnost

       
 






 





 





 





     
   

  




 
 




1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost
 
3.napojení na inženýrské sít  
4.limity využití území




 





  
  ního využití

 
3. napojení na inženýrské sít 






  

  

  
  vodní využití plochy, zastavitelnost 

  




 
 




1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost
 
3.napojení na inženýrské sít  
4.limity využití území




 





  
  ního využití z plochy výroby a skladování – 
  
 

 
 stávající napojení na inženýrské sít 






   

 



  

    využita pro plochy bydlení – 


  

 

 

            
  

  
  vodní využití plochy, zastavitelnost

  NY VYUŽITÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 

   

  

  

   

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

    

Ruší se poslední odrážka:

 

  SOBEM VYUŽITÍ 

  

  

  

 

    

  ípustné využití území

     ení na pozemcích a jejich údržba zp   
 

       ní údržby ploch, pokud je nelze od     
           
             
           
   

  

  
  vodní využití plochy, zastavitelnost

 



  



   

 

      

   

       
 














  

  



     

 

 

 

A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska  

A1 Vyhodnocení využívání území z hlediska širších v  

  et záležitostí nadmístního významu, které nejsou  

   

  

   

   elného využití zastav      




      

     

    

    

     

     

   ní stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným sobem využití 9 

        

      

     

                
 



    

      

      

     

      ešení na složky p  

     

     

   .1 s požadavky ÚPD vydané krajem 12 

    


    .1 s požadavky Stavebního zákona a jeho 
  




    .1 s požadavky zvláštních právních p   
     




   na udržitelný rozvoj území 


    
 



     

 

 

     
     
       

                    
     



     

 

A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 


A1 VYHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH V 

                  
využití jedné plochy výroby a skladování – zem  
          využití území do koordina 


   
              


      
využití území z nich vyplývající.  

  ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 


   .1 je v souladu se ZÚR LK, nenavrhují se záležitost  
 

  

 

            
            
   ní (dále též Zpráva). Zhotovitelem 
     
 

  
     innosti byl požádán M         

           


   .1 bylo zpracováno v souladu s požadavky zákona   
                
              


              
 

  

 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce     
  
požadavcích na zm          
 



  
            
požadavku v Zadání. Byla prov ena možnost zm  ního využití stabilizované plochy 
             
    ást, 618/28, 618/29). Plocha byla využívána pro sad 
  ilo realizovat, proto navrhovatel požadoval zm nu využití 
            
    



     

 

    estavby P22 a byla navržena zm 
 ního využití pouze v rozsahu p  
  .1 respektuje stanovené podmínky pro využití ploch  sobem využití 
 sobem využití, podmínky prostorového 
 
Území obce Skalka u Doks neleží v rozvojové oblasti      
          
       

     
               
        
           

    .1 byla využita poskytnutá informa  
 eny evidované limity využití území 
             
        
       é limity využití území jsou 
   
           
 

  

  
 R a ZÚR LK nevyplývají konkrétní požadavky na území
   
   
     
              
 

  

  
 
   
              


 Požadavky na vymezení ploch a koridor       
využití, které bude nutno prov 

 nebylo požadováno 

 Požadavky na prov       
 ení a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlas  

 nebylo požadováno 

d) Požadavky na prov  
           
 

 nebylo požadováno 

e) Požadavky na zpracování variant 

 nebylo požadováno 



     

 

f) Požadavky na uspo  
       

  
         
            
      
   
        

 
  


g) Požadavky na vyhodnocení p    územního plánu na udržitelný 


nebylo požadováno

 POŽADAVKY ZADÁNÍ BYLY SPLN 



     

 

   ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV   
 

            
            
   


             
            
kompaktní strukturu zástavby. V samostatné odtržené poloze leží 

    evažuje obytná funkce s podílem individuální rodinn 
  evažuje zem  

  
   
             
 

   no, že    
                   
              
      
              
     emž polovina plochy se nachází v zastav ném území. Plocha bude využita 
   

  ena možnost zm   ního využití stabilizované plochy výroby a skladová 
   
    ást, 618/28, 618/29). Plocha byla využívána pro sad 
  ilo realizovat, proto navrhovatel požadoval zm nu využití území. 
    
      ního využití území pouze v rozsahu 
    

     

    

           
  

  
   

   


 

   

       

 

   
 anského vybavení a lokality navržené v kategorii pl     
 

             
   



     

 

