
Obec Skalka u Doks
Skalka u Doks č. 44, 472 01 Doksy, tel. 487 873 667, 723 753 285, 

e-mail: prochazkova@ouskalka.cz

Č.j. SKuD/1091/2016          Datum: 17.2.2016

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Skalka u Doks
formou opatření obecné povahy č.1/2016

Zastupitelstvo obce Skalka u Doks v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje,
že na svém zasedání dne 11.2.2016 usnesením č. Z 4/16

jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),              za použití ust. § 43 
odst. 4 stavebního zákona, v souladu § 171-174 správního řádu a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydalo formou opatření obecné povahy
Změnu č. 1 územního plánu Skalka u Doks

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy Změny č. 1 územního plánu 
Skalka u Doks účinnosti patnáctým dnem ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška                   je 
vyvěšena na úřední desce OÚ Skalka u Doks a MěÚ Česká Lípa.
Do opatření obecné povahy Změny č. 1 územního plánu Skalka u Doks může každý dle ustanovení § 173 odst. 1 
správního řádu nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Do opatření obecné povahy Změny 
č. 1 územního plánu Skalka u Doks je dále možno nahlédnout v listinné podobě na MěÚ Česká Lípa – úřad územního 
plánování a na internetových stránkách na adresách: 
http://ouskalka.cz/ a http://www.mucl.cz/

Na internetové stránce OÚ Skalka u Doks se současně zveřejňuje příslušné usnesení zastupitelstva obce Skalka                          
u Doks č. Z 4/16 ze dne 11.2.2016.

…………………………………….                                                             ……………………………
                    Šverma Karel Procházková Jana
                místostarosta obce starostka obce

Vyvěšeno: 17.2.2016

Sejmuto:

Účinnost: 3.3.2016

Příslušný správní úřad potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšení a sejmutí zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl: Procházková Jana
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Obec Skalka u Doks

Č.j. SKuD/1091/2016 Ve Skalce u Doks dne 11.2.2016

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016

Zastupitelstvo obce Skalka u Doks jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 

odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),                

ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu 

s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení  

§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona

Změnu č. 1 územního plánu Skalka u Doks
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce: Územní plán Skalka u Doks

Stupeň: Změna č.1

Fáze: Návrh

Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa

Stavební úřad – úřad územního plánování

Náměstí T. G. Masaryka č.p. 1

470 36 Česká Lípa

Objednatel: Obec Skalka u Doks

Skalka u Doks 44

472 01 Doksy

Zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec

U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4

Číslo zakázky zhotovitele: 002/2015

Číslo zakázky objednatele:

Datum zpracování: 01/2016  

AUTORSKÝ KOLEKTIV

Vedoucí projektant Ing. arch. Vladislav Hron

Zodpovědný projektant, urbanismus Ing. Oldřich Lubojacký

Demografie, občanské vybavení RNDr. Zdeněk Kadlas

Ekonomický potenciál území Ing. Oldřich Lubojacký

Doprava a dopravní zařízení Ing. Ladislav Křenek

Vodní hospodářství Ing. Petr Kořínek

Energetika, informační systémy Ing. Josef Kobrle

Koncepce ochrany přírody a krajiny,
ÚSES, PUPFL, životní prostředí

Ing. Jan Hromek

Ochrana ZPF Ing. Oldřich Lubojacký

Grafické práce Romana Svobodová
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OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI 

Kapitola Strana

A Vymezení zastavěného území 3

B Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot neuplatňuje 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 4

C3 Vymezení systému sídelní zeleně neuplatňuje se

D Koncepce veřejné infrastruktury neuplatňuje 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 uspořádání krajiny 4

E1 Vymezení nezastavitelných ploch 4

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 5

G Vymezení VPS a VPO, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit neuplatňuje se

H Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo neuplatňuje se

I Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 5

J Údaje o počtu listů a výkresů Změny č.1 6
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.



Změna č.1 územního plánu Skalka u Doks  Návrh

SAUL s.r.o. 5

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

Za osmý odstavec se doplňuje text:

- Na západním okraji sídla Skalka se vymezuje plocha přestavby P22, plocha výroby a 
skladování - zemědělské rostlinné výroby.

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 4067m

2
se nahrazuje textem:   937m

2

- Z2 - text 2870m
2

se nahrazuje textem: 2179m
2

- Z3 - text 5424m
2

se nahrazuje textem: 1778m
2

- Z4 - text 4064m
2

se nahrazuje textem: 3243m
2

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 Z1 se v části 4.limity využití území nahrazuje text k řešení zástavby je nutná 

dohoda se správcem lesa textem: min. odstupová vzdálenost pro nové stavby 30m od hranice lesa 

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, 
výměra lokality

kód
návrhu

1.specifikace navrhovaného využití, zastavitelnost
2.dopravní přístupnost
3.napojení na inženýrské sítě, vytápění
4.limity využití území

etapa
VPS

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

2

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., ÚAN I

1.etapa

V tabulkové části u plochy Z7 se v části 4..limity využití území nahrazuje text k řešení zástavby je nutná 

dohoda se správcem lesa textem: min. odstupová vzdálenost pro nové stavby 30m od hranice lesa 

V tabulkové části u ploch Z1, Z3, Z4, Z8, Z11, Z16, Z23, Z24, Z40, Z42, Z45, Z48, Z49, Z90 se
v části 4.limity využití území doplňuje text: ÚAN I

Do vysvětlivek pod tabulkou se doplňuje text: ÚAN I – území s archeologickými nálezy, kategorie I

PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉ (BV)

Do prvního odstavce, první věty se za text Z4 doplňuje text: Z4a
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C2 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

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

V tabulkové části u ploch P18, P20, P21a, P21b se v části 4.limity využití území doplňuje text: ÚAN I.

Doplňuje se řádek tabulky za lokalitu P21b:

Na závěr podkapitoly se doplňuje text:

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÉ ROSTLINNÉ VÝROBY (VZR)

Na ploše bude uplatňováno využití pro zemědělskou rostlinnou výrobu a služby s podmíněně 
přípustným umisťováním staveb pro bydlení nebo přechodné ubytování.

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

FUNKČNÍ PLOCHY SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ

Za osmou odrážku se doplňuje se odrážka:

- plochy výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby (VZR)

FUNKČNÍ PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ

Ruší se poslední odrážka:

- plochy přírodní (PN)
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F2 KATEGORIE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

FUNKČNÍ PLOCHY SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ

Před odstavec PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE (VPK) se vkládá text:

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÉ ROSTLINNÉ VÝROBY (VZR)

Charakteristika

- plochy jsou určeny pro vybrané druhy staveb a zařízení zemědělské rostlinné výroby 
a navazujících služeb 

Přípustné využití území

- provozy zemědělské rostlinné výroby, skladování a zpracování produktů, zemědělské 
služby a jiné nerušící činnosti, které negativně neovlivňují životní prostředí na vymezené 
ploše ani v jejím okolí a nepřinášejí nadměrné nároky na dopravu,

- podmíněně se připouští umisťování staveb pro bydlení nebo přechodné ubytování (bydlení 
vlastníka nebo uživatele vymezené plochy, ubytování zaměstnanců), bude-li prokázáno 
odpovídající zajištění podmínek pro bydlení ve smyslu hygienických předpisů (v dalším 
stupni projektové přípravy bude zejména prokázáno, že nebudou překročeny max. 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech),

- požaduje se řešení odstavení vozidel pro potřebu obsluhy provozovny / bydlení v rámci 
příslušné plochy,

- stavby budou měřítkem a architektonickým ztvárněním přizpůsobeny charakteru zástavby 
v okolí, technologická zařízení nesmí narušit siluetu obce, připouští se zástavba o max. 
výšce do 2NP + podkroví, 

- připouští se koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami max. 15%.

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

Ruší se čtvrtý řádek tabulky s lokalitou Z11

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

V prvním odstavci za tabulkou se ruší text: R4a plochy veřejných prostranství – komunikace
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J ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ZMĚNY Č.1 

Textová část Změny č.1 obsahuje 6 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.



ÚZEMNÍ PLÁN

SKALKA U DOKS
ZMĚNA Č.1

ODŮVODNĚNÍ
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A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

A1 VYHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

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 výroby a skladování –
zemědělské rostlinné výroby, 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 SOULADU S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

ZMĚNY Č.1 

B1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ 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.

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře
a dostupnosti veřejné infrastruktury.  

1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

splněno
Změnou č.1 měla být 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 stabilizované plochy.
K úpravě Změny č. 1 po veřejném projednání došlo na základě nesouhlasného stanoviska 
KÚLK – odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu k ploše přestavby P22 s navrhnutým funkčním využitím „plochy bydlení – individuální 
venkovské (BV).“ Stanovisko bylo uplatněno až ve fázi veřejného projednání dne 
25.11.2015 pod č. j. KULK 81792/2015. Na veřejném projednání konaném 
dne 18. listopadu 2015 v budově obecního úřadu Skalka u Doks orgán ochrany ZPF 
trval na požadavku ponechání řešené plochy v „ploše výroby a skladování – zemědělské 
(VZ)“ tak, jak je vymezeno v platném Územním plánu Skalka u Doks a souhlasil u této 
plochy s doplněním regulativu o podmíněně přípustném umístění staveb pro bydlení.
Z důvodu existence velkého zemědělského areálu v obci Skalka u Doks, který má stejné 
funkční využití, nebylo možné pro obě plochy stanovit stejný regulativ. Pro Změnou č.1 
vymezenou plochu P22 se stanovuje nová kategorie ploch s rozdílným způsobem využití  
plochy výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby (VZR) a pro tuto plochu se 
stanovil text podmínek pro její využití (regulativ).
Na dohodovacím jednání, které proběhlo po veřejném projednání Změny č. 1, byl návrh 
nové kategorie ploch s rozdílným způsobem využití: plochy výroby a skladování –
zemědělské rostlinné výroby (VZR) a s ní související regulativ s orgánem ochrany ZPF 
dohodnut a orgán ochrany ZPF souhlasil s jeho zněním. Krajská hygienická stanice LK 
plochy výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby a s ní související regulativ 
akceptuje. Obec Skalka u Doks (zasedání zastupitelstva dne 18.12.2015) i žadatelka 
o Změnu územního plánu byly se zněním nově navrženého regulativu pro plochu P22 
s funkčním vyžitím plochy výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby (VZR) 
seznámeni a bylo odsouhlaseno, že bude regulativ zapracován do Změny č.1 
v dohodnutém znění.
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) ani v aktualizované PÚR ČR (2015). 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 vymezené 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

splněno
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.
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3. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

splněno
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 koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit. 

nebylo požadováno

c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.

nebylo požadováno

d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

nebylo požadováno

e) Požadavky na zpracování variant řešení

nebylo požadováno

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

splněno
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 předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území.

nebylo požadováno

POŽADAVKY ZADÁNÍ BYLY SPLNĚNY, ZMĚNA Č.1 BYLA UPRAVENA 
PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ.
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B2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č.1 

PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 

Pokyny pro úpravu návrhu Změny č.1
1. Navrženou plochu přestavby P22 v Návrhu změny č. 1 územního plánu Skalka u Doks 

s funkčním využitím „bydlení - individuální venkovské (BV)“ upravit na plochu přestavby 
s funkčním využitím „plochy výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby (VZR).“ 

Znění regulativu:

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÉ ROSTLINNÉ VÝROBY (VZR)

Charakteristika

- plochy jsou určeny pro vybrané druhy staveb a zařízení zemědělské rostlinné výroby 

a navazujících služeb 

Přípustné využití 

- provozy zemědělské rostlinné výroby, skladování a zpracování produktů, zemědělské služby 

a jiné nerušící činnosti, které negativně neovlivňují životní prostředí na vymezené ploše 

ani v jejím okolí a nepřinášejí nadměrné nároky na dopravu.

- podmíněně se připouští umisťování staveb pro bydlení nebo přechodné ubytování (bydlení 

vlastníka nebo uživatele vymezené plochy, ubytování zaměstnanců), bude-li prokázáno 

odpovídající zajištění podmínek pro bydlení ve smyslu hygienických předpisů,

- požaduje se řešení odstavení vozidel pro potřebu obsluhy provozovny/bydlení v rámci 

příslušné plochy,

- stavby budou měřítkem a architektonickým ztvárněním přizpůsobeny charakteru zástavby 

v okolí, technologická zařízení nesmí narušit siluetu obce, připouští se zástavba o max. 

výšce do 2NP + podkroví, 

- připouští se koeficient zastavění plochy nadzemními stavbami max. 15%.

2. V návrhu Změny č.1 v kapitole „C1 vymezení zastavitelných ploch“ do tabulky k zastavitelné 
ploše Z1 upravit limit využití území týkající se ochranného pásma lesa – 4.ochranné pásmo 
lesa, min. odstupová vzdálenost pro nové stavby 30 metrů od hranice lesa“ na základě 
požadavku MěÚ Česká Lípa – odboru životního prostředí, odboru lesního hospodářství. 

3. V návrhu Změny č.1 v kapitole „C1 vymezení zastavitelných ploch“ a v kapitole 
„C2 Vymezení ploch přestavby“ doplnit limit využití území týkající se ÚAN I kategorie 
k jednotlivým plochám, do kterých tento limit zasahuje. Požadavek vznesl MěÚ Česká Lípa –
úsek památkové péče. 

Odůvodnění Pokynů:
Ad1.
K úpravě návrhu Změny č. 1 po veřejném projednání dojde na základě nesouhlasného stanoviska 
KÚLK – odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
k ploše přestavby P22 s navrhnutým funkčním využitím „plochy bydlení – individuální venkovské 
(BV).“ Stanovisko bylo uplatněno až ve fázi veřejného projednání dne 25.11.2015 pod č. j. KULK 
81792/2015, v následujícím znění:
„Plocha navrhovaná ke změně funkčního využití pro bydlení (BV) je do Změny územního plánu 
převzata z doposud platné územně plánovací dokumentace, kde je vyznačena jako plocha stavová 
„výroba a skladování – zemědělské (VZ).“ Objekty na pozemcích p. č. 618/28 a p.č. 618/29 sloužili 
k sadovnictví. Oba objekty jsou umístěné na pozemku p. č. 618/10, který je v katastru nemovitostí 
veden jako orná půda, je tedy součástí zemědělského půdního fondu a vztahuje se na něj ochrana 
dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil návrh plochy podle platných předpisů 
na ochranu ZPF, zejména podle ustanovení §4 zákona o ochraně ZPF a metodického pokynu 
Ministerstva životního prostředí č. j. OOLP/1067/96. Posoudil rovněž dotčení (pozemek p.č 618/10) 
vysoce chráněné zemědělské půdy, tj. půdy, která vyhláškou č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd 
ochrany, byla podle bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovena I. třída ochrany. Dle 
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ustanovení § 4 odst. 3,4 zákona o ochraně ZPF lze zemědělskou půdu I. třídy ochrany odejmout 
pouze v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany ZPF, toto platí 
i v případě pokud při nové územně plánovací činnosti má dojít ke změně určení, tj. ke změně 
funkčního využití plochy. Metodický pokyn dále uvádí, že bonitně nejcennější půdu v daném 
klimatickém regionu je možno ze ZPF odejmout výjimečně, a to převážně na záměry související 
s obnovou ekologické stability krajiny, popřípadě pro liniové stavby zásadního významu.
Zájmem ochrany ZPF je, aby zemědělská půda byla pravidelně obhospodařována. Zároveň tím 
nejvhodnějším využitím plochy na bonitně nejcennější půdě je rostlinná výroba a v souvislosti s tím 
je možno tolerovat stavby s ní související, tj. stávající stavovou „plochu výroby a skladování –
zemědělské (VZ).“ Z hlediska ochrany ZPF nelze souhlasit se změnou funkčního využití 
pro bydlení na ploše P22, respektive pozemku p. č. 618/10. Svým umístěním plocha zasahuje 
do souvislých ploch ZPF, nenavazuje na ucelené zastavěné území obce, mezi nímž a výše 
uvedeným návrhem zůstává proluka. V budoucnu nelze vyloučit, že tato plocha poslouží jako 
základ pro případné další požadavky na bydlení v daném území s ohledem na investice vložené 
do veřejné infrastruktury. Izolovanost plochy se naopak jeví výhodná pro funkční využití plochy 
pro výrobu a skladování  - zemědělské, z důvodu možného ovlivnění okolí při naplňování určené 
funkce. Navíc holá skutečnost, že byl vydán orgánem ochrany ZPF souhlas ke změně funkčního 
využití pro „plochy výroby a skladování – zemědělské,“ ještě nezakládá jakousi nárokovost 
ke změně využití plochy pro bydlení, jelikož plochy využitelné pro zemědělství jsou cíleně 
specifické ve svém umístění. Vznik místního sídla a lidského obydlí se jeví z hlediska zájmů 
ochrany ZPF nežádoucí, proto orgán ochrany ZPF nesouhlasí se změnou funkčního využití 
předmětné lokality a trvá na ponechání původní funkce plochy s využitím pro zemědělskou 
výrobu.“
Na veřejném projednání konaném dne 18. listopadu 2015 v budově obecního úřadu Skalka u Doks 
orgán ochrany ZPF trval na požadavku ponechání řešené plochy v „ploše výroby a skladování –
zemědělské (VZ)“ tak, jak je vymezeno v platném Územním plánu Skalka u Doks a souhlasil u této 
plochy s doplněním regulativu o podmíněně přípustném umístění staveb pro bydlení.
Z důvodu existence velkého zemědělského areálu v obci Skalka u Doks, který má stejné funkční 
využití, nebylo možné pro obě plochy stanovit stejný regulativ. Pro Změnou č.1 řešenou plochu 
se doplňuje nová kategorie ploch: „plochy výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby 
(VZR)“ a pro tuto plochu se upravil text regulativu.
Na dohodovacím jednání, které proběhlo po veřejném projednání návrhu Změny č. 1, byl návrh 
nové kategorie „plochy výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby“ a s ní související 
regulativ s orgánem ochrany ZPF dohodnut a orgán ochrany ZPF souhlasil s jeho zněním. Krajská 
hygienická stanice LK „plochu výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby“ a s ní 
související regulativ akceptuje. Obec Skalka u Doks (zasedání zastupitelstva dne 18.12.2015) i 
žadatelka o Změnu územního plánu byli se zněním nově navrženého regulativu pro plochu P22 
s funkčním vyžitím „plocha výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby (VZR)“ seznámeni 
a bylo odsouhlaseno, že bude regulativ do návrhu Změny č.1  zapracován v dohodnutém znění.

Ad2.
„Stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa mohou mít negativní vliv na les nebo mohou být 
existencí lesa negativně ovlivněny či ohroženy. To dále vyvolává požadavky na předčasné kácení 
lesa nebo na omezení hospodaření. Proto lesní zákon v § 14 odst. 2 zmocňuje orgány státní 
správy lesů posuzovat dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, aby se těmto 
negativním kontraindikacím předcházelo. Městský úřad Česká Lípa je toho názoru, 
že ke kompromisní ochraně PUPFL v tomto případě postačí minimální odstupová vzdálenost 
nových staveb od lesa 30 m. Tato vzdálenost byla stanovena na základě růstových podmínek 
lesních porostů v okolí obce a s ohledem na rozvoj obce. Z hlediska ochrany lesa není důvod činit 
rozdíly v podmínkách odstupu staveb od lesa mezi jednotlivými typy zastavitelných ploch.“

Ad3.
Požadavek vyplývá ze stanoviska MěÚ Česká Lípa – úsek památkové péče.

POŽADAVKY POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č.1 PO VEŘEJNÉM 
PROJEDNÁNÍ BYLY SPLNĚNY, ZMĚNA Č.1 BYLA PŘÍSLUŠNÉ UPRAVENA.
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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.  

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. 

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 
výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby je svým významem pro obec nepodstatná.
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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 (na plochu výroby a skladování – zemědělské rostlinné výroby) se nachází na ÚAN III.
Z uvedeného vyplývá povinnost stavebníků oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie 
věd ČR a umožnit provedení archeologického průzkumu. Území s archeologickými nálezy (ÚAN) 
byly aktualizovány dle podkladů z ÚAP ORP Česká Lípa (aktualizace 2014).

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 

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

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). 
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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.

D3.2 PŘEHLED MĚNĚNÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH
číslo 
lok.

kat.území, část obce, 
výměra lokality

původní využití 
plochy

kód
návrhu

specifikace úprav změnou č.1 etapa

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

2

ZPF, TTP
proluka

BV částečně zastavěno
zmenšena výměra, upraveno ZÚ
původní plocha Z1 téměř využita, zbývá pozemek 
pro 1 RD
OP vodního zdroje 2 st., ÚAN I a OP lesa a 
odstupová vzdálenost 30 m bude respektována

1.etapa

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

2

ZPF, orná půda,
proluka

BV částečně zastavěno
zmenšena výměra, upraveno ZÚ
původní plocha Z2 částečně využita (1 RD)
OP vodního zdroje 2 st. bude respektováno

1.etapa

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

2

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) 
OP vodního zdroje 2 st. a ÚAN I bude respektováno

1.etapa

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

2

ZPF, orná půda BV částečně zastavěno
zmenšena výměra, upraveno ZÚ
změna umístění přístupové komunikace k územní 
rezervě R19 (vybudována v rámci plochy Z4)
OP vodního zdroje 2 st. a ÚAN I bude respektováno

1.etapa

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

2

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. a ÚAN I 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, 
výměra lokality

původní využití 
plochy

kód
návrhu

specifikace úprav změnou č.1 etapa

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

2

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

VZR plocha přestavby
změna funkčního využití z plochy výroby a 
skladování – zemědělské na plochu výroby a 
skladování – zemědělské rostlinné výroby
budou využity stávající stavby a napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu 
OP vodního zdroje 2 st. je 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 
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majitelem. Intenzita dopravy na silnicích a místních komunikacích v obci je nízká. Negativní účinky 

hluku se neuplatňují.

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 a doplněnými Změnou č.1, 
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 OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÁ LZE 
PRÁVA K POZEMKŮM 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 



Změna č.1 ÚP Skalka u Doks Odůvodnění

SAUL s.r.o. 20

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.

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). 

Z textové části z tabulky „Vymezení ploch a koridorů územních rezerv“ se vypouští řádek s plochou 
Z11, která sem byla omylem umístěna (překlep).

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 DŮSLEDKŮ

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 618/10 část), u které se Změnou č.1 pouze mění její 
funkční využití z ploch výroby a skladování – zemědělské na plochy výroby a skladování –
zemědělské rostlinné výroby, se zábory půdního fondu nevyhodnocují, protože se jedná o plochu 
v zastavěném území s výměrou do 2000 m2 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.



Změna č.1 ÚP Skalka u Doks Odůvodnění

SAUL s.r.o. 21

E1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZPF 

E1.1 SEZNAM LOKALIT 

PLOCHY ZASTAVITELNÉ (Z):
lokalita funkční 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
výměra

ZPF
celkem

z toho
NZP

celkem
z toho

PUPFL
ZÚ

orná půda
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 ZÁBORŮ 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 POZEMKŮ 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 POŽADAVKŮ ZMĚNY Č.1

souhrnné statistické údaje nároků na plochy
CELKEM ZÁBORY 320 m

2 tj. 100,00 % tj. 0,006 % z ∑ výměry řeš. území

plochy záborů na zemědělské půdě Σ 320 m
2

100,0 % 0,01 %
plochy na nezemědělské půdě 0 m

2
0,0 % 0,00 %

z toho zábory PUPFL 0 m
2

0,0 % 0,0 % 0,0 % z PUPFL

souhrnné údaje záborů půdního fondu

Celková plocha záborů na ZPF 320 m
2 tj. 

100,0%
tj. 0,006 % z ∑ 
výměry obce

tj. 0,01 % z ∑ 
výměry ZPF

z toho orná půda 320 m
2

100,0 % 0,006 % 0,011 %
tj. 0,014 % z ∑ 
výměry orné 

půdy

z toho zahrady a ovocné sady 0 m
2

0,0 % 0,00 % 0,000 %
tj. 0,0 % z ∑ 

výměry sadů, 
zahrad

z toho TTP, tj. louky a pastviny 0 m
2

0,0 % 0,00 % 0,000 %
tj. 0,0 % z ∑ 
výměry TTP
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z toho v zastavěném území 155 m
2

48,4 %
z toho mimo zastavěné území 165 m

2
51,6 %

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

320 m
2

0 m
2

1000,0 %
0,0 %

z toho zábory meliorovaných ploch 0 m
2

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 VE ZNĚNÍ 

AKTUALIZACE Č.1

Správní území obce Skalka u Doks není na úrovni PÚR ČR (republikové a mezinárodní) zařazeno
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 hospodářského potenciálu a 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 Změny 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 
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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. 

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 výroby a skladování – zemědělské rostlinné 
výroby 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 ZÚR 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 hospodářského a 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. 

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

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 PROVÁDĚCÍCH 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 dokumentaci 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. Změna č.1 byla zpracována v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů.

Změna č. 1 je v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů. Požadavky dotčených orgánů chránících zájmy podle zvláštních právních předpisů byly 
v návrhu Změny č. 1 zohledněny. 

Po veřejném projednání proběhlo dohodovací řízení. S dotčenými orgány byla dohodnuta úprava 
kategorie plochy přestavby P22 a znění jejího regulativu. 

Na základě vyhodnocení výsledků projednání pořizovatel zajistil po veřejném projednání úpravu 
návrhu Změny č. 1.

ETAPA: Návrh zadání změny č. 1 ÚP Skalka u Doks

Číslo 
ve 
spise

instituce, subjekt připomínky (požadavky) poznámka, vypořádání

7
Obvodní báňský úřad 
Č.j. SBS 31272/2014 dne 16.102014

Souhlasné stanovisko

8
Státní pozemkový úřad
Č.j. SPU 508772/2014/Pob/Fe 
dne 16.10.2014

Požadavek: respektovat schválený 
a odsouhlasený Plán společných 
zařízení zpracovaný při 
komplexních pozemkových 
úpravách v k. ú. Skalka u Doks

Respektováno

9

Hasičský záchranný sbor LK, územní 
odbor Česká Lípa 
Č.j. HSLI-2772-3/CL-PCO-2014
dne 21.10.2014

Souhlasné stanovisko

10
MěÚ Česká Lípa – úsek památkové péče 
Č.j. MUCL/167878/2014
dne 29.10.2014

Souhlasné stanovisko

11

KÚ LK – stanovisko dle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny
Č.j. KULK 72138/2014 dne 27.10.2014

Vyloučen vliv na soustavu Natura 
2000

12
MěÚ Česká Lípa - OŽP 
Č.j. MUCL/165505/2014 
dne 5.11.2014

Ochrana přírody a krajiny –
požadavek: vymezení plochy pro 
„bydlení – individuální venkovské 
(BV)“ pouze na nezbytně nutné 
části plochy pozemku p.č. 618/10 
v okolí již zastavěných pozemků 
p.č.618/28 a 618/29 v k. ú. Skalka u 
Doks z důvodu ochrany krajinného 
rázu

Respektováno –
v uvedené ploše se 
regulativem připustil 
koeficient zastavění 
plochy nadzemními 
stavbami max. 15%

13
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Č.j. MPO 48287/2014 dne 4.11.2014

Souhlasné stanovisko

14
Ministerstvo obrany ČR
Č.j. MOCR 29686-1/77808/2014-6440-
OÚZ-LIT dne 5.11.2014

Souhlasné stanovisko

15

KÚLK – stanovisko dle § 10i odst. 3 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí 
Č.j. KULK75555/2014 dne 10.11.2014

Neuplatňuje se požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí

16
MŽP - odbor výkonu státní správy V
Č.j. 71833/ENV/14 dne 12.11.2014

Souhlasné stanovisko

17
KHS LK 
Č.j. KHSLB 24692/2014 dne 27.10.2014

Souhlasné stanovisko
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Na základě požadavků dotčených orgánů chránících zájmy podle zvláštních právních předpisů 
(v platném znění), uplatněné v zákonem stanovené lhůtě dle § 47 odst. 2 stavebního zákona, byl 
Návrh zadání změny č. 1 ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a předložen zastupitelstvu 
ke schválení.

ETAPA: Společné jednání (konané 9.6.2015)

Číslo 
ve 
spise

instituce, subjekt připomínky (požadavky) poznámka, vypořádání

27
Obvodní báňský úřad 
Č.j. SBS 14953/2015 dne 15.5.2015

Souhlasné stanovisko

28

Hasičský záchranný sbor LK, územní odbor 
Česká Lípa 
Č.j. HSLI-1392-3/CL-PCO-2015 
dne 19.5.2015

Souhlasné stanovisko

29
MŽP - odbor výkonu státní správy V
Č.j. 32695/ENV/15 dne 27.5.2015

Souhlasné stanovisko

30
KHS LK 
Č.j. KHSLB 11151/2015 dne 27.5.2015

Souhlasné stanovisko

32
Státní pozemkový úřad 
Č.j. SPU 306331/2015/Pob/Fe  
dne 10.6.2015

Souhlasné stanovisko

33
MěÚ Česká Lípa - OŽP 
Č.j. MUCL/35145/2015 dne 7.6.2015

Souhlasné stanovisko

34
Ministerstvo obrany ČR 
Č.j. 81510/2015-8201-OÚZ-LIT 
dne 10.6.2015

Souhlasné stanovisko

37
MěÚ Česká Lípa - úsek památkové péče  
Č.j. MUCL/52007/2015 
dne 7.7.2015

Připomínky: zastavitelná plocha 
Z4a se nachází na ÚAN I. 
kategorie a plocha přestavby P22 
se nachází v ÚAN III. kategorie

Požadavek byl do 
dokumentace zapracován

39
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Č.j. MPO 22939/2015 dne 4.8.2015

Souhlasné stanovisko

40

KÚ LK – odbor územního plánování a SŘ, 
stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona 
Č.j. OÚPSŘ/338/2014/OÚP
dne 14.9.2015

Stanovisko neobsahuje požadavky 
na úpravu, s Návrhem změny č. 1 
odbor územního plánování 
souhlasí a potvrzuje, že lze zahájit 
řízení o vydání

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném znění), 
uplatněné v zákonem stanovené lhůtě dle § 50 odst. 2 stavebního zákona k Návrhu změny č. 1
pro společné jednání, byly projednány a po dohodě zapracovány do dokumentace Návrhu změny 
č. 1 pro veřejné projednání.
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ETAPA: Veřejné projednání (konané 18.11.2015)

Číslo 
ve 
spise

instituce, subjekt připomínky (požadavky) poznámka, vypořádání

44

Hasičský záchranný sbor LK, územní 
odbor Česká Lípa 
Č.j. HSLI-2747-3/CL-PCO-2015 
dne 19.10.2015

Souhlasné stanovisko

45
Státní pozemkový úřad 
Č.j. SPÚ 546736/2015/Pob/Va 
dne 20.10.2015

Souhlasné stanovisko

46
Obvodní báňský úřad 
Č.j.SBS 32613/2015 dne 26.10.2015

Souhlasné stanovisko

47
Ministerstvo obrany ČR 
Č.j.84129/2015-8201-OÚZ-LIT 
dne 26.10.2015

Souhlasné stanovisko

48
Ministerstvo vnitra ČR  
Č.j.MV-152119-4/OSM-2015 
dne 18.11.2015

Souhlasné stanovisko

49
KHS LK
Č.j.KHSLB 23456/2015 dne 27.5.2015 
(vystaveno dne 23.11.2015)

Připomínka k ploše P22: plocha 
podmínečně využitelná ve smyslu 
–„v dalším stupni projektové 
přípravy bude prokázáno, že 
nebudou překročeny maximální 
přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech (tj. stavby 
pro bydlení a stavby funkčně 
obdobné)“

Nahrazeno stanoviskem          
ze dne 18.12.2015
Č.j.KHSLB 28568/2015 

51
MŽP - odbor výkonu státní správy V
Č.j.72481/ENV/15 dne 25.11.2015

Souhlasné stanovisko

52

KÚ LK - koordinované stanovisko 
odborných složek dotčených orgánů 
Č.j.OÚPSŘ/338/2014/OUP 
dne 25.11.2015

Orgán ochrany ZPF – nesouhlas 
s navrženou změnou funkčního 
využití plochy přestavby P22 
z důvodu ochrany I. třídy 
zemědělské půdy

Vyřešeno u následného 
dohodovacího jednání

53
MěÚ Česká Lípa – OŽP 
č.j.MUCL/80204/2015 dne 23.11.2015

Ochrana PUPFL požadavky:  u 
navrhované lokality pro bydlení Z1, 
která se nachází v ochranném 
pásmu lesa 50 m, požadovat 
zastavitelnost území min. 30 m od 
lesa

Respektováno – limit 
využití území týkající se 
ochranného pásma lesa u 
zastavitelné plochy Z1 a 
Z7 byl do dokumentace 
zapracován

54
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Č.j.MPO 49293/2015 dne 3.12.2015

Souhlasné stanovisko

Požadavky dotčených orgánů, uplatněné v zákonem stanovené lhůtě dle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona k Návrhu změny č. 1 pro veřejné projednání byly projednány. Bylo sjednáno dohodovací 
jednání týkající se funkčního využití navržené plochy přestavby P22.
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Následovalo dohodovací jednání s Krajskou hygienickou stanicí LK a KÚ LK – odborem 
zemědělství. Byl dohodnut nový název pro plochu přestavby P22 – „plocha výroby a skladování –
zemědělské rostlinné výroby (VZR).“ Pro plochu přestavby P22 byl stanoven regulativ 
s podmíněně přípustnou funkcí bydlení.

ETAPA: Dohodovací jednání 

Číslo 
ve 
spise

instituce, subjekt připomínky (požadavky) poznámka, vypořádání

61
KHS LK 
Č.j.KHSLB 28568/2015 dne 18.12.2015

Orgán ochrany veřejného 
zdraví projevil souhlas                      
s úpravou názvu plochy P22      
a jejího regulativu podmíněně 
připouštějícího funkci bydlení      
s připomínkou: 
„v dalším stupni projektové 
přípravy bude prokázáno,                
že nebudou překročeny 
maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních             
i venkovních prostorech (tj. 
stavby pro bydlení a stavby 
funkčně obdobné)“

Připomínka zapracována do 
regulativu

62
KÚ LK – OŽP a zemědělství
Č.j. KULK 87680/2015 dne 30.12.2015

Orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu projevil souhlas 
s úpravou názvu plochy 
přestavby P22 i s navrženým 
regulativem podmíněně 
připouštějícím funkci bydlení

Nesouhlas odboru ochrany 
ZPF s funkčním využitím 
plochy P22 respektován -      
na základě dohody došlo 
k úpravě dokumentace –
navržená plocha přestavby 
P22 s funkčním využitím 
„bydlení - individuální 
venkovské (BV)“ upravena na 
plochu přestavby s funkčním 
využitím „výroba a skladování 
– zemědělská rostlinná výroba
(VZR)“ + upraven pro tuto 
plochu regulativ (podmíněně 
připuštěno bydlení)
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J ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ 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 ÚŘADU DLE § 50 ODST. 5 

VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Vyhodnocení vlivů Změny č.1 na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, stanovisko se neuplatňuje.

L ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitky nebyly uplatněny. 

M VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínky ze strany veřejnosti nebyly uplatněny. 

Dotčený orgán – odbor ochrany ZPF vznesl při veřejném projednání k Návrhu změny č. 1 
nesouhlasné stanovisko, které mělo být uplatněno u společného jednání. Na základě výsledků 
dohodovacího jednání byl Návrh změny č. 1 upraven.

Odbor ochrany PUPFL vznesl požadavek na úpravu limitu ochranného pásma lesa k zastavitelným 
plochám, kterých se limit týká – požadavku bylo vyhověno.

N POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1

Obec Skalka u Doks na základě žádosti od paní Renáty Süssové zaslala podáním 
pod č. j. SKuD/583/2014 ze dne 16.7.2014 na MěÚ Česká Lípa – úřad územního plánování (dále 
pořizovatel) žádost o vydání souhlasného stanoviska pořizovatele k pořízení Změny č. 1 Územního 
plánu Skalka u Doks (dále jen Změna č. 1).

Pořizovatel podle § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále stavební zákon) usoudil, že je Návrh na změnu územního plánu Skalka 
u Doks (dále Návrh) úplný a v souladu s právními předpisy – splňuje všechny náležitosti stanovené 
v § 46 odst. 1 stavebního zákona. K předloženému Návrhu pořizovatel neměl připomínky 
a souhlasil s jeho předložením k rozhodnutí zastupitelstvu obce. 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, rozhodlo dne 25.9.2014 
pod usnesením č. Z 35/14 o pořízení Změny č. 1 a v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona 
schválilo starostku obce Janu Procházkovou jako určeného zastupitele, která bude spolupracovat 
s pořizovatelem při procesu pořízení Změny č. 1. Zároveň zastupitelstvo obce požádalo 
pořizovatele o zpracování Návrhu zadání změny č. 1 ÚP Skalka u Doks (dále Návrh zadání). 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval dle § 47 odst. 1 stavebního zákona 
Návrh zadání. Pořizovatel podle § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal dne 13.10.2014 Návrh 
zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím, Krajskému úřadu Libereckého kraje a obci Skalka 
u Doks s tím, že dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou u pořizovatele uplatnit 
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Změny č. 1 vyplývající z právních předpisů 
a územně plánovacích podkladů a krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, 
sousední obce podněty. Zároveň doručil Návrh zadání dne 30.10.2014 veřejnou vyhláškou 
pod č. j. MUCL/147392/2014 s tím, že může každý k Návrhu zadání uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v elektronické podobě
na úřední desce obce Skalka u Doks, na úřední desce města Česká Lípa a v tištěné podobě 
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na MěÚ Česká Lípa - úřadě územního plánování a na obci Skalka u Doks. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem následně vyhodnotil požadavky, stanoviska, 
podněty a připomínky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě k Návrhu zadání a na jejich základě 
Návrh zadání upravil. Upravené Zadání změny č. 1 územního plánu Skalka u Doks (dále Zadání) 
bylo dle § 6 odst. 5 písm.b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona schváleno dne 27.11.2014 
zastupitelstvem obce Skalka u Doks pod č. usnesení Z 43/14.

Obec Skalka u Doks uzavřela smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 1 se společností SAUL s.r o. 
(dále zpracovatel). 

Na základě schváleného Zadání a zpracovaných Územně analytických podkladů pro správní 
obvod s rozšířenou působností Česká Lípa 2014 byla zpracovatelem zhotovena a předána obci 
Skalka u Doks dokumentace návrhu Změny č. 1 územního plánu Skalka u Doