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Změna č.1 územního plánu Skalka u Doks   Návrh 
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OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI  
Kapitola  Strana 
A Vymezení zastav ěného území  3 
B Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho  hodnot  neuplat ňuje se  
B1 Koncepce rozvoje území obce neuplatňuje se 
B2 Ochrana a rozvoj hodnot území obce neuplatňuje se 
C Urbanistická koncepce  3 
C1 Vymezení zastavitelných ploch 3 
C2 Vymezení ploch přestavby 3 
C3 Vymezení systému sídelní zeleně neuplatňuje se 
D Koncepce ve řejné infrastruktury  neuplat ňuje se  
D1 Návrh dopravní infrastruktury neuplatňuje se 
D2 Návrh technické infrastruktury, nakládání s odpady neuplatňuje se 
D3 Návrh občanského vybavení neuplatňuje se 
D4 Návrh veřejných prostranství neuplatňuje se 
D5 Návrh řešení požadavků civilní ochrany neuplatňuje se 
E Koncepce uspo řádání krajiny  3 
E1 Vymezení nezastavitelných ploch 3 
E2 Návrh podmínek pro změny využití nezastavitelných ploch 4 
E3 Vymezení územního systému ekologické stability neuplatňuje se 
F Stanovení podmínek pro využití ploch  4 
F1 Definice pojmů, přípustnost činností 4 
F2 Kategorie ploch s rozdílným způsobem využití 4 
G Vymezení VPS a VPO, pro která lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit  neuplat ňuje se  
H Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit p ředkupní právo  neuplat ňuje se  
I Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv  4 
J Údaje o po čtu list ů a výkres ů Změny č.1  5 
Pozn.:    Jedná se pouze o dílčí změnu Územního plánu Skalka u Doks. Proto dokumentace změny obsahuje pouze 
údaje vztahujících se k měněným skutečnostem. Ostatní údaje, jejichž změny se v rámci řešení neuplatnily (nemění se), 
dokumentace neobsahuje z důvodu její požadované přehlednosti a jednoznačnosti. 

 

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI  
Číslo Název výkresu Výřezy Měřítko 
1 Výkres základního členění území 1 x A4 1 : 5000 
2 Hlavní výkres  1 x A4 1 : 5000 

Pozn.: Grafická část Návrhu Změny č.1 ÚP Skalka u Doks je zpracována formou výřezů formátu A4 nad aktualizovanou 
katastrální mapou použitou v ÚP Skalka u Doks.  
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A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Text první věty se ruší a nahrazuje se textem: 

Zastavěné území pro celé správní území obce Skalka u Doks se vymezuje k datu 27.3.2015. 

V textu druhé věty se slovo Plocha nahrazuje slovem: Hranice 

C URBANISTICKÁ KONCEPCE  

Text třetího odstavce – první odrážka se ruší a nahrazuje se textem: 

- Pro rozvoj ploch bydlení – individuálního venkovského  budou využity plochy (lokality): 
- v části obce Skalka Z1, Z2, Z3, Z4, Z4a, Z8, Z11, Z16 (1. etapa), R9, R10, R15, R19 

(2.etapa / rezerva) a plochy přestavby P18 a P22, 
 - v části obce Nová Skalka Z7 (1. etapa) a R13, R14 (2. etapa / rezerva), 

C1 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V tabulkové části (str. 9-12 ÚP Skalka u Doks) se v tabulce vypouští třetí sloupec: 
- původní využití plochy, zastavitelnost  

V tabulkové části se v části výměra lokality upravují původně vymezené výměry ploch (lokalit): 
- Z1 - text 4067m2 se nahrazuje textem:   937m2 

- Z2 - text 2870m2 se nahrazuje textem: 2179m2 

- Z3 - text 5424m2 se nahrazuje textem: 1778m2 

- Z4 - text 4064m2 se nahrazuje textem: 3243m2 

Poznámka: Zbývající části původně vymezených výměr návrhových lokalit Z1, Z2, Z3, Z4, zastavěné po vydání 
ÚP Skalka u Doks, se převádějí do ploch zastavěných. 

V tabulkové části u plochy Z4 se v části 1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost 
doplňuje odrážka: - v rámci plochy zajistit dopravní přístup k ploše územní rezervy R19 

Doplňuje se řádek tabulky za lokalitu Z4: 

číslo 
lok.  

kat.území, část obce, 
vým ěra lokality  

kód  
návrhu  

1.specifikace  navrhovaného využití, zastavitelnost  
2.dopravní p řístupnost  
3.napojení na inženýrské sít ě, vytáp ění 
4.limity využití území  

etapa 
VPS 
 

Z4a k.ú.Skalka u Doks 
Skalka sever 
320 m2 

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské  
    - změna funkčního využití 
    - plocha zahrnuta do zastavitelného území 
2. přístup po stávající komunikaci 
3. napojení na inženýrské sítě viz plocha Z4 
4. OP vodního zdroje 2 st. 

1.etapa 

PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉ (BV)  

Do prvního odstavce, první věty se za text Z4 doplňuje text: Z4a 

C2 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

V tabulkové části (str. 13-14 ÚP Skalka u Doks) se v tabulce vypouští třetí sloupec: 
- původní využití plochy, zastavitelnost 

Doplňuje se řádek tabulky za lokalitu P21b: 
číslo 
lok.  

kat.území, část obce, 
vým ěra lokality 

kód  
návrhu 

1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost  
2.dopravní p řístupnost  
3.napojení na inženýrské sít ě, vytáp ění 
4.limity využití území  

etapa 
VPS 

P22 k.ú. Skalka u Doks, 
Skalka – západ 
1118 m2 

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské  
   - změna funkčního využití z plochy výroby a skladování – zemědělské 
   - plocha v zastavěném území 
2. přístup po stávající komunikaci 
3. stávající napojení na inženýrské sítě  
4. OP vodního zdroje 2 st. 

1.etapa 
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PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉ (BV)  

Do prvního odstavce, první věty se za text (P18) doplňuje text:  
a stávající plochu výroby a skladování – zemědělské, která bude nově využita pro plochy bydlení – 
individuální venkovské (P22). 

E KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

E1 VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V prvním odstavci se ruší druhá věta a nahrazuje se textem:  
Návrh je konkretizován formou návrhových lokalit N81-N87 (k.ú. Skalka u Doks, údaje viz 
internetový server ČÚZK, výměry v m2) 

V tabulkové části (str. 17-18 ÚP Skalka u Doks) se v tabulce vypouští třetí sloupec: 
- původní využití plochy, zastavitelnost  

E2 NÁVRH PODMÍNEK PRO ZMĚNY VYUŽITÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
V druhém odstavci, poslední větě se ruší slovo: záborových  

Zemědělská výroba 
V první větě za textem hospodaření se ruší slovo: je 

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH  

F1 DEFINICE POJMŮ, PŘÍPUSTNOST ČINNOSTÍ 

Ruší se poslední odrážka: 

- plochy přírodní (PN) 

F2 KATEGORIE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ 

FUNKČNÍ PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ  

Doplňuje se na závěr podkapitoly text: 

 PLOCHY LESA - PŘÍRODNÍ (PLN)  

 Charakteristika  
- území je určeno pro zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny 

 Přípustné využití území  
- připouští se hospodaření na pozemcích a jejich údržba způsobem, nenarušujícím lesní 

stromové porosty, zajišťující ekologickou stabilizaci území, 
- připouští se stavby k zajištění údržby ploch, pokud je nelze odůvodněně umístit v 

příslušných zastavitelných plochách a pokud nebude narušen krajinný ráz a protierozní 
ochrana, stavby směřující k navýšení povědomí o přírodních hodnotách lokality, liniové 
stavby technické infrastruktury, účelové a bezmotorové komunikace, nepřipouští se jiná 
stavební činnost včetně oplocování pozemků 

I VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 
V tabulkové části (str. 27-29 ÚP Skalka u Doks) se v tabulce vypouští třetí sloupec: 
- původní využití plochy, zastavitelnost  

Ruší se první řádek tabulky s lokalitou R4a 

V tabulkové části u plochy R19 v části 2.dopravní přístupnost se text: 2. přístup po navrhované 
komunikaci nahrazuje textem: 2. přístup přes plochu Z4 po místní komunikaci 
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V prvním odstavci za tabulkou se ruší text:  
R4a plochy veřejných prostranství – komunikace 

J ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ZMĚNY Č.1  
Textová část Změny č.1 obsahuje 5 stran textu.  
Grafická část Změny č.1 obsahuje 2 výřezy řešeného území pro výkresy č.1 a č.2 o velikosti 
formátu A4 a 2 listy formátu A4 příslušných legend.   
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OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI  
Kapitola  Strana 
A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska  širších vztah ů 3 

A1 Vyhodnocení využívání území z hlediska širších vztahů  3 

A2 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR LK 3 

B Vyhodnocení spln ění Zadání  3 

B1 Údaje o Zadání  3 

B2 Vyhodnocení splnění Zadání  3 

C Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby 
vymezení zastavitelných ploch 

6 

D Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení 6 

D1 Odůvodnění vymezení zastavěného území 6 

D2 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 6 

D3 Odůvodnění urbanistické koncepce 7 

D4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 8 

D5 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 9 

D6 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 9 

D7 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 9 

D8 Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření 10 

D9 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 10 

D10 Odůvodnění ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno 
uzavřením dohody o parcelaci nebo zpracováním územní studie 

10 

D11 Odůvodnění stanovení etapizace 10 

E Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL  10 
E1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 11 

E2 Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na lesní pozemky (PUPFL)  12 

E3 Odůvodnění důsledků navrhovaného řešení na složky půdního fondu 12 

F Vyhodnocení souladu Zm ěny č.1 s PÚR ČR a ÚPD vydanou krajem 12 

F1 Vyhodnocení souladu Změny č.1 s PÚR ČR (2008) 12 

F2 Vyhodnocení souladu Změny č.1 s požadavky ÚPD vydané krajem 12 

G Vyhodnocení souladu Zm ěny č.1 s cíli a úkoly územního plánování 13 

H Vyhodnocení souladu Zm ěny č.1 s požadavky Stavebního zákona a jeho 
provád ěcích p ředpis ů 

13 

I 
Vyhodnocení souladu Zm ěny č.1 s požadavky zvláštních právních p ředpis ů a 
se stanovisky dot čených orgán ů podle zvláštních p ředpis ů, pop ř. s výsledkem 
řešení rozpor ů 

14 

J Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území  14 

K Stanovisko krajského ú řadu dle § 50 odst. 5 v četně sdělení, jak bylo 
zohledn ěno 

14 

 Příloha – srovnávací text s vyznačením změn výrokové části oproti právnímu stavu 15-32 
Kapitoly A - F zpracoval zhotovitel ÚP, Kapitoly G - K zpracoval pořizovatel ÚP 
 
 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI  
 

Číslo Název výkresu Výřezy Měřítko  

5 Koordinační výkres 1 x A4 1 : 5000  
8 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 x A4 1 : 5000  

Pozn.: Grafická část Odůvodnění Změny č.1 ÚP Skalka u Doks je zpracována formou výřezů formátu A4 
z příslušných výkresů grafické části Odůvodnění ÚP Skalka u Doks 
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A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH Ů 

A1 VYHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH V ZTAHŮ  

Důvodem Změny č.1 Územního plánu Skalka u Doks (dále jen Změna č.1) je změna funkčního 
využití jedné plochy výroby a skladování – zemědělské na plochu bydlení – individuální venkovské, 
aktualizace vymezení zastavěného území a doplnění limitů využití území do koordinačního 
výkresu. 

Změna č.1 neovlivní územní vazby na okolní obce ani vztah obce k vyšší územní jednotce. Změna 
č.1 v dílčích úpravách zastavěných a zastavitelných ploch neřeší aktivity přesahující hranice 
řešeného území platného ÚP Skalka u Doks.  

Změna č.1 zohledňuje koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu a limity 
využití území z nich vyplývající.  

A2 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÚR LK 

Koncepce Změny č.1 je v souladu se ZÚR LK, nenavrhují se záležitosti nadmístního významu, 
které nejsou řešeny v ZÚR LK. 

B VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ  

B1 ÚDAJE O ZADÁNÍ  

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Skalka u Doks v uplynulém období (05/2008-
06/2012) byl vyhotoven v roce 2012 na základě ustanovení §55 odst.1 zákona č.183/2006Sb. 
v platném znění a §15 vyhlášky č.500/2006 Sb. v platném znění (dále též Zpráva). Zhotovitelem 
Zprávy byl Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Ing. Jitka Dařílková. Zpráva byla 
konzultována s dotčenými orgány, KÚLK a významnými správci technické infrastruktury.  

Zastupitelstvo obce Skalka u Doks rozhodlo na svém zasedání dne 25.9.2014 o pořízení Změny 
č.1. O výkon pořizovatelské činnosti byl požádán Městský úřad Česká Lípa – úřad územního 
plánování. Určeným zastupitelem byla zastupitelstvem obce Skalka u Doks schválena paní 
starostka Jana Procházková. 

Zadání Změny č.1 bylo zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění a jeho prováděcích vyhlášek. Na základě výsledků projednání provedl pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem úpravu a doplnění návrhu Zadání Změny č.1 pro schválení 
Zastupitelstvem obce Skalka u Doks. 

Upravený Návrh zadání Změny č.1  byl Zastupitelstvem obce Skalka u Doks schválen dne 
27.11.2014 pod číslem usnesení Z 43/14. 

B2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ  

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce  vyjád řené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, v četně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 
požadavcích na zm ěnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu ře a 
dostupnosti ve řejné infrastruktury.   

 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 spln ěno 

Změnou č.1 je zajištěna plocha bydlení – individuálního venkovského na základě 
požadavku v Zadání. Byla prověřena možnost změny funkčního využití stabilizované plochy 
výroby a skladování – zemědělské (VZ) na plochu bydlení – individuální venkovské 
(pozemky p.č. 618/10 část, 618/28, 618/29). Plocha byla využívána pro sadovnictví, ale 
podnikatelský záměr se nepodařilo realizovat, proto navrhovatel požadoval změnu využití 
území. Na ploše byly realizovány stavby – budova s č.p.57 (hlavní provozní budova), 
ostatní stavba (přístřešek), vodní zdroj, odpadní jímka, zpevněné plochy a přípojka NN.  
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Ve Změně č.1 je tato plocha označena jako plocha přestavby P22 a byla navržena změna 
jejího funkčního využití pouze v rozsahu původní zastavěné plochy. 
Změna č.1 respektuje stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
ÚP Skalka u Doks (kategorie ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky prostorového 
uspořádání).  
Území obce Skalka u Doks neleží v rozvojové oblasti, ani na rozvojové ose, ani ve 
specifické oblasti, ani se ho nedotýkají koridory dopravní a technické infrastruktury 
vymezené v PÚR ČR 2008. Změna č.1 přiměřeně zohledňuje republikové priority územního 
plánování.  
Změnou č.1 jsou přiměřeně respektovány krajské priority územního plánování. Území obce 
Skalka u Doks je vymezeno na rozvojové ose IV. řádu ROS 10, jedná se o koridor 
propojující specifickou oblast SOB3 Mimoňsko s rozvojovými osami republikového 
významu. Osa byla vymezena zejména pro posílení integrity kraje. Konkrétní úkoly pro 
území Skalky u Doks nevyplývají.  
Při tvorbě Změny č.1 byla využita poskytnutá informační datová základna ÚAP ORP Česká 
Lípa - aktualizace 2014 (data stav 12/2014). Byly prověřeny evidované limity využití území 
pro řešené území Skalky u Doks a byly aktualizovány OP vodních zdrojů, území 
s archeologickými nálezy (ÚAN), OP vedení elektrické energie a elektronických 
komunikačních vedení (RR trasa). Aktualizované a zobrazitelné limity využití území jsou 
promítnuty na výřezu z výkresu č.5 Koordinační výkres. 
Bylo prověřeno vymezení zastavěné území a bylo aktualizováno k datu 27.3.2015. 
Podkladem byly data KN (ČÚZK, 2015) a vydaná správní rozhodnutí (SÚ Doksy).  

 2. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 spln ěno 

Z PÚR ČR a ZÚR LK nevyplývají konkrétní požadavky na území Skalky u Doks.  
Koncepce dopravy stanovená ÚP Skalka u Doks se Změnou č.1 nemění. 
Koncepce technické infrastruktury stanovená ÚP Skalka u Doks se Změnou č.1 nemění. 
Změna č.1 nevyvolává potřeby na změny koncepce občanského vybavení. 
Koncepce veřejných prostranství stanovená ÚP Skalka u Doks se Změnou č.1 nemění. 
Nová veřejná prostranství se nevymezují. 

 3. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 spln ěno 

V ÚP Skalka u Doks vymezený a funkční systém ÚSES je v souladu s vymezeným NR a R 
ÚSES ZÚR LK. Změnou č.1 není systém dotčen. 
Změna č.1 nemění koncepci uspořádání krajiny, respektuje přírodní a krajinné hodnoty 
území.  

b) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prov ěřit.  

 nebylo požadováno 
c) Požadavky na prov ěření vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných 

opat ření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlas tnění nebo p ředkupní právo. 
 nebylo požadováno 
d) Požadavky na prov ěření vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmín ěno vydáním regula čního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzav řením dohody o parcelaci.  

 nebylo požadováno 

e) Požadavky na zpracování variant řešení 
 nebylo požadováno 
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f) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo řádání obsahu 
jeho od ůvodn ění včetně měřítek výkres ů a počtu vyhotovení.  

 spln ěno 
Textová část je rozdělena na část „výrokovou“ a část odůvodnění, v odůvodnění je v příloze 
uveden srovnávací text s vyznačením změn výrokové části oproti právnímu stavu (jen 
dotčené listy), grafická část návrhu Změny č.1 je zpracována formou výřezů zpracovaných 
nad katastrální mapou k dotčeným výkresům ÚP Skalka u Doks v měřítku 1:5000, grafická 
část odůvodnění Změny č.1 je zpracována formou výřezů z dotčených výkresů ÚP Skalka u 
Doks v měřítku 1:5000.  
Bylo prověřeno vymezení zastavěné území na celém správním území obce Skalka u Doks 
a bylo aktualizováno k datu 27.3.2015. 

g) Požadavky na vyhodnocení p ředpokládaných vliv ů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území.  

 nebylo požadováno  

 

 POŽADAVKY ZADÁNÍ BYLY SPLN ĚNY. 
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C VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Vymezení zastavěného území v platném ÚP Skalka u Doks bylo provedeno k datu 27.7.2007 a 
zobrazeno v grafické části dokumentace. Zastavěné území bylo v rámci zpracování Změny č.1 
prověřeno a byla provedena jeho aktualizace k datu 27.3.2015. na základě prověření jeho souladu 
s aktuálním stavem katastru nemovitostí, vydanými správními rozhodnutími a stavem v území.  

Zastavěná území, vymezená v obou částech obce Skalka u Doks, mají charakter odvozený z 
terénní konfigurace a historického vývoje osídlení. Část obce Skalka u Doks má relativně 
kompaktní strukturu zástavby. V samostatné odtržené poloze leží část obce Nová Skalka. 

V zastavěném území převažuje obytná funkce s podílem individuální rodinné rekreace, 
v hospodářství převažuje zemědělská výroba.  

Rozvojové potřeby jsou naplňovány zejména ve funkcích bydlení a rekreace. Rozvoj bydlení byl v 
ÚP Skalka u Doks cíleně soustředěn do hlavního sídla Skalka u Doks, zejména do jeho severní a 
severozápadní části s návazností na zastavěné území (zejména plochy Z2, Z3, Z4, Z11). Další 
zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny zejména v prolukách stávající zástavby (např. Z16).  

Při prověření bylo zjištěno, že částečně byly zastavěny zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4. V rámci 
plochy Z4 byl nově vyřešen dopravní přístup k ploše rezervy R19, a proto se Změnou č.1 ruší 
koridor územní rezervy R4a vymezený pro veřejné prostranství – komunikaci zpřístupňující ve 
výhledu plochu R19. V tomto koridoru se Změnou č.1 vymezuje zastavitelná plocha Z4a určená 
pro bydlení – individuální venkovské. Výměra plochy je velmi malá, nárůst zastavitelných ploch 
bude 0,03 ha, přičemž polovina plochy se nachází v zastavěném území. Plocha bude využita 
vlastníky příslušných pozemků pro rozšíření zahrad k RD.   

Byla prověřena možnost změny funkčního využití stabilizované plochy výroby a skladování – 
zemědělské (VZ) v západní části sídla Skalka u Doks na plochu bydlení – individuální venkovské 
(pozemky p.č. 618/10 část, 618/28, 618/29). Plocha byla využívána pro sadovnictví, ale 
podnikatelský záměr se nepodařilo realizovat, proto navrhovatel požadoval změnu využití území. 
Na ploše byly realizovány dvě nadzemní stavby – budova s č.p. 57 (provozní budova) a ostatní 
stavba (přístřešek). Změnou č.1 byla provedena změna funkčního využití území pouze v rozsahu 
stabilizované zastavěné plochy a je Změnou č.1 vymezena jako plocha přestavby P22. 

D KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

D1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo aktualizováno podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění zpracovatelem k datu 27.3.2015. 

Zastavěné území bylo prověřeno na celém území obce dle aktuálního stavu katastru nemovitostí, 
tzn. zejména z hlediska ploch funkčně souvisejících se zastavěnými stavebními pozemky.  

D2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

D2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 
VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 

Vymezení a vnitřní členění obce se Změnou č.1 podstatně nemění. 

SPOLEČENSKÝ POTENCIÁL OBCE 

Změna č.1 prakticky neovlivní rozvoj společenského potenciálu obce. Nenavrhuje se rozvoj ploch 
občanského vybavení a lokality navržené v kategorii ploch bydlení - individuální venkovské jsou 
svou výměrou nepodstatné.  

Vývoj počtu obyvatel obce má v dlouhodobém trendu pozitivní vývoj a je v souladu s 
předpokládanými scénáři populačního vývoje dle ÚP Skalka u Doks.  
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HOSPODÁŘSKÝ POTENCIÁL OBCE 
Změna č.1 zásadně neovlivní koncepci hospodářského potenciálu obce. Změna funkčního využití 
jedné relativně plošně malé stabilizované plochy výroby a skladování – zemědělské na plochu 
bydlení – individuální venkovské je svým významem pro obec nepodstatná. 

POTENCIÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE 
Změna č.1 zásadně neovlivní koncepci ochrany a tvorby životního prostředí stanovenou v ÚP 
Skalka u Doks. Není navrhováno využití území, které by nebylo v souladu s cíli ochrany životního 
prostředí přijatými na vnitrostátní úrovni. Výstavbou na plochách Změny č.1 nedojde ke zhoršení 
čistoty povrchových ani podzemních vod v řešeném území, záměry nezhorší kvalitu ovzduší na 
území obce. 

D2.2 ODŮVODNĚNÍ OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE 
PŘÍRODNÍ HODNOTY 

Zvláště chráněná území nejsou Změnou č.1 přímo dotčena. Dílčí plochy Změny č.1 jsou navrženy 
mimo prvky ÚSES, nedochází k záboru PUPFL, není kontakt s evropsky významnými lokalitami ani 
Ptačími oblastmi. 

S ohledem na situování ploch Změny č.1 do zastavěného území nebo území těsně sousedícího, 
nebude mít výstavba v lokalitách Změny č.1 podstatný negativní vliv na krajinný ráz.  

Výstavba na plochách Změny č.1 zásadně neovlivní geologické, hydrogeologické a 
geomorfologické podmínky území. Změna č.1 se nedotýká registrovaných ložisek nerostných 
surovin (výhradních i nevýhradních), CHLÚ ani DP. Vliv Změny č.1 na přírodní hodnoty území je 
akceptovatelný.  

CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

Změna č.1 nemění zásady koncepce ochrany památek. Změna č.1 je vymezena mimo památkově 
chráněná území a v navržených plochách se nenachází žádné prohlášené kulturní památkové 
objekty. 

Dílčí lokalita Z4a se nachází na území s archeologickými nálezy I. kategorie - ÚAN I. číslo SAS  
02-42-25/3. Stabilizovaná plocha výroby a skladování – zemědělské, u které se mění její funkční 
využití se nachází na ÚAN III. Z uvedeného vyplývá povinnost stavebníků oznámit svůj záměr 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit provedení archeologického průzkumu. 

Změna č.1 neovlivní podmínky ochrany urbanistických a architektonických hodnot území.  

Tab. D2.2.1 Seznam území s archeologickými nálezy na správním území obce Skalka u Doks. 
poř..č.SAS název ÚAN kat. ÚAN  katastrální území 
02-42-25/3 středověké a novověké jádro obce I. Skalka u Doks 
02-44-05/3 středověké a novověké jádro obce I. Skalka u Doks 

Zdroj: ÚAP ORP Česká Lípa 2014  

D3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

D3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Urbanistická koncepce, využití ploch a jejich uspořádání, jsou stanoveny na výřezech k výkresu 
č.1 Výkres základního členění území a výkresu č.2 Hlavní výkres.  
Změna č.1 nemění základní závazné principy urbanistické koncepce ÚP Skalka u Doks. 
V sídle Skalka u Doks se upravuje vymezení zastavěného území v souladu s postupným 
zastavováním v ÚP navržených zastavitelných ploch. Plošně nevýznamná, Změnou č.1 navržená 
plocha Z4a doplňuje proluku v zastavěném území po realizované úpravě dopravního řešení v dané 
lokalitě.  
V sídle Nová Skalka bylo zastavěné území prověřeno a zůstává vymezeno beze změny. 
Změna č.1 nemění koncepci rozvoje veřejné infrastruktury stanovenou v ÚP Skalka u Doks (OV, 
doprava a technické vybavení).  
Změna č.1 nemění koncepci uspořádání krajiny stanovenou v ÚP Skalka u Doks. Nedochází k 
zásahům do vymezeného systému ÚSES. Hodnotné prvky vzrostlé zeleně budou respektovány. 
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D3.2 PŘEHLED MĚNĚNÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
číslo 
lok.  

kat.území, část obce, 
vým ěra lokality  

původní využití 
plochy  

kód  
návrhu  

specifika ce úprav zm ěnou č.1 etapa 

Z1 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – východ,  
937 m2 

ZPF, TTP 
proluka 

BV částečně zastavěno 
zmenšena výměra, upraveno ZÚ 
původní plocha Z1 téměř využita, zbývá pozemek 
pro 1 RD 

1.etapa 

Z2 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – západ,  
2179 m2 

ZPF, orná půda, 
proluka 

BV částečně zastavěno 
zmenšena výměra, upraveno ZÚ 
původní plocha Z2 částečně využita (1 RD) 

1.etapa 

Z3 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – sever,  
1778 m2 

ZPF,  zahrada, 
sad, orná půda 
proluka 

BV částečně zastavěno 
zmenšena výměra, upraveno ZÚ 
původní plocha Z3 podstatně využita (2 RD, 
přístupová komunikace)  
doplněny do ZÚ části zahrad příslušné ke stávajícím 
stavbám rodinné rekreace (pozemky dle KN)  

1.etapa 

Z4 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – sever,  
3243 m2 

ZPF, orná půda 
 

BV částečně zastavěno 
zmenšena výměra, upraveno ZÚ 
změna umístění přístupové komunikace k  územní 
rezervě R19 (vybudována v rámci plochy Z4) 

1.etapa 

Z4a k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – sever,  
320 m2 

ZPF, orná půda 
část proluka 

BV upraveno ZÚ, změna funkce a etapy v ÚP navržené 
rezervy R4a (viz Z4) 
plocha bude součástí pozemků k ploše Z4 jako 
rozšíření zahrad k RD 
OP vodního zdroje 2 st. bude respektováno  

1.etapa 

Vysvětlivky: BV – bydlení – individuální venkovské, ZÚ – zastavěné území, OP – ochranné pásmo 

D3.3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 
Změnou č.1 se vymezuje plocha přestavby P22, kde budou nově funkčně využity stávající stavby. 
Jejich charakter nevyžaduje významnou přestavbu pro nově navrhované využití. 
 
číslo 
lok.  

kat.území, část obce, 
vým ěra lokality 

původní využití 
plochy 

kód  
návrhu  

specifikace úprav zm ěnou č.1 etapa 

P22 k.ú. Skalka u Doks, 
Skalka – západ 
1118 m2 

zastavěné území 
plocha výroby a 
skladování – 
zemědělská 
budova čp 57 a 
ostatní stavba 

BV plocha přestavby 
změna funkčního využití z plochy výroby a 
skladování – zemědělské na plochy bydlení – 
individuální venkovské, 
budou využity stávající stavby a napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu  
OP vodního zdroje 2 st. respektováno 

1.etapa 

Vysvětlivky: BV – bydlení – individuální venkovské, ZÚ – zastavěné území, OP – ochranné pásmo 

D3.4 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
Změna č.1 nemění koncepci sídelní zeleně. Nové nezastavitelné plochy se nenavrhují. 

D4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

D4.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Základní dopravní koncepce ÚP Skalka u Doks není Změnou č.1 dotčena. Zůstává zachován 
navržený dopravní systém obce vycházející z urbanistické koncepce a zapojení obce do sídelní 
struktury. 

Všechny nově umisťované plochy budou napojeny na stávající nebo navržené úseky komunikací, 
popř. je dopravní přístup realizován prostřednictvím přilehlého pozemku na základě dohody s jeho 
majitelem. Intenzita dopravy na silnicích a místních komunikacích v obci je nízká. Negativní účinky 
hluku se neuplatňují. 
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D4.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 

Závazné principy koncepce technické infrastruktury se Změnou č.1 nemění. 

Koncepce nakládání s odpady se nemění, pro svoz a likvidaci odpadů platí příslušná závazná 
vyhláška obce Skalka u Doks. Změna č.1 nevyvolává zvýšené požadavky na svoz a likvidaci 
odpadů.  

D4.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
Zásady uspořádání občanského vybavení, stanovené v ÚP Skalka u Doks, se nemění. Nové 
nároky z důvodu Změny č.1 na veřejné občanské vybavení se nepožadují. 

D4.4 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Ve Změně č.1 se rozvojové plochy veřejných prostranství nenavrhují. 

D4.5 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 
Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů - např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, 
apod. nebyly uplatněny ani nevyplynuly z projednání návrhu Zadání Změny č.1. Tato problematika 
není v obecných souvislostech Změnou č.1 dotčena. Řešení problematiky civilní ochrany se 
Změnou č.1 nemění. 

D5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Celková koncepce řešení uspořádání krajiny stanovená v ÚP Skalka u Doks se Změnou č.1 
nemění. Dílčí plochy Změny č.1 jsou vymezeny v zastavěném území nebo v těsném kontaktu 
s ním. Ke stavbě budov na stabilizované ploše výroby a skladování – zemědělské, u které se 
Změnou č.1 mění její funkční využití, bylo v minulosti vydáno souhlasné závazné stanovisko 
k zásahu do krajinného rázu za předpokladu, že dům bude od krajiny oddělen zelení. V dané 
lokalitě se nenavrhuje další rozšíření zástavby do volné krajiny. 

Prostupnost krajiny, protierozní opatření nejsou Změnou č.1 dotčeny.  

Dílčí plochy Změny č.1 neleží v přímém kontaktu s vodními plochami a vodními toky ani v jejich 
pásmu pro správu těchto toků a nejsou vymezeny ve stanovených záplavových územích.  

Vymezení ani koncepce územního systému ekologické stability se nemění, plochy Změny č.1 
nezasahují do vymezeného územního systému ekologické stability a ani budoucí využívání 
předmětných ploch jej neovlivní. 

Není zasahováno do ploch PUPFL. 

D6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

Výstavba na plochách Změny č.1 bude povolována v souladu s podmínkami funkčního a 
prostorového uspořádání území stanovenými v ÚP Skalka u Doks, kde jsou vymezeny kategorie 
ploch s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) a specifikovány podmínky jejich  využití. 

D7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS, VPO A ASANACÍ  

D7.1 VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÁ LZE 
PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT   

Nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro která lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit se nenavrhují. Změna č.1 nezasahuje do veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a ploch asanací stanovených v ÚP Skalka u Doks, jejich vymezení se 
nemění. 
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D7.2 VYMEZENÍ VPS A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Nové veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo se 
nenavrhují.  

D8  ODŮVODNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Vyhodnocení vlivů Změny č.1 na životní prostředí nebylo požadováno. Kompenzační opatření 
nebyla stanovena. 

D9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

Změnou č.1 se koridor územní rezervy R4a vymezuje jako plocha zastavitelná Z4a s funkčním 
využitím plochy bydlení – individuální venkovské. Důvodem je realizovaná změna lokálního 
dopravního řešení přístupu k ploše územní rezervy R19 v dané lokalitě a využití drobné proluky 
pro možné rozšíření plochy bydlení (zahrad k RD).  

Nové plochy a koridory územních rezerv se Změnou č.1 nevymezují. 

D10  ODŮVODNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI NEBO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno uzavřením dohody o parcelaci 
nebo zpracováním územní studie se Změnou č.1 nevymezují.  

D11 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ETAPIZACE 

Etapizace Změny č.1 vychází z principů stanovení etapizace v ÚP Skalka u Doks. Všechny dílčí 
lokality Změny č.1 jsou navrženy v 1. etapě.  

E VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL  

Plocha Z4a je graficky znázorněna na výřezu z Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu. 
Zastavitelné plochy vymezené v ÚP Skalka u Doks, pro které bylo zároveň provedeno 
vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF a které jsou částečně zastavěny, se znovu ve 
Změně č.1 nevyhodnocují. 

V souladu s Metodickým doporučením MŽP a MMR se pro plochu přestavby P22 o výměře 
1118m2 (pozemky p.č.618/28, 618/29 a 618/110 část), u které se Změnou č.1 pouze mění její 
funkční využití z ploch výroby a skladování – zemědělské na plochy bydlení – individuální 
venkovské, se zábory půdního fondu nevyhodnocují, protože se jedná o plochu v zastavěném 
území s výměrou do 2000 m2 vymezenou pro bydlení a v současnosti zastavěnou nadzemními 
stavbami. Tyto stavby budou využity pro nový účel. 

Záměry Změny č.1 se netýkají lesních pozemků. 

Veškeré údaje včetně výměry pozemků jsou převzaty z evidovaného stavu dle údajů katastru 
nemovitostí, nikoliv dle současného druhu a způsobu využívání dotčených pozemků (v řešeném 
území existuje místy nesoulad evidovaného stavu katastru nemovitostí se skutečností a byl zjištěn 
nesoulad evidence KN s výměrou dle digitalizované ÚKM). V grafické části bylo aktualizováno 
vymezení BPEJ na základě dat z ÚAP ORP Česká Lípa aktualizace 2014. 
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E1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZPF  

E1.1 SEZNAM LOKALIT  

PLOCHY ZASTAVITELNÉ (Z):  
lokalit a funk ční skupina – navrhované využití  etapizace  

Z4a plochy bydlení - individuální venkovské   1 

E1.2 PŘEHLED STRUKTURY ZÁBOROVÝCH LOKALIT DLE ZÁKLADNÍCH 
DRUHŮ POZEMKŮ 

Legenda k následujícím tabulkám: 
ZPF - výměra záboru zemědělské půdy celkem (orná + ovocné sady, zahrady + TTP) 
TTP - výměra záboru trvalého travního porostu (louky a pastviny) 
NZP - výměra lokality nezemědělské půdy (není záborem, uvedena zde v bilanci pro úplnost) 
PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa 
ZÚ - výměra záboru ve vymezeném zastavěném území  
BPEJ - bonitované půdní ekologické jednotky, včetně údajů o stupni přednosti a třídě ochrany ZPF 

plochy zastavitelné: 

lokalita celková 
vým ěra 

ZPF 
celkem 

z toho NZP 
celkem 

z toho 
PUPFL ZÚ 

orná p ůda ovocné sady, 
zahrady  

TTP 

Z4a 320 320 320 0 0 0 0 155 
Celkem  320 320 320 0 0 0 0 155 

E1.3 KLASIFIKACE ZÁBOR Ů ZPF PODLE BPEJ, OCHRANA ZPF 
(uvedeny pouze záborové lokality či jejich části vymezené na ZPF) 

plochy zastavitelné: 
číslo lokality  kód BPEJ  třída ochrany ZPF  výměra 

Z4a 
5.14.10 II. 315 

5.14.00 I. 5 

Celkem 
I.+II. třída ochrany ZPF  320 

III.-V. třída ochrany ZPF 0 
celkem 320 

E1.4 ZÁBORY MELIOROVANÝCH POZEMK Ů S PROVEDENÝM DRENÁŽNÍM 
ODVODNĚNÍM 

Dílčí lokality Změny č.1 se netýkají lokalit či jejich částí s provedenými melioračními opatřeními 
drenážního odvodnění.  

E1.5 SOUHRNNÉ ÚDAJE PLOŠNÝCH POŽADAVK Ů ZMĚNY Č.1 
souhrnné statistické údaje nárok ů na plochy 
CELKEM ZÁBORY  320 m2 tj. 100,00 % tj. 0,006 % z ∑ vým ěry řeš. území  
plochy zábor ů na zemědělské p ůdě Σ 320 m2 100,0 % 0,01 % 
plochy na nezem ědělské p ůdě  0 m2 0,0 % 0,00 % 
z toho zábory PUPFL 0 m2 0,0 % 0,0 % 0,0 % z PUPFL 

souhrnné údaje zábor ů půdního fondu 
Celková plocha zábor ů na ZPF 320 m2 tj. 

100,0% 
tj. 0 ,006 % z ∑ 
vým ěry obce 

tj. 0,01 % z ∑ 
vým ěry ZPF  

z toho orná půda  320 m2 100,0 % 0,006 % 0,011 % 
tj. 0,014 % z ∑ 
výměry orné 

půdy 

z toho zahrady a ovocné sady 0 m2 0,0 % 0,00 % 0,000 % 
tj. 0,0 % z ∑ 

výměry sadů, 
zahrad 

z toho TTP, tj. louky a pastviny  0 m2 0,0 % 0,00 % 0,000 % tj. 0,0 % z ∑ 
výměry TTP  
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z toho v  zastavěném území  155 m2 48,4 % 
z toho mimo zastavěné území  165 m2 51,6 % 

 
z toho zábory ZPF dle agregovaných tříd ochrany ZPF 
      I.+II. třída 
     III. až V. třída 

 
320 m2 

0 m2 

 
1000,0 % 

0,0 %  
z toho zábory meliorovaných ploch 0 m2  0 % z ∑ výměry meliorovaných ploch     

E2 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA LESNÍ 
POZEMKY (PUPFL) 

Ve Změně č.1 nedochází k záborům PUPFL. 

E3 ODŮVODNĚNÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA SLOŽKY 
PŮDNÍHO FONDU 

Celkový nárůst zastavitelných ploch bydlení – individuální venkovské Změnou č.1 bude velmi malý, 
jen o 0,03 ha (II. třída ochrany ZPF), z toho je cca 0,015 ha vymezeno v zastavěném území. Zábor 
ZPF je nevýznamný. 

V podstatě jde o převod koridoru územní rezervy na zastavitelnou plochu bydlení – individuální 
venkovské. Plocha je prolukou mezi zastavěnými a zastavitelnými plochami. 

F VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S PÚR ČR A ÚPD 
VYDANOU KRAJEM 

F1 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S PÚR ČR  

Správní území obce Skalka u Doks není na úrovni PÚR ČR (republikové a mezinárodní) zařazeno 
ani jako součást rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, ani není zařazeno do specifických oblastí. 
Přes území obce Skalka u Doks nejsou vedeny navrhované koridory dopravní infrastruktury 
mezinárodního a republikového významu. 

Změna č.1 je v souladu s republikovými prioritami a požadavky na územní plánování, stanovenými 
v PÚR ČR pro zajištění udržitelného rozvoje území. Změna č.1 vytváří předpoklady zejména pro 
podporu rozvoje bydlení. 

F2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY ÚPD VYDANÉ 
KRAJEM 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK)  
V prosinci 2011 byly ZÚR LK vydány (č. usnesení 466/11/ZK) s nabytím účinnosti 22. ledna 2012.  
ZÚR LK v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s PÚR ČR a určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 
plánovací činnost obcí, stanoví základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území 
Libereckého kraje, vymezují rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti, plochy a koridory 
nadmístního významu včetně požadavků na jejich využití, plochy a koridory pro veřejně prospěšné 
stavby, veřejně prospěšná opatření.  
Požadavky stanovené ZÚR LK pro území obce Skalka u Doks jsou v ÚP Skalka u Doks v 
zásadním naplněny, není potřeba změny územního plánu. 

Ze ZÚR LK nevyplývají požadavky pro řešení Zm ěny č.1. 
Území obce Skalka u Doks není zahrnuto do žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 
Lze konstatovat, že naplňování krajských priorit stanovených ZÚR LK pro územní plánování v 
oblasti zajištění příznivého životního prostředí, zajištění hospodářského rozvoje území a zajištění 
sociální soudržnosti obyvatel území je v ÚP Skalka u Doks naplňováno stanovenou urbanistickou 
koncepcí, ochranou kulturních a přírodních hodnot území, stanovením podmínek pro plochy s 
rozdílným způsobem využití a to vzhledem k možnostem, potřebám a požadavkům na udržitelný 
rozvoj území. I Změnou č.1 jsou přiměřeně respektovány obecně formulované krajské priority 
územního plánování.  
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Území obce Skalka u Doks je vymezeno na rozvojové ose IV. řádu ROS 10, jedná se o koridor 
propojující specifickou oblast SOB3 Mimoňsko s rozvojovými osami republikového významu. Osa 
byla vymezena zejména pro posílení integrity kraje. Konkrétní úkoly pro území Skalky u Doks 
nevyplývají.  
Návrh Změny č.1 vymezuje jednu zastavitelnou plochu a změnu funkčního využití stabilizované 
plochy výroby a skladování – zemědělské na plochu bydlení – individuální venkovské bez vlivu na 
celkovou koncepci rozvoje obce. 
Území obce Skalka u Doks se týkají požadavky na územní zajištění podmínek pro vymezené 
záměry nadmístního významu: 
- upřesnění prvků regionálního ÚSES (RC1301, RK613) na území obce 
 ÚP Skalka u Doks vymezil regionální ÚSES se všemi prvky plně vymezenými a funkčními, 

prvky byly upřesněny nad katastrální mapou, do RK613 bylo v ÚP doplněno vložené 
biocentrum místního významu, systém byl koordinován s ÚPD sousedících obcí  
Změna č.1 nemá vliv na ÚSES ani jej nemění. 

ÚP Skalka u Doks stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití 
vytvořil podmínky pro ochranu krajinného rázu a současně vytvořil územní podmínky pro 
zemědělské a lesnické hospodaření pro údržbu půdního fondu a krajiny. Obec Skalka u Doks 
spadá do oblasti krajinného rázu „Dokesko“, je na území podoblasti krajinného rázu „Dokesko a 
Dubsko“ (převaha území s význačnými krajinnými typy lesozemědělské krajiny, v části unikátní 
krajinné typy lesní krajiny). Ze v ZUR LK uvedených specifických kritérií a podmínek pro plánování 
změn v území a rozhodování o nich nevyplývá požadavek na změnu UP Skalka u Doks. 

G VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S CÍLI A ÚKOLY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Změna č.1 vytváří územní předpoklady pro rozvoj sociálního pilíře udržitelného rozvoje území při 
zachování kvalitního životního prostředí. Změnou č.1 nejsou dotčeny přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  

Návrh ploch bydlení – individuálního venkovského umožní naplnit záměry vlastníků pozemků.  

Změna č.1 nemění celkovou urbanistickou koncepci rozvoje území obce. Výstavba v plochách 
Změny č.1 bude povolována v souladu s regulačními zásadami vymezenými v platném ÚP Skalka 
u Doks, kde jsou vymezeny kategorie funkčních ploch a stanoveny podmínky pro využití ploch - 
základní funkční a prostorové regulativy. 

Nejsou uplatňovány záměry, které by mohly výrazně negativně ovlivnit stávající krajinný ráz, 
nesnižuje se prostupnost krajiny. Změna č.1 nezasahuje do lokalit soustavy NATURA 2000. 

Změna č.1 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obecně formulovanými v zákoně 
č. 183/2006 Sb. v platném znění a v rámci republikových a krajských priorit územního plánování s 
upřesněnými cíli a úkoly, formulovanými v PÚR ČR a ZÚR LK. 

H VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY 
STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁD ĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č.1 je zpracována a projednána v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – vždy v jejich 
aktuálním znění. 
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I VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Požadavky dotčených orgánů chránících zájmy podle zvláštních právních předpisů, uplatněné       
k Zadání Změny č.1, byly v návrhu Změny č.1 zohledněny.  

Návrh Změny č.1 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

J ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 

Na základě stanoviska příslušného dotčeného orgánu k Zadání Změny č.1 nebyl uplatněn 
požadavek na zpracování Vyhodnocení vlivů Změny č.1 na udržitelný rozvoj. Změna č.1 nemá 
významný vliv na území evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Vlivy Změny č.1 na rozvoj území obce a jeho hodnot území jsou popsány v kapitole D2. 
Odůvodnění Změny č.1. Změna č.1 nebude při dodržení všech legislativních předpisů, norem a 
limitů využití území konfliktní vůči životnímu i přírodnímu prostředí ani vůči zdravým životním 
podmínkám a veřejnému zdraví. 

K STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU DLE § 50 ODST. 5 
VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDN ĚNO 

Vyhodnocení vlivů Změny č.1 na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, stanovisko se neuplatňuje. 
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PŘÍLOHA  
SROVNÁVACÍ TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN VÝROKOVÉ ČÁSTI OPROTI PRÁVNÍMU STAVU 

(jen dotčené strany a části textu výrokové části ÚP Skalka u Doks) 
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A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Vymezení zastavěného území je provedeno ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., § 2, odst. 1, písm. 
d), § 58, § 59, § 60 a příloha č.7, část I., odst.1, písm. a) vyhlášky č.500/2006 Sb., k datu 
27.7.2007. Plocha zastavěného území je vymezena ve výkrese č.1 Výkres základního členění 
území a ve výkrese č.2 Hlavní výkres, v měřítku 1:5000, grafické části dokumentace. Zastavěné 
území pro celé správní území obce Skalka u Doks se vymezuje k datu 27.3.2015. Hranice Plocha 
zastavěného území je vymezena ve výkrese č.1 Výkres základního členění území a ve výkrese č.2 
Hlavní výkres, v měřítku 1:5000, grafické části dokumentace. 

B  KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

B1  KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

B1.1  VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 
Vymezení řešeného území, které je předmětem zpracování Územního plánu Skalka u Doks (dále 
jen ÚP), je dáno správním územím obce, které zahrnuje celé katastrální území Skalka u Doks. 
Katastrální území Skalka u Doks má celkovou výměru 504,21 ha a je označeno číselným kódem 
748072. Obec sestává ze dvou částí – sídla Skalka a sídla Nová Skalka.  

B1.2  ROZVOJOVÉ PŘEDPOKLADY OBCE  
Rozvoj řešeného území bude vycházet z respektování a ochrany jeho hodnot, kterými jsou 
charakteristické znaky území, dané přírodními podmínkami a historickým vývojem, při zapracování 
současných rozvojových požadavků obce, s přihlédnutím k předpokládaným trendům vývoje.  

KONCEPČNÍ ZÁSADY PRO ROZVOJ ÚZEMÍ  
- V obci bude stabilizován základ obyvatel s přirozenou vazbou k místu.  
- Pro stabilizaci obyvatelstva bude vymezen dostatečný výběr ploch pro bydlení a pro další 

navazující funkce, uspokojující potřeby obyvatel a přinášející nové pracovní příležitosti.  
- Vymezení rozvojových ploch bude navazovat na plochy revitalizovaného a stabilizovaného 

stávajícího osídlení obou částí obce, v rozsahu přiměřeném velikosti a možnostem místních částí 
obce a za předpokladu ochrany přírodních i civilizačních hodnot území.  

- Rozvoj území bude respektovat ochranu zemědělské půdy s vyloučením zakládání nových 
izolovaných sídel ve volné krajině a vzájemného propojování jednotlivých částí obce.  

B1.3  SPOLEČENSKÝ POTENCIÁL OBCE  
OBYVATELSTVO  
V obci bude rozvíjena forma individuálního rodinného bydlení v rodinných domech, chalupách a 
usedlostech, pro které jsou vymezeny tzv. plochy bydlení – individuálního venkovského. Tyto 
plochy zahrnují formu bydlení trvalého, bydlení přechodného a individuální rekreaci. Výstavba na 
vymezených rozvojových plochách pro bydlení bude realizována v kapacitách, navržených na 
podkladě otevřeného stanovení výhledové velikosti obce dle variant velikosti předpokládaného 
rozvoje. 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ  
Závazné principy koncepce občanského vybavení jsou následující: 
- rozvoj na samostatných nově vymezených plochách občanského vybavení bude vycházet ze 

stabilizovaných stávajících ploch - navrhované plochy v kontaktu s centrem a v jeho blízkosti 
budou využity převážně pro veřejný sektor občanského vybavení  

- zároveň budou rozvíjena drobná zařízení komerční i nekomerční vybavenosti v integraci s funkcí 
bydlení i jako součást navrhovaných areálů smíšených, výrobních a podnikatelských aktivit 

- bude podporován společensko kulturní život v obci navázáním na místní tradice i rozvíjením 
nejrůznějších nových, např. klubových a sportovních aktivit. 

Využívání zařízení školství a zařízení občanského vybavení nadmístního významu bude i nadále 
řešeno v rámci významnějších spádových středisek osídlení, především v Doksech. V případě 
výraznějšího nárůstu obyvatel a požadavku na vznik nového občanského vybavení (např. zařízení  
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LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Na řešeném území budou respektovány nově vymezené limity využití území, plynoucí z 
navrhované koncepce ÚP. Jedná se o ochranná pásma, uvedená v kapitole B1.5 Potenciál 
životního prostředí obce. Zakreslitelná ochranná pásma jsou vyznačená v grafické části 
dokumentace - výkres č.5 Koordinační výkres a výkres č.6 Výkres koordinace technické 
infrastruktury.  

C  URBANISTICKÁ KONCEPCE  

Urbanistická koncepce, využití ploch a jejich uspořádání, jsou stanoveny ve výkresu č.1 Výkresu 
základního členění území, ve výkresu č.2 Hlavním výkresu a ve výkresu č. 3 Výkresu veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací, grafické části.  

Navržené vnitřní členění území je zřejmé z výkresové části dokumentace – výkres č. 1. Výkres 
základního členění území a výkres č.2 Hlavní výkres, v měřítku 1:5000. 
Území se zásadně dělí na současně zastavěné a zastavitelné a na nezastavěné a nezastavitelné. 
Stanovení podmínek pro využití ploch území je obsahem kapitol F1 a F2 tohoto textu. Závazné 
principy urbanistické koncepce ÚP Skalka u Doks jsou následující: 

- Pro stabilizaci stávajících funkčních ploch a umožnění dalšího rozvoje bydlení budou využity 
hlavní rozvojové plochy  bydlení – individuálního venkovského  v části obce Skalka, zejména po 
severozápadním obvodu současně zastavěného území a i v jeho volných nezastavěných 
enklávách. Plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z8, Z11, Z16 jsou zčásti přístupné ze stávajících komunikací a 
jsou zařazeny do 1. etapy výstavby. Plochy R9, R10, R15, R19, přístupné z nově navrhovaných 
komunikací jsou zařazeny do rezervy – 2. etapy výstavby. V části obce Nová Skalka bude pro 
rozvoj bydlení využit úměrně malý podíl rozvojových ploch Z7, R13, R14. Všechny plochy jsou 
napojeny na stávající komunikace, zařazení do etap zohledňuje aktuální potřebu vlastníků 
pozemků a požadavky obce.  

- Pro rozvoj ploch bydlení – individuálního venkovského  budou využity plochy (lokality): 

 - v části obce Skalka Z1, Z2, Z3, Z4, Z4a, Z8, Z11, Z16 (1. etapa), plochy R9, R10, R15, R19 
(2.etapa / rezerva) a plochy přestavby P18 a P22, 

- v části obce Nová Skalka Z7 (1.etapa) a R13, R14 (2.etapa / rezerva)  
-  Pro doplnění zahrádkové osady bude využita plocha Z31 - plocha rekreace – zahrádek.   
-  Pro rozvoj ploch ob čanského vybavení  budou využity plochy Z24, Z42 v části obce Skalka. 

Kromě samostatných ploch občanského vybavení se počítá s vytvářením podmínek a 
usilováním o integraci ob čanského vybavení,  zpravidla v parteru stávajících i navrhovaných 
objektů. 

-  Pro rozvoj tělovýchovy a sportu  na nových plochách se nepočítá. Rekreační aktivity 
tělovýchovy a sportu se budou odehrávat, dle požadavku obce, na stávajících plochách v obou 
částech obce.  

-  Pro rozvoj výrobně technické činnosti a občanského vybavení ve spojení s bydlením bude 
využito přestavby stávající usedlosti v prostoru centra sídla Skalky. Je zde vymezena plocha 
smíšená obytná  P20. Připouští se umisťování vhodných aktivit, posilujících stabilitu centra 
obce a zároveň nadměrně nerušících kontaktní obytné plochy.  

-  V okrajových polohách v obou částech obce jsou vymezeny plochy smíšené obytné –  
rekreační R13, R22. Plochy jsou určeny pro bydlení ve spojení s malokapacitní zemědělskou 
výrobou a rodinnou rekreací, a budou zde umisťovány záměry pro zřízení minifarem s 
alternativními formami hospodaření a aktivitami agroturistiky.  

-  Pro plochy výroby pr ůmyslové a řemeslné  P21a, P21b bude provedena přestavba části 
ploch zemědělské výroby. Součástí ploch bude stanoviště pro sběrný dvůr velkoobjemového 
odpadu. 

-  Koncepce rozvoje zařízení a ploch veřejné infrastruktury, dopravy a technického vybavení  
vychází ze stávajících ploch, dopravních koridorů a inženýrských sítí. V rámci očekávaných 
potřeb území bude řešeno napojení rozvojových ploch  
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-  Bude podporován rozvoj volných aktivit rekreace, turistiky a služeb cestovního ruchu , 
zejména v kontaktu s turistickými a cyklistickými trasami a zpětně s vazbou na centrum obce, 
jako nový ekonomický zdroj v území. Pro tuto potřebu bude soustavně kultivováno prostředí 
centra obce se zaměřením na úpravu vymezené jeho střední objezdné části, dobudování 
chybějícího 

 občanského vybavení, vymezení ploch pro pěší a pro parkování automobilů, vymezení 
zastávek BUS, obnova a údržba vodních ploch, údržba a doplnění zeleně.  

-  Na území obce bude obnovena zaniklá vodní plocha  R62. Kromě toho bude udržována a 
chráněna funkce ostatních stávajících vodních ploch.  

-  Pro ochranu krajiny a zachování krajinného rázu bude podporováno soustavné provádění 
údržby a obhospodařování zemědělských ploch na celém řešeném území. 

-  Koncepce uspo řádání krajiny vychází ze základních přírodních a krajinných hodnot, které 
jsou vyjádřeny vymezeným systémem ÚSES a hodnocením krajiny v rámci koncepce ÚP. 
Dotvářením a posilováním ploch systému ÚSES i vymezených prvků zeleně v zastavitelném i 
nezastavitelném území bude podpořena ochrana těchto přírodních a krajinných hodnot.  

-  Na řešeném území nejsou ložiska nerostných surovin rudních ani nerudních, problematika není 
koncepcí ÚP řešena.  

-  Dle vymezené etapizace  mají pro rozvoj obce prioritní význam záměry v bližším časovém 
horizontu, což je předpokládané období realizace ploch 1.etapy (návrhu), realizace ploch 
2.etapy (rezervy), je podmíněna naplněním ploch 1.etapy. 

C1  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Urbanistická koncepce se promítá návrhem zastavitelných ploch následovně: 
číslo 
lok.  

kat.území, část obce, 
vým ěra lokality  

původní využití 
plochy  
 
zastavitelnost  

kód  
návrhu  

1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost  
2.dopravní p řístupnost  
3.napojení na inženýrské sít ě, vytáp ění 
4.limity využití území  

etapa 
VPS 
 

Z1 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – východ,  
937 4067m2 

převážně 
zemědělská 
půda, louka, 
ostatní plocha 
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po stávající silnici III.třídy  
3. navrhované připojení na stávající vodovod 

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a odpadovým dřevem 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
ochranné pásmo lesa, k řešení zástavby je 
nutná dohoda se správcem lesa 

1.etapa 
 

Z2 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – západ,  
2179 2870m2 

převážně 
zemědělská 
půda, orná půda, 
sad, ostatní 
plocha 
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

BV 1. plochy bydlení - individuální ven kovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po stávající komunikaci 
3. napojení na stávající vodovod, 

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a odpadním dřevem 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
součástí plochy je stávající systém odvedení 
povrchových dešťových vod z centra obce  

1.etapa 

Z3 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – sever,  
1778 5424m2 

zemědělská 
půda, 
převážně 
zahrada-sad, 
dále  
louka pastvina, 
orná půda 
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po stáv. a navrhované komunikaci 
3. plocha napojena na navrhovanou přeložku 

stávajícího vodovodu, 
individuální likvidace odpadních vod2) 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a odpadním dřevem 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
jižní část plochy je přístupná na podkladě 
dohody s vlastníkem sousedního pozemku  

1.etapa 
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Z4 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka - sever,  
3243 4064m2  

zemědělská půda 
orná půda 
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

 
BV 

1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území, 
  - doporučuje se přeložení části stávajícího 

vodovodního řadu 
- v rámci plochy zajistit dopravní přístup k ploše 

uzemní rezervy R19 
2.přístup po stávající komunikaci 
3.návrh napojení na stávající vodovodní řad 

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a jinými 
ekologickými zdroji 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
respektovat průchod stávajícího vodovodu, 
případně přeložení jeho dotčené části 

1.etapa 

Z4a k.ú.Skalka u Doks  
Skalka sever 
320 m2 
 

 BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské 
  - změna funkčního využití 
    plocha zahrnuta do zastavitelného území 
2. přístup po stávající komunikaci 
3. napojení na inženýrské sítě viz plocha Z4 
4. OP vodního zdroje 2 st. 

1.etapa 

Z7 k.ú. Skalka u Doks,  
Nová Skalka – střed 
471m2  

zemědělská 
půda, 
louka, 
pastvina 
 
plocha je  
v zastavěném 
území 

 
BV 

1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po stávající upravené komunikaci 
3. návrh napojení na stávající vodovod, 

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, odpadním 
dřevem a jinými ekologickými zdroji 

4. na plochu zasahuje ochranné pásmo lesa, 
k řešení zástavby je nutná dohoda se 
správcem lesa 

1.etapa 

Z8 k.ú. Skalka u Doks,  
Skalka – střed 
592m2  

ostatní plocha 
 
plocha je  
v zastavěném 
území 

 
BV 

1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území, 
  - určeno pro rozšíření soukromé zeleně  
2. přístup po stávající silnici III.třídy 
3. plocha bude napojena na stávající inž. sítě, 

individuální likvidace odpadních vod, 
4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější  

1.etapa 
 

Z11 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – sever,  
4010m2 

zemědělská 
půda, 
orná půda, 
zahrada, 
louka, pastvina, 
 
plocha je zčásti  
v zastavěném 
území 

 
BV 

1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha z větší části nově zahrnuta do 
    zastavitelného území  
2. přístup po stávající a navrhované komunikaci 
3. napojení na přeložený stávající vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod, 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, odpadním 
dřevem, popř. jinými ekologickými zdroji 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
podmínkou je výstavba komunikace 
a přeložení stávajícího vodovodu 

1.etapa 
 

Z16 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – střed,  
1075m2 

zemědělská půda 
sad,zahrada, 
 
plocha je  
v zastavěném 
území 

BV 1. plo chy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha je součástí zastavěného území  
2. přístup po stávající komunikaci 
3. napojení na stávající vodovodní řad,  

individuální likvidace odpadních vod, 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, odpadním 
dřevem, popř. jinými ekologickými zdroji 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější 

1.etapa 
 

Z23 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka –západ, 
586m2 

převážně ostatní 
plocha, 
zčásti zastavěná 
plocha, 

OV 1. plochy ob čanského vybavení  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po stávající rozšířené komunikaci 

1.etapa 
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současně 
zbořeniště a 
přilehlá nevyužitá 
volná plocha 
 
plocha je 
součástí 
zastavěného 
územ 

3. napojení na stávající vodovod,  
individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a jinými 
ekologickými zdroji 

4. respektovat příslušnost území k OP 20 
vodního zdroje vnější část, 
plocha je součástí systému odvedení 
povrchových dešťových vod z centra obce 

Z24 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka –západ, 
1705m2 

zčásti 
zemědělská půda 
sad, zahrada, 
ostatní plocha 
 
plocha je 
částečně 
součástí 
zastavěného 
území 

OV 1. plochy ob čanského vybavení  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po stávající upravené komunikaci 
3. napojení na stávající vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a jinými 
ekologickými zdroji 

4. nutno respektovat příslušnost k OP 20 
vodního zdroje vnější část, 
plocha je součástí systému odvedení 
povrchových dešťových vod z centra obce 

1.etapa 
 

Z31 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka –sever, 
1112m2 
 

převážně 
zemědělská 
půda, 
zahrada,sad, 
ostatní plocha 
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

R 1. plochy rekreace – zahrádky  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
  - rozšíření zahrádkářské osady doplněním 

nevyužité proluky 
2. přístup upravovanou stávající komunikací 
3. napojení na stávající vodovod, 

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a odpadním dřevem 

4. podmínkou je úprava rozšířením stáv. komunikace  

1.etapa 
 

Z40 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka –sever, 
1639m2 
 

zemědělská 
půda, 
převážně orná 
půda, 
ostatní plocha  
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

VPK 1. plochy ve řejných prostranství - komunikace  
  - změna funkčního využití 
  - zpřístupnění rozvojových ploch bydlení 
2. přístup ze stávajících komunikací 
3. napojení na stávající soustavu NN a syst. odvedení 

povrchových dešťových vod  
4. respektovat příslušnost území k OP 20 

vodního zdroje vnější část  

1.etapa 
VPS 

Z41 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – sever, 
801m2 
 

zemědělská 
půda, 
orná půda  
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

VPK 1. plochy ve řejných prostranství - komunikace  
  - změna funkčního využití 
  - zpřístupnění stávajícího zemědělského areálu  
2. přístup ze stávající komunikace 
3. napojení na stávající soustavu NN a syst. odvedení 

povrchových dešťových vod 
4. plochu protíná koridor trasy stávajícího  

veřejného vodovodu, nutno respektovat 

1.etapa 
VPS 

Z42 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – západ, 
286m2 
 

nezemědělská 
půda, 
ostatní plocha  
 
plocha je 
součástí 
zastavěného 
území 

VPK 1. plochy ve řejných prostranství - komunikace  
  - změna funkčního využití 
  - rozšíření stávající komunikace pro 

zpřístupnění rozvojových ploch 
2. přístup ze stávající místní obslužné komunikace 
3. napojení na stávající soustavu NN a syst. odvedení 

povrchových dešťových vod  
4. plochu protíná trasa stávajícího veřejného 

vodovodu, nutno respektovat  

1.etapa 
VPS 

Z43 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – sever, 
10091m2 
 

převážně 
zemědělská 
půda, 
orná půda, 
louka,pastvina, 
ostatní plocha  
 
převážně mimo 
zastavěné území 

VPK 1. plochy ve řejných prostranství - komunikace  
  - změna funkčního využití  
  - rozšíření stávající komunikace pro 

zpřístupnění části obce Nová Skalka včetně  
rozvojových ploch  

  - součástí plochy je stromová alej  
2. přístup ze stávající silnice III/2704 
3. napojení na stávající soustavu NN a systém 

odvedení povrchových dešťových vod 
4. nutno respektovat stávající koridor VN, 

vyloučit zásah do ploch lesa  

1.etapa 
VPS 
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Z44a k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – sever, 
2210m2 
 
 

převážně 
zemědělská 
půda, 
louka,pastvina, 
zahrada,sad, 
ostatní plocha  
 
plocha leží zčásti 
mimo zastavěné 
území 

VPK 1. plochy ve řejných prostranství - komunikace  
  - změna funkčního využití 
  - rozšíření stávající komunikace pro 

zpřístupnění stávající zahrádkářské osady  
a rozvojové plochy  

  - součástí plochy je stromová alej  
2. přístup ze stávající místní obslužné 

komunikace 
3. napojení na stávající soustavu NN a systém 

odvedení povrchových dešťových vod  
4. plocha je v kontaktu se stávajícím 

vodojemem, nutno respektovat OP, vyloučit zásah 
do ploch lesa  

1.etapa 
VPS 

Z45 k.ú.Skalka u Doks ,  
Skalka – východ, 
755m2 
 

převážně 
nezemědělská 
půda, 
ostatní plocha  
 
plocha je  
v zastavěném 
území 

VPK 1. plochy ve řejných prostranství - komunikace  
  - změna funkčního využití 
  - legalizace a rozšíření stávající komunikace 

pro zpřístupnění ploch přestavby 
2. přístup ze stávající silnice III/2704 
3. napojení na stávající soustavu NN a syst. odvedení 

povrchových dešťových vod  
4. limity nejsou  

1.etapa 
VPS 

Z48 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – východní 
centrum, 
385m2 
 

převážně 
nezemědělská 
půda, 
ostatní plocha  
 
plocha je  
v zastavěném 
území 

DV 1. plochy dopravní infrastruktury - doprav.vybavení 
  - změna funkčního využití 
  - nová plocha veřejného parkoviště na části 
   plochy veřejné zeleně pro potřeby místních obyvatel i 

návštěvníků obce  
2. přístup ze stávajících komunikací 
3. napojení na stávající soustavu NN a systém 

odvedení povrchových dešťových vod  
4. respektovat příslušnost území k OP 20 

vodního zdroje vnější část, respektovat kvalitní 
stávající i obnovovanou vzrostlou zeleň  

1.etapa 
VPS 

Z49 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – západ, 
73m2 
 

převážně 
nezemědělská 
půda, 
ostatní plocha  
 
plocha je  
v zastavěném 
území 

DV 1. plochy dopravní infrastruktury - doprav.vybavení 
  - změna funkčního využití 
  - nová plocha veřejného parkoviště na části 

plochy sídelní zeleně pro potřeby místních 
obyvatel i pro návštěvníky stávajícího 
dětského hřiště a navrhovaného občanského 
vybavení  

2. přístup ze stávající komunikace 
3. napojení na stávající soustavu NN a syst.odvedení 

povrchových dešťových vod  
4. respektovat příslušnost území k OP 20 

vodního zdroje vnější část  

1.etapa 
VPS 

Z90 k.ú.Skalka u Doks  
Skalka – střed - západ, 
94m2 
 

převážně 
nezemědělská 
půda,  
ostatní plocha 
 
součást 
zastavěného 
území  

DV 1. plochy dopravní infrastruktury - doprav.vybavení 
  - změna funkčního využití 
  - zřízení zálivů zastávky BUS 
2. přístup po stávajících komunikacích 
3. napojení na obecní systém odvedení 

povrchových dešťových vod, rozvod NN 
4. respektovat příslušnost území k OP 20 

vodního zdroje vnější část 

1.etapa 
 

Vysvětlivky použitých zkratek:  
BV plochy bydlení - individuální venkovské SN plochy smíšené nezastavěného území  
SO plochy smíšené obytné  NL plochy lesní 
SR plochy smíšené obytné - rekreační  VO plochy vodní a vodohospodářské – vodní nádrže 
R plochy rekreace - zahrádky k.ú. katastrální území 
OV plochy občanského vybavení  R62 označení plochy rezervy (2.etapa) 
OVS plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport  VN nadzemní elektrické vedení vysokého napětí 
VP plochy výroby a skladování - průmyslové a řemeslné  NN nadzemní elektrické vedení nízkého napětí 
VZ plochy výroby a skladování - zemědělské  PD projektová dokumentace 
VPK plochy veřejných prostranství - komunikace  US urbanistická studie 

 
VPZ plochy veřejných prostranství – zeleň OP ochranné pásmo 
DK plochy dopravní infrastruktury - silnice III. třídy  Z,V,S,J světové strany 
DV plochy dopravní infrastruktury - vybavení  VPS veřejně prospěšná stavba 
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PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉ (BV)  

Plochy pro rozvoj bydlení budou vymezeny na nezastavěných plochách části obce Skalka ve 
vazbě na současně zastavěné území, převážně po jeho severním, východním a západním obvodu, 
a ve volných prolukách (Z1, Z2, Z3, Z4, Z4a, Z11, Z16, R9, R10, R15, R19). V části Nová Skalka je 
vymezena plocha ve středu sídla (Z7) a v západní části ( R14).  

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – REKREAČNÍ (SR) 

Plochy pro perspektivní rozvoj alternativního způsobu zemědělské výroby, založeném na 
malokapacitní živočišné výrobě, v integraci se službami rodinné rekreace, turistiky a cestovního 
ruchu, budou vymezovány v obou částech obce. Jedná se o plochy (R13, R22) umístěné v poloze 
s přijatelnou přístupností, umožňující zároveň vytvoření podmínek pro trvalou údržbu 
zemědělských ploch. 

PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKY (R) 

Pro stávající zahrádkářskou osadu budou doplněny nové plochy (Z31)v horní části. Požadavkem 
je zkvalitnění a rozšíření stávající přístupové obslužné komunikace a vymezení obratiště. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV)  

Jedná se o společné označení samostatných ploch občanského vybavení nekomerčního i 
komerčního charakteru, které se často prolínají a jejich segregace se jeví neúčelná. Jako 
samostatná bude vymezena plocha ve východní části obce Skalka (Z24), určená pro vznik 
občanského vybavení s předpokládaným zaměřením na stravování a volné rekreační kapacity 
ubytování. Dále bude vymezena plocha (Z23), určená pro aktuálně vzniklé potřeby, ve vazbě na 
drobnější stravovací zařízení. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – T ĚLOVÝCHOVA A SPORT (OVS)  

Žádné nové zastavitelné plochy nebudou vymezeny. Přesto, že se s plošným rozvojem nepočítá, 
předpokládá se dovybavení ploch stávajících. Jedná se o tři drobná hřiště uvnitř souvislé zástavby, 
rozmístěné v obou částech obce. Nejmenší z nich je součástí veřejného prostranství centra v části 
obce Skalka a jeho využití bude závislé na místních potřebách. Největší z nich je v části obce 
Nová Skalka, bude i nadále využívané místními obyvateli, do budoucna se předpokládá 
dovybavení plochy i pro účely integrovaného využití odpočinkové zastávky pro návštěvníky území 
z řad turistů a cyklistů. 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEM ĚDĚLSKÉ (VZ)  

Žádné nové zastavitelné plochy pro tuto funkci výroby se nevymezují. Plochy stávajícího areálu 
zemědělské živočišné výroby velkovýrobního charakteru bude zredukované přestavbou na plochy 
výrobní průmyslové a řemeslné.  

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE (VPK)  

Plochy slouží k dopravní obsluze území obce a budou vymezovány pro její zkvalitnění rozšířením 
stávajících komunikací (Z42, Z43, Z44a, Z45), a pro zpřístupnění rozvojových ploch (Z40, Z41). 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DV  

Plochy sloužící dopravní obsluze a dopravnímu vybavení území obce budou vymezeny pro 
potřeby veřejných parkovišť (Z48, Z49) a pro zřízení plochy autobusové zastávky (Z90). 

C2  VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

Urbanistická koncepce se promítá návrhem ploch přestavby následovně: 

číslo 
lok.  

kat.území, část obce, 
vým ěra lokality  

původní využití 
plochy  
 
zastavitelnost  

kód  
návrhu  

1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost  
2.dopravní p řístupnost  
3.napojení na inženýrské sít ě, vytáp ění 
4.limity využití území  

etapa  
VPS 
 

P18 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – západ,  

hospodářské 
zázemí plochy 

BV 1. plochy bydlení - individuální venkov ské  
  - plocha přestavby, změna funkčního využití 

1.etapa 
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2975m2 
bez nových plošných 
nároků 

bydlení,  
ostatní plocha 
 
plocha je  
v zastavěn. 
území 

  - plocha je součástí zastavěného území  
2. přístup po stávající rozšířené komunikaci 
3. napojení na stávající vodovodní řad,  

individuální likvidace odpadních vod, 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, odpadním 
dřevem a jinými ekologickými zdroji 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
plochou prochází stávající vodovodní řad, 
nutno respektovat jeho ochranné pásmo, 
plocha je součástí systému odvedení 

povrchových dešťových vod z centra obce  
P20 
 

k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – východ,  
3397m2 
bez nároku na zábor ZPF  
 

nevyužitá 
obytná plocha, 
stavební 
pozemek, 
ostatní plocha 
 
plocha je  
v zastavěném 
území 

SO 
 

1. plochy smíšené obytné  
  - plocha přestavby, změna funkčního 
  - plocha je součástí zastavěného území  
2. přístup po stávající komunikaci 
3. napojení na stávající vodovod navrhovaným 

úsekem vodovodu, 
napojení na stávající soustavu NN, 
individuální likvidace odpadních vod  
plyn není, vytápění elektřinou a jinými 
ekologickými zdroji, 

4. na plochu zasahuje ochranné pásmo VN, 
nutno respektovat, při přestavbě a v novém 
využití v  max. míře respektovat stávající 
strukturu a charakter zástavby, zachovat  
a rekonstruovat původní komunikaci po 
obvodě areálu, je nezbytné vyloučit stavby 
a provozy, snižující kvalitu prostředí ve 
smyslu hygienických předpisů  

1.etapa 

P21a k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – východ, 
12747m2 

zemědělský 
výrobní areál, 
převážně ostatní 
plocha  
 
plocha je 
součástí 
zastavěného 
území 

VP 1. plochy výroby a  skladování -  
průmyslové a řemeslné  
  - plocha přestavby, změna funkčního využití území 
  - plocha je součástí zastavěného území 
  - přestavba a intenzifikace využití 

nevyužívaných ploch zemědělské výroby (1.část)  
2. přístup po stávající obnovené komunikaci 
3. napojení na přeložený stávající vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a jinými 
ekologickými zdroji 

4. nutno respektovat OP VN, 
podmínkou využití plochy je přeložka úseku 
veřejného vodovodu, stavby a provoz nesmí 
snížit kvalitu prostředí okolních ploch,  
součástí plochy je izolační a ochranná zeleň, 
JV část plochy bude rezervována pro variantu 
zřízení sběrného dvoru 

1.etapa 

P21b k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – severovýchod, 
5145m2 

zemědělský 
výrobní areál, 
převážně ostatní 
plocha  
 
plocha je 
součástí 
zastavěného 
území 

VP 1. plochy výroby a skladování -  
průmyslové a řemeslné  
  - plocha přestavby, změna funkčního využití území 
  - plocha je součástí zastavěného území 
  - přestavba a intenzifikace využití 

nevyužívaných ploch zemědělské výroby (2.část)  
2. přístup po stávající obnovené komunikaci 
3. napojení na přeložený stávající vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a jinými 
ekologickými zdroji 

4. podmínkou využití plochy je přeložka úseku 
veřejného vodovodu, stavby a provoz nesmí 
snížit kvalitu prostředí okolních ploch,  
zejména kontaktních ploch bydlení,  
součástí plochy je izolační a ochran. zeleň, 
plocha silážních žlabů bude rezervována 
pro variantu zřízení sběrného dvoru 
 

1.etapa 
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P22 k.ú. Skalka u Doks, 
Skalka – západ 
1118 m2 

 BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské  
- změna funkčního využití z plochy výroby a 

skladování – zemědělské 
    - plocha v zastavěném území 
2. přístup po stávající komunikaci 
3. stávající napojení na inženýrské sítě  
4. OP vodního zdroje 2 st. 

1.etapa 

Vysvětlivky použitých zkratek viz. tabulka kap. C1 Vymez ení zastavitelných ploch  

PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉ (BV)  

Jedná se o plochu stávajícího hospodářského zázemí přilehlé obytné plochy, která bude 
přestavěna pro funkci bydlení – individuální venkovské (P18) a stávající plochu výroby a 
skladování – zemědělské, která bude nově využita pro plochy bydlení – individuální venkovské 
(P22). 
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- zásobování území pitnou vodou realizovat z větší části z veřejného vodovodu, zčásti ze 
skupinového vodovodu, stávající rozvody budou doplněny o přípojky k rozvojovým lokalitám, 
v odlehlých lokalitách bude zásobování vodou řešeno lokálními zdroji  

-  stabilizovat síť energetických rozvodů, při absenci plynofikace bude podporováno vytápění 
elektrickou energií a alternativními palivy za účelem postupného vytěsnění spalování hnědého 
uhlí, pro zajištění dostatečné energetické kapacity bude jako rezerva řešeno rozšíření 
elektrické sítě VN, včetně nové trafostanice TN4  

- nadále je nutno trvale sledovat možnosti připojení řešeného území obce na STL plynovod, 
procházející mimo řešené území ve vzdálenosti cca1,5 km od hranic obce. 

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

Zásady pro nakládání s odpady jsou následující: 
- pro realizaci požadavků na likvidaci odpadů bude sloužit sběrný dvůr, který bude součástí 

výrobní plochy (varianta dle aktuální potřeby P21a, P21b), kde bude umístěn především 
velkokapacitní kontejner na komunální odpad, kontejnery na velkokoobjemový odpad, popř. na 
tříděný opad, na nebezpečný odpad, případně pro recyklaci a využití odpadů, u jednotlivých 
domů a parkovišť budou rozmístěny vhodné nádoby na odpad, plocha bude sloužit jako 
zázemí pro technickou údržbu i úklid obce a komunikací.  

D3 NÁVRH OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

V oblasti ploch občanské vybavenosti (OV, OVS) bude sledováno koncepční dořešení prostor 
centra obce. V úvahu připadá intenzifikace stávajících prostor integrováním potřebných a dosud 
chybějících složek – např. veřejného WC. Variantním řešením je přístavba k objektu obecního 
úřadu nebo zřízení samostatné drobné stavby ve východní části centra. Komerční zařízení budou 
vznikat dle aktuálních potřeb a možností integrováním v rámci stávajícího bydlení. Je nutno 
sledovat potřeby a podporovat vznik integrovaných aktivit v prostoru centra. Nutno volit vhodné 
využití nově vymezených samostatných ploch občanského vybavení.  

D4  NÁVRH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Koncepce ÚP vymezuje plochy veřejných prostranství – komunikace na plochách obslužných 
komunikací v prostoru centra obce i mimo něj a na plochách komunikací ostatních a pěších. Uvnitř 
obce se nachází plochy veřejných prostranství – zeleň, které budou vymezeny na stávajících i 
navrhovaných plochách sídelní zeleně v centru obce. Zde se připouští výsadba polovysoké i 
vysoké alejové zeleně a možnost výstavby drobných účelových staveb. Uvnitř ploch veřejných 
prostranství jsou tři plochy vodní a vodohospodářské – vodní nádrže, s jejichž existencí a 
nezbytnými úpravami se počítá do budoucna. Jedna z nádrží – R62 je současně zaniklá, ale do 
budoucna bude obnovena.  

D5  NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

V koncepci ÚP jsou požadované potřeby, plynoucí z platných právních předpisů k ochraně 
obyvatelstva obce Skalka u Doks, zajištěny.  

E  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

E1  VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V textové části kap. B1 jsou formulovány návrhy na začlenění vytipovaných lokalit v katastru 
nemovitostí do kategorie lesní pozemek (jako PUPFL i do obnovovaných LHP/LHO) - cílem 
návrhu je snaha o lesnické hospodaření a odborné pěstební zásahy v lokalitách, které aktuálním 
stavem naplňují definici vzrostlého lesa, a to jak cíleně založeného, tak i vzniklého z přirozené 
sukcese. Vyskytují se zde mozaikovitě v území, v okrajích či v enklávách lesních komplexů. Návrh 
je konkretizován formou návrhových záborových lokalit N81-87 v rámci samostatné 8. funkční 
skupiny (údaje platí pro k.ú. Skalka u Doks, jsou údaje viz internetový server zjištěny 
z internetového serveru ČÚZK, výměry v m2): 
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lokalita
Σ 
vým ě-
ra 

číslo 
parcely  

druh pozemku -
způsob využití  vlastník  

N81 445 214 
ostatní plocha -
ostatní 
komunikace 

Obec Skalka u Doks, 47201 Skalka u Doks 

N82 3344 227 ostatní plocha -
neplodná půda Obec Skalka u Doks, 47201 Skalka u Doks 

N83 2468 224 ostatní plocha -
neplodná půda 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, 
50168 Hradec Králové 

N84 2021 259 část trvalý travní 
porost - louka nezjištěno – parcela není zapsána v LV 

N85 1866 
416 ostatní plocha -

zeleň Obec Skalka u Doks, 47201 Skalka u Doks 

417 trvalý travní 
porost - louka 

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 
11a, č.p. 1024, 13000 Praha - Žižkov 

N86 3594 498/1 
část 

trvalý travní 
porost - louka 

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 
11a, č.p. 1024, 13000 Praha - Žižkov 

N87 1472 
459 

vodní plocha -
zamokřená 
plocha 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Kodaňská 46, č.p. 1441, 10010 
Praha-Vršovice 

460 trvalý travní 
porost - louka 

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 
11a, č.p. 1024, 13000 Praha - Žižkov 

celkem  15210 
 

V kapitolách C1,F1,F2 této textové části jsou uvedeny jako nezastavitelné plochy vodní a 
vodohospodá řské – vodní nádrže a plochy ve řejných prostranství – zele ň. Jedná se o plochy 
uvnitř zastavěného území obce – plochy umělých vodních nádrží a tzv. sídelní zeleň, která má v 
rámci obce značný význam, a je proto specifikována jako samostatné nezastavitelné plochy:  
lokalita  kat.území, část obce, 

vým ěra lokality  
původní využití 
plochy  

1.specifikace navrhovaného využití  

N60 k.ú.Skalka u Doks  
Skalka –střed, 
informativní 

plocha vodních 
toků a nádrží 
 

1. plochy vodní a vodohospodá řské - vodní  
nádrž  
- ponechané funkční využití bez nároku na novou plochu  

R62 k.ú.Skalka u Doks  
Skalka – střed -
východ 
191m2 

plocha vodních 
toků a nádrží 
 

1. plochy vodní a vodohospodá řské - vodní  
nádrž  
- ponechané funkční využití bez nároku na 

novou plochu  
N72 k.ú.Skalka u Doks  

Skalka –střed - jih, 
1202m2 
 

převážně 
nezemědělská 
půda,  
ostatní plocha 

1. plochy ve řejných prostranství – zeleň 
- obnova plochy veřejné zeleně, dosadba 
nízké a polovysoké zeleně 

N73 k.ú.Skalka u Doks  
Skalka – střed - sever, 
1065m2 
 

převážně 
nezemědělská 
půda,  
ostatní plocha 

1. plochy ve řejných prostranství – zeleň 
- obnova plochy veřejné zeleně, dosadba 

nízké a polovysoké zeleně 
 

N75 k.ú.Skalka u Doks  
Skalka – střed - sever, 
208m2 
 

převážně 
nezemědělská 
půda,  
ostatní plocha 

1. plochy ve řejných prostranství – zeleň 
- změna funkčního využití 
- úprava plochy veřejné zeleně, výsadba 

polovysoké i vysoké zeleně 
N76 k.ú.Skalka u Doks  

Skalka – západ, 
262m2 
 

převážně 
nezemědělská 
půda,  
ostatní plocha 

1. plochy ve řejných prostranství - zeleň  
- změna funkčního využití 
- úprava plochy veřejné zeleně, výsadba 

polovysoké i vysoké zeleně 
 

N77 k.ú.Skalka u Doks  
Skalka – západ, 
382m2 
 

převážně 
nezemědělská 
půda,  
ostatní plocha 

1. plochy ve řejných prostranství – zeleň 
- změna funkčního využití 
- úprava plochy veřejné zeleně, výsadba 

polovysoké zeleně 
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N78 k.ú.Skalka u Doks  
Skalka – západ, 
653m2 

převážně 
nezemědělská 
půda, ost.plocha 

1. plochy ve řejných prostranství – zeleň 
- změna funkčního využití 
- úprava plochy veřejné zeleně, výsadba plovys. i vysoké zeleně 

N80 k.ú.Skalka u Doks  
Skalka – jih 
2822m2 

ostatní plocha 
 

1. plochy smíšené nezastav ěného území  
- změna funkčního využití 
- úprava plochy ochranné zeleně, výsadba 

polovysoké i vysoké zeleně  
celkem  6785m2   
N91,92 k.ú.Skalka u Doks  

bez nároků na plochu 
součást ploch 
komunikací 

1. plochy smíšené nezastav ěného území  
- zřízení stromových alejí podél komunikací 

E2  NÁVRH PODMÍNEK PRO ZMĚNY VYUŽITÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Agrodesign, zp ůsoby zem ědělského hospoda ření  
Jednoznačnou potřebou pro budoucnost je další využívání zemědělské půdy v dosud využívaných 
partiích, hlavně však obnova zemědělského hospodaření na pozemcích dlouhodobě již ležících 
ladem a zemědělské hospodaření na pozemcích opuštěných, zejména v případě TTP v okolí Nové 
Skalky. 
V řešeném území je nutné plošné rozmělnění v minulosti scelených honů orné půdy, důvodem je 
zatraktivnění agrodesignu této navštěvované krajiny, zejména rozsáhlé partie západně od centra 
obce. Důvodem je mj. i snaha o navýšení ekologické stability území realizací remízů a linií nelesní 
zeleně, vytvoření přirozeného biotopu pro organismy, aj. Tyto rozsáhlé hony orné půdy navazují a 
jsou součástí sousedících území, takže realizaci tohoto doporučení nutno provád ět v kontextu a 
komplexn ě v širším pohledu,  spolu se sousedícími územími. ÚP navrhuje situaci řešit formou 
záborových lokalit – viz. kap. B, C textu.  
Pozn.: Pro údržbu volné krajiny jsou nutné finanční vstupy z vnějších zdrojů, kde pro jejich adresné plnění a 
určenou realizaci je nutný zvýšený dohled a kontrolní činnost příslušných úřadů nad těmito vynakládanými 
dotacemi a finančními intervencemi, zvláště v období současného rezortního trendu a snah o „uvádění půdy 
do klidu“ – na základě zkušeností s nedávným zatravňováním orné půdy existuje odůvodněné nebezpečí 
zneužívání této dobře míněné snahy o řešení současného nevyhovujícího stavu zemědělství. ÚP rovněž 
doporučuje orgánům státní správy provést kontrolu nad příčinami a stavem nevyužívaných TTP.  

Zemědělská výroba  
V rámci potřeby zavedení alternativního způsobu zemědělského hospodaření je bude 
podporováno zakládání agroturistických center, založených na malokapacitní zemědělské výrobě 
(minifarmy), spojených s pobytovou rodinnou rekreací, vazbou na cestovní ruch, popř. i vazbou na 
kapacitní zemědělskou výrobu.  

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (LESNÍ POZEMKY)  

ZASTOUPENÍ LESNÍCH POZEMKŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ, LESNATOST  
Dle souhrnných statistických údajů zastoupení jednotlivých druhů pozemků v řešeném území (stav 
k datu předchozího stupně ÚPO Průzkumy a rozbory) zaujímá lesní půda v řešeném území 
podstatnou část výměry - 34,3 % z celkové výměry území obce. Lesní půdou jsou zde dále míněny 
„pozemky určené k plnění funkcí lesa“ (tzn. dle plochové tabulky LHP tzv. porostní plocha i 
bezlesí), dle terminologie katastru nemovitostí „lesní pozemky“. 
Lesní půda v řešeném území není koncepcí ÚP dotčena, není tudíž vyhodnocován její zábor. 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY  
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
ÚP při terénním šetření neodhalil na zdejších zemědělských půdách lokality erozně ohrožené, ani 
nezaznamenal výskyt v budoucnu takto potencionálně ohrožených lokalit – z tohoto důvodu není 
tento aspekt přílišným důvodem pro změnu využívání pozemků. Pro eliminaci případných erozních 
jevů ve svažitějších partiích je spíše nutná technologická kázeň zemědělského hospodáře. 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
Záplavové území na řešeném území není vymezeno. 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, DOBÝVACÍ PROSTORY  
Na řešeném území nejsou ložiska nerostných surovin rudních ani nerudních.  



Změna č.1 ÚP Skalka u Doks Odůvodnění 

SAUL s.r.o. 28 

strana 20 

E3  VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  
ÚSES v řešeném území je plně vymezený a funkční, bez výskytu prvků navrhovaných k vymezení 
či založení. Tvoří součást okolní krajiny s vymezeným systémem ekologické stability, prvky zde 
pokrývají reprezentativní i unikátní společenstva dostatečným způsobem. 
Předchozí stupeň ÚPO Průzkumy a rozbory náležitě uvádí podrobné snímky jednotlivých prvků systému – 
jejich výčet: 

- biocentra: - 37-RC1301 „Skalní m ěsto“ (v řešeném území část) regionálního významu, v trase 
biokoridorů RK 612 a RK 613 regionálního významu, 
- 481 „Šedina“  (v řešeném území část) místního významu, vložené v trase biokoridoru RK 
613 regionálního významu, 

- biokoridory:  - úsek RK 613 „P ři hranici“  (v řešeném území část) regionálního významu. 

ÚSES NA LESNÍ PŮDĚ 
V části řešeného území jsou na lesní půdě vymezeny následující biocentra (uvedeny pouze prvky 
a jejich části na lesní půdě, lokalizace dle jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP je 
uvedena pro celou plochu prvku bez ohledu na administrativní hranice řešeného území obce): 
prvek  lokalizace dle LHP  
37-RC1301 LČR, l.s. Česká Lípa – 776 E, 777 E část, 778 A, B, C, D, 779 A, B, C, D, E, 780 A, B, C, 

782 D, E 
481 LČR, l.s. Česká Lípa – 787 D 

F  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH  

F1  DEFINICE POJMŮ, PŘÍPUSTNOST ČINNOSTÍ 

 FUNKČNÍ PLOCHY SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ  

-  plochy bydlení - individuální venkovské (BV) 
-  plochy smíšené obytné (SO) 
-  plochy smíšené obytné - rekreační (SR) 
-  plochy rekreace - zahrádky (R) 
-  plochy občanského vybavení (OV) 
-  plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport (OVS) 
-  plochy výroby a skladování - průmyslové a řemeslné (VP)  
-  plochy výroby a skladování - zemědělské (VZ)  
-  plochy veřejných prostranství - komunikace (VPK)  
-  plochy dopravní infrastruktury - silnice III.třídy (DK) 
-  plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavení (DV) 
-  plochy technické infrastruktury (TV) 

 FUNKČNÍ PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ  

-  plochy veřejných prostranství - zeleň (VPZ)  
-  plochy smíšené nezastavěného území (SN)  
-  plochy vodní a vodohospodářské - vodní nádrže (VO) 
-  plochy zemědělské (ZN) 
-  plochy lesa (LN) 
-  plochy lesa - přírodní (PLN)  
-  plochy přírodní (PN) 
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-  připouští se hospodaření na pozemcích a jejich údržba způsobem, nenarušujícím lesní 
stromové porosty, zajišťující ekologickou stabilizaci území 

-  v odůvodněných případech se připouští umisťování účelových komunikací, účelových 
staveb, nezbytných pro využití plochy a zařízení nadřazené technické vybavenosti, s 
vyloučením jakékoliv jiné stavební činnosti  

 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (ZN) 

 Charakteristika území  

-  území je určeno pro plochy intenzivního obhospodařování produkční zemědělské půdy - 
orné půdy, trvale travních porostů, zahrad a sadů, pro zemědělskou rostlinnou i živočišnou 
produkci s funkcemi hospodářskou a ekologicko stabilizační  

 Přípustné využití území  

-  připouští se hospodaření na pozemcích orné půdy, luk a pastvin, produkčních zahrad a 
sadů, speciálních kulturách s hospodářským využitím, na plochách ekologického farmaření 

-  připouští se umisťování liniových vedení technického vybavení a účelových komunikací, s 
vyloučením jakékoliv jiné stavební činnosti, nesloužící funkčnímu využití plochy  

 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – VODNÍ NÁDRŽE (VO) 

 Charakteristika  

-  území je určeno pro plochy občasných vodních toků a umělých nádrží, které plní funkce 
ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské 

 Přípustné využití území  

-  připouští se umisťování vodohospodářských staveb a zařízení, zajišťujících funkci 
přirozených a upravených vodních toků a nádrží 

-  připouští se umisťování doplňkových zařízení jímání vody s cílem údržby a obnovy 
stávajících vodních nádrží, které jsou při absenci trvalého vodního toku, nedílnou součástí 
center obou částí obce  

 PLOCHY LESA - PŘÍRODNÍ (PLN)  

 Charakteristika  

- území je určeno pro zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny 

 Přípustné využití území  

- připouští se hospodaření na pozemcích a jejich údržba způsobem, nenarušujícím lesní 
stromové porosty, zajišťující ekologickou stabilizaci území, 

- připouští se stavby k zajištění údržby ploch, pokud je nelze odůvodněně umístit v 
příslušných zastavitelných plochách a pokud nebude narušen krajinný ráz a protierozní 
ochrana, stavby směřující k navýšení povědomí o přírodních hodnotách lokality, liniové 
stavby technické infrastruktury, účelové a bezmotorové komunikace, nepřipouští se jiná 
stavební činnost včetně oplocování pozemků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Změna č.1 ÚP Skalka u Doks Odůvodnění 

SAUL s.r.o. 30 

strana 27 - 29 

OPATŘENÍ Z HLEDISKA OBRANY A BEZPPE ČNOSTI STÁTU A CIVILNÍ OCHRANY  

Z výše uvedených hledisek nevyplývají žádné potřeby pro vymezení ploch, pro něž by bylo nutno 
vyvlastnit práva k pozemkům. Opatření civilní ochrany jsou uvedena v kap. D5 tohoto textu.  

ASANACE  

Z navržené koncepce ÚP nevyplývají žádné požadavky z hlediska plošných nebo významných 
asanačních nároků v řešeném území. Otázka využití nebo odstranění stávajících zemědělských 
objektů a zařízení ve stávajícím zemědělském areálu bude řešena v rámci podrobnějšího řešení 
nového využití ploch výroby a podnikatelských aktivit.  

H  VYMEZENÍ VPS A VPO, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

Plochy, pro které lze uplatnit předkupní právo, jsou totožné s výše uvedenými plochami pro veřejně 
prospěšné stavby. Plochy veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, se 
v ÚP Skalka u Doks nevymezují. 

I  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 
číslo 
lok.  

kat.území, část obce, 
vým ěra lokality  

původní využití 
plochy  
 
zastavitelnost  

kód  
návrhu

1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost  
2.dopravní p řístupnost  
3.napojení na inženýrské sít ě, vytáp ění 
4.limity využití území  

etapa  
VPS 
 

R4a k.ú. Skalka u Do ks , 
Skalka - sever,  
320m2  

zemědělská půda 
orná půda 
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

VPK 1. plochy ve řejných prostranství - komunikace  
  - změna funkčního využití 
  - součástí plochy je přeložka části 

stávajícího vodovodního řadu 
2. napojení na stávající komunikaci, 
3. připojení na stávající soustavu NN,  
4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější 

2.etapa 
rezerva 

R9 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – sever,  
4303m2 

zemědělská 
půda, 
převážně orná 
půda,  
ostatní plocha  
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

BV 1. ploc hy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území,  
2. přístup po stávající rozšířené a navrž. komunikaci  
3. napojení na přeložený stávající vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod, 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, odpadním 
dřevem, popř. jinými ekologickými zdroji, 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
návrh přeložení stávajícího vodovodu, 
na část plochy zasahuje ochranné pásmo 
lesa, k řešení zástavby je nutná dohoda se 
správcem lesa 

2.etapa 
rezerva 

R10 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – sever,  
9946m2 
 

zemědělská 
půda, 
převážně orná 
půda 
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po stáv. a navrhované komunikaci 
3. napojení na navržený přeložený vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod, 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, popř. jinými 
ekologickými zdroji 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
podmínkou je výstavba komunikace 
a přeložení stávajícího vodovodu, 
zástavba bude umístěna v J části plochy 
s ohledem na blízký remízek  

2.etapa 
rezerva 

Z11 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – sever,  
4010m2 

zemědělská 
půda, 
orná půda, 
zahrada, 
louka, pastvina, 
 
plocha je zčásti  

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha z větší části nově zahrnuta do 

zastavitelného území  
2. přístup po stávající a navrhované komunikaci 
3. napojení na přeložený stávající vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod, 

1.etapa 
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v zastavěném 
území 

připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, odpadním 
dřevem, popř. jinými ekologickými zdroji 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
podmínkou je výstavba komunikace 
a přeložení stávajícího vodovodu 

R13 k.ú. Skalka u Doks , 
Nová Skalka,  
2738m2 
 

zemědělská půda 
louka, pastvina, 
 
plocha je zčásti  
v zastavěném 
území 

SR 1. plochy smíšené obytné - rekrea ční 
  - změna funkčního využití 
  - plocha z větší části nově zahrnuta do 

zastavitelného území  
2. přístup po stávající komunikaci 
3. připojení na stávající vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod, 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, odpadním 
dřevem a jinými ekologickými zdroji 

4 .ochranné pásmo lesa, k řešení zástavby 
je nutná dohoda se správcem lesa 

2.etapa 
rezerva 

R14 k.ú. Skalka u Doks , 
Nová Skalka,  
2127m2 

zemědělská půda 
zahrada, sad 
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

BV 1. plochy  bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po stávající komunikaci 
3. připojení na stávající vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod, 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, odpadním 
dřevem, popř. jinými ekologickými zdroji 

4. ochranné pásmo lesa, k řešení zástavby  
je nutná dohoda se správcem lesa 

2.etapa 
rezerva 

R15 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – sever,  
2956m2 
 

zemědělská půda 
orná půda 
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po navrhované komunikaci 
3. návrh napojení na stávající vodovodní řad, 

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, plyn není, 
vytápění elektřinou nebo jinými ekologickými zdroji 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější 

2.etapa 
rezerva 

R19 k.ú. Skalka u Doks , 
Skalka – západ,  
4496m2 
 

zemědělská 
půda, orná půda  
 
plocha je mimo 
zastavěné území 

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské  
  - změna funkčního využití 
  - plocha je nově zahrnuta do zastavitelného území  
2. přístup po navrhované komunikaci přístup přes 

plochu Z4 po místní komunikaci  
3. napojení na stávající a přeložený vodovod,  

individuální likvidace odpadních vod, 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou, odpadním 
dřevem a jinými ekologickými zdroji 

4. ochranné pásmo vodního zdroje 20 vnější, 
plocha je součástí systému odvedení 
povrchových dešťových vod z centra obce 

2.etapa 
rezerva 
 

R22 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – sever, 
8602m2 

zemědělská 
půda, 
orná půda  
 
plocha je mimo 
zastavěné území 
 

SR 1. plochy smíšené obytné - rekrea ční  
  - změna funkčního využití 
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území 
2. přístup po stávající rozšířené komunikaci 
3. napojení na stávající vodovodní řad,  

individuální likvidace odpadních vod 
připojení na stávající soustavu NN, 
plyn není, vytápění elektřinou a jinými 
ekologickými zdroji 

4. nutno respektovat procházející trasu 
stávajícího veřejného vodovodu,  
v případě intenzifikace využití plochy 
nutnost překládky vodovodu mimo plochu, 
v místech kontaktu s obytnými plochami je 
součástí areálu izolační a ochranná zeleň 
 
 
  

2.etapa 
rezerva 
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R44b k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – sever 
513m2 
 

převážně 
zemědělská 
půda, 
orná půda, 
louka,pastvina, 
ostatní plocha  
 
plocha leží mimo 
zastavěné území 

VPK 1. plochy ve řejných prostranství - komunikace  
  - změna funkčního využití 
  - rozšíření stávající komunikace pro přístup 

k rozvojové ploše  
2. přístup ze stávající místní obslužné 

komunikace 
3. napojení na stávající soustavu NN a syst. odvedení 

povrchových dešťových vod  
4. respektovat příslušnost území k OP 20  

2.etapa 
rezerva 

R46 k.ú.Skalka u Doks,  
Skalka – sever, 
489m2 
 

převážně 
zemědělská 
půda, 
orná půda, 
sad,zahrada 
 
plocha mimo 
zastavěné území 

VPK 1. plochy ve řejných prostranství - komunikace  
  - změna funkčního využití 
  - nová plocha komunikace pro zpřístupnění 

rozvojových ploch  
2. přístup ze stávající místní obslužné 

komunikace 
3. napojení na stávající soustavu NN a syst. odvedení 

povrchových dešťových vod  
4. limity nejsou  

2.etapa 
rezerva 

R62 k.ú.Skalka u Doks  
Skalka – střed - východ 
191m2 
 

plocha vodních 
toků a nádrží 
 
součást 
zastavěného 
území 
 
 

VO 1. plochy vodní a vodohospodá řské - vodní nádrže  
  - ponechané funkční využití bez nároku na 

novou plochu  
  - nezastavitelná plocha 
  - obnova víceúčelové vodní nádrže 

napojením na obecní systém odvedení 
povrchových dešťových vod, popř. 
vyhledáním nového vodního zdroje  

2. přístup po stávající ostatní komunikaci 
3. návrh napojení na obecní systém odvedení 

povrchových dešťových vod 
4. respektovat příslušnost území k OP 20 

vodního zdroje vnější část 

2.etapa 
rezerva 
 

Vysvětlivky použitých zkratek viz. tabulka kap. C1 Vymez ení zastavitelných ploch  

Nové plochy a koridory územních rezerv ÚP Skalka u Doks, jsou uvedeny v následujícím soupisu 
se shodným označením v Hlavním výkresu č.2 a v Koordinačním výkresu č.5 grafické části ÚP: 

R4a plochy veřejných prostranství – komunikace  

R9 plochy bydlení – individuální venkovské 

R10 plochy bydlení – individuální venkovské 

R13 plochy smíšené obytné – rekreační 

R14 plochy bydlení – individuální venkovské 

R15 plochy bydlení – individuální venkovské 

R19 plochy bydlení – individuální venkovské 

R22 plochy smíšené obytné – rekreační 

R44b plochy veřejných prostranství – komunikace  

R46 plochy veřejných prostranství – komunikace  

R62 plochy vodní a vodohospodářské – vodní nádrže 

koridor ochranného pásma návrhu úseku elektrického nadzemního vedení včetně trafostanice TN4  
 