 

      ního využití 
                


POTENCIÁL ŽIVOTNÍHO PROST 

     neovlivní koncepci ochrany a tvorby životního pros   
Skalka u Doks. Není navrhováno využití území, které by nebylo v souladu s cíli ochrany životního 
    
             



   

 

         .1 jsou navrženy 

 

      
  

          
     .1 se nedotýká registrovaných ložisek nerostných 
     


 

     
 ná území a v navržených plochách se nenachází žádné   


       
      
využití se nachází na ÚAN III. Z uvedeného vyplývá        
  R a umožnit provedení archeologického pr 

  

 
     
      
      

 

   

 

Urbanistická koncepce, využití ploch a jejich uspo    
   

   

           
zastavováním v ÚP navržených zastavitelných ploch.    .1 navržená 
    
 

    

     


                
  



     

 

    




 
 

 vodní využití 





   











    
 
   využita, zbývá pozemek 











 


    
 
     využita (1 RD) 











 


    
 
   využita (2 RD, 
 
   











      
 
   











 


  na funkce a etapy v ÚP navržené 

  
 




  

  
       využity stávající stavby. 
Jejich charakter nevyžaduje významnou p   navrhované využití. 




 

 

 vodní využití 





   








 


  
 


  
  ního využití z plochy výroby a 
  

budou využity stávající stavby a napojení na 





  

 
    

    

   

               
navržený dopravní systém obce vycházející z urbanis   


  ované plochy budou napojeny na stávající nebo navrž
     
 
 



     

 

       


   

               
       .1 nevyvolává zvýšené požadavky na svoz a likvidaci
 

    

               
     anské vybavení se nepožadují. 

    

   

    EŠENÍ POŽADAVK 

Požadavky vyplývající z dalších právních p           
   
             
   

    

              
                
                 
       ní využití, bylo v minulosti vydáno souhlasné závaz 
      edpokladu, že d        
  

    

   .1 neleží v p   
  

             
     é stability a ani budoucí využívání 
  



   NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
 SOBEM VYUŽITÍ  

             
  
 sobem využití (funk ní plochy) a specifikovány podmínky jejich  využití

   

   
          
 

                   
                
               
               
 



     

 

         
 

      


     

     .1 na životní prost edí nebylo požadováno. Kompenza   


    

              
využitím plochy bydlení – individuální venkovské. D      
           a využití drobné proluky 
pro možné rozší 

  

    
   


   
  

   

    
  .1 jsou navrženy v 1. etap 

   
 

     
            
                  
  

   ením MŽP a MMR se pro plochu p     
                 
 ní využití z ploch výroby a skladování – zem       
    dního fondu nevyhodnocují, protože se jedná o ploch  
              
stavbami. Tyto stavby budou využity pro nový ú 

    

                 
   sobu využívání dot   
  
           
  



     

 

    


 


   navrhované využití 

  

       
 


      
   
      
    
    
         





 












 






        
        

  
  


     


  

  



  

  

 

     S PROVEDENÝM DRENÁŽNÍM 
 

                
drenážního odvodn 

E1.5 SOUHRNNÉ ÚDAJE PLOŠNÝCH POŽADAVK   

 
 

      

      


   
     


   

  

   

  

  
 


 
 

 
 

  


  

 

 

 


  


  


 


  

 



     

 

  

 

  

 

 
 
 III. až V. t 










 

   

    


   

      EŠENÍ NA SLOŽKY 
 

   
  


              
 

    


    

  
  
            


  .1 je v souladu s republikovými prioritami a požada
  ní udržitelného rozvoje území. Zm    


   .1 S POŽADAVKY ÚPD VYDANÉ 




  

               
                
 innost obcí, stanoví základní požadavky na ú      

   požadavk  na jejich využití, plochy a koridory pro ve   
    

Požadavky stanovené ZÚR LK pro území obce Skalka u        
   

Ze ZÚR LK nevyplývají požadavky pro   

Území obce Skalka u Doks není zahrnuto do žádné roz

Lze konstatovat, že napl          
  íznivého životního prost    
sociální soudržnosti obyvatel území je v ÚP Skalka  
            
 sobem využití a to vzhledem k možnostem, pot ebám a požadavk m na udržitelný 
                




     

 

     
 
             


            ního využití stabilizované 
  


Území obce Skalka u Doks se týkají požadavky na úze     
 

    
   

              no vložené 


   

ÚP Skalka u Doks stanovením podmínek pro využívání     sobem využití 
               
      ení pro údržbu p        
      
               

 n v území a rozhodování o nich nevyplývá požadavek  

   


     e udržitelného rozvoje území p 
zachování kvalitního životního prost      
   

ožní naplnit zám   

             
   
   ních ploch a stanoveny podmínky pro využití ploch -
 

               
nesnižuje se prostupnost krajiny. Zm  

              
 

   

   .1 S POŽADAVKY 
  

            
            
   
 . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – vždy v jejich 

 



     

 

   .1 S POŽADAVKY 
  
    
  

Požadavky dot             
     

  .1 je v souladu s požadavky zvláštních právních p  

   NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 


               
požadavek na zpracování Vyhodnocení vliv    .1 na udržitelný rozvoj. Zm   
 

               
           i dodržení všech legislativních p    
  využití území konfliktní v i životnímu i p      i zdravým životním 
 

  
    

   .1 na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, stanovis 



     

 

 
   

   



     

 



 
  
                    
             
    
 
     
  

 


 

   

   
              
   
 

 

            
  
 asných rozvojových požadavk    

 
 
               

   íležitosti. 
          

   eném velikosti a možnostem místních 
   

               
  

 


        
           
    
      alizována v kapacitách, navržených na 
            


 

 
             

          
budou využity p evážn   

    
  

    ensko kulturní život v obci navázáním na místní tra  
   

Využívání za   
              

  stu obyvatel a požadavku na vznik nového ob   



     

 



LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

       vymezené limity využití území, plynoucí z 
            
životního prost           
            


 

Urbanistická koncepce, využití ploch a jejich uspo   
                
   

Navržené vnit             
    

      
Stanovení podmínek pro využití ploch území je obsah  


 ních ploch a umožn ní dalšího rozvoje bydlení budou využity 
  
    
  
   
  
rozvoj bydlení využit úm  
   
  a požadavky obce. 

  budou využity plochy (lokality)

   
  

  

  ní zahrádkové osady bude využita plocha Z31 - 

   budou využity plochy Z24, Z42 v 
              
 
 

               
 lovýchovy a sportu se budou odehrávat, dle požadavk


               
využito p 
            
   

             
    
               
 

              
      


   
       a inženýrských sítí. V rámci o 
  



     

 

      rekreace, turistiky a služeb cestovního ruchu
  
       
             
 

              
zastávek BUS, obnova a údržba vodních ploch, údržba  

            toho bude udržována a 
 

            
údržby a obhospoda    

             
            
   
   

  ešeném území nejsou ložiska nerostných surovin rudn
 

           ry v bližším 
horizontu, což je p        
  

 

 



 
 

 vodní využití 







1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost
 
3.napojení na inženýrské sít  
4.limity využití území
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  ního využití
 
  eložení 

 
 
 


 
  





 
 
   eložení jeho dot  



 





 
  ního využití 

 
3. napojení na inženýrské sít 




 
 




  
 




 




 
  ního využití
 
 



 
  
 


 




 
 







 




 
  ního využití
 
  
  
3. plocha bude napojena na stávající inž. sít 





 



 





  
 
 



 
 




 
  ního využití
   

 
 eložený stávající vodovod, 


 
  
  




 

 eložení stávajícího vodovodu



 
 




   



 


  
  ního využití
  
 
 


 
  
  




 



 





 evážn 

  

 
  

  
  ního využití
 
  








     

 

 ilehlá nevyužitá 



 
 


 
  


 


  
 
 

 





 
   




 

 
 


  
  ního využití
 
 



 
  


 


  
 
 



 





 evážn
  
 




 

  
  ního využití
 
   

nevyužité proluky
 



 
   

 




 





  
 
 evážn 
 



 

   
  ního využití
  
 


 
 



  




 





  
 
 


 

   
  ního využití

    
 


 


 




 





  
 



 
 


   
  ního využití
 

  
 ístup ze stávající místní obslužné komunikace


 
 






 





 evážn
  
 
 



 evážn 
 

   
  ního využití
 

    


 
 


 


 






     

 

 





 evážn
  
 




plocha leží z 
 


   
  ního využití
 

   


 
 ístup ze stávající místní obslužné




 


 





 





 evážn
  
 



 


   
  ního využití
  

   
 


 





 






 evážn
  
 



 


  
  ního využití
   
   

  
 


 
 



  





 





 evážn
  
 



 


  
  ního využití
   

  
 
    


 


 
 



  




 
 




 evážn
  
 


 
 


  
  ního využití
  
 


 
 



  



 tlivky použitých zkratek: 

  

 

   ské – vodní nádrže

 

   

    

    

   

  

  

   

    



     

 





             
     evážn 
 
  

 

         lské výroby, založeném na 
malokapacitní živo   , v integraci se službami rodinné rekreace, turisti  
  
    ístupností, umož     ení podmínek pro trvalou údržbu 
  



   ásti. Požadavkem 
   ístupové obslužné komunikace a vymezení obratišt 

 

              
              
             
              
    
  

  

Žádné nové zastavitelné plochy nebudou vymezeny. P esto, že se s plošným rozvojem nepo 
     
     
obce Skalka a jeho využití bude závislé na místních          
Nová Skalka, bude i nadále využívané místními obyva     
 ely integrovaného využití odpo  
   

  

Žádné nové zastavitelné plochy pro tuto funkci výro   
  lské živo  
  

 

Plochy slouží k dopravní obsluze území obce a budou  
  



Plochy sloužící dopravní obsluze a dopravnímu vybav     
    

  

  




 
 

 vodní využití 







1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost
 
3.napojení na inženýrské sít  
4.limity využití území




 


 


  
   ního využití 





     

 











 


  
  
 


 
  
 




 
 

 

 

 







nevyužitá 






 


 
   
  
 





  



   
využití v  max. mí 

 
  
a provozy, snižující kvalitu prost 
  



 





  

 evážn 



 
 


 
  
   ního využití území 
  
 estavba a intenzifikace využití 

nevyužívaných ploch zem   
 
 eložený stávající vodovod,  


 
  



podmínkou využití plochy je p eložka úseku 
 
snížit kvalitu prost 
   
 
  



 





  

 evážn 



 
 


 
  
   ního využití území 
  
 estavba a intenzifikace využití 

nevyužívaných ploch zem   
 
 eložený stávající vodovod,  


 
  


4. podmínkou využití plochy je p eložka úseku 
 
snížit kvalitu prost 

   
plocha silážních žlab 
  





     

 

 






  

  ního využití z plochy výroby a 

  

 

 

3. stávající napojení na inženýrské sít 





 tlivky použitých zkratek viz. tabulka kap. C1 Vymez



             
              
         využita pro plochy bydlení – individuální venkovsk




     

 



              
           
 

              
    
             
   

- nadále je nutno trvale sledovat možnosti p       
 





- pro realizaci požadavk      bude sloužit sb       
              
 
        pro recyklaci a využití odpad   
       ny vhodné nádoby na odpad, plocha bude sloužit jako
zázemí pro technickou údržbu i úklid obce a komunik

  

             
     
 jících složek – nap            
     
    eb a možností integrováním v rámci stávajícího bydl  
             
využití nov  

  

     ejných prostranství – komunikace na plochách obsluž
  
               
              
    a možnost výstavby drobných ú       
        ské – vodní nádrže, s jejichž existencí a 
 ítá do budoucna. Jedna z nádrží – R62 je sou  


  EŠENÍ POŽADAVK 

V koncepci ÚP jsou požadované pot   
 

  

 

        
            
   
           založeného, tak i vzniklého z p 
   
           
              
  



     

 



 





  
 sob využití



  
  





  
  
 



  
  
 

  


   
 


 

 


  





 


 
.p. 1024, 13000 Praha - Žižkov 

 



 


 
.p. 1024, 13000 Praha - Žižkov 

 


  
 


       
      



 


 
.p. 1024, 13000 Praha - Žižkov 

 

            
 ské – vodní nádrže a plochy ve  
   lých vodních nádrží a tzv. sídelní zele 
 

   
 

 vodní využití 


1.specifikace navrhovaného využití

 
 



  a nádrží 

  
nádrž 
 ní využití bez nároku na novou plochu  

 
    






  a nádrží 

  
nádrž 
 ní využití bez nároku na 


 

 




 evážn
  
 


  
  


 
 




 evážn
  
 


  
  



 
 




 evážn
  
 


  
  ního využití 
  


 






 evážn
  
 


  
  ního využití 
  



 





 evážn
  
 


  
  ního využití 
  





     

 

 





 evážn
  
 

  
  ního využití 
  

 





  
  ního využití 
 

 
 


  

 
 

 


 
 

  NY VYUŽITÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 

   

    

  ebou pro budoucnost je další využívání zem   dy v dosud využívaných 
              již ležících 
      

      
     
  
    
 ástí sousedících území, takže realizaci tohoto dopo  
          

Pro údržbu volné krajiny jsou nutné finan    
       
     
                  
zneužívání této dob                ž 
    inami a stavem nevyužívaných TTP. 
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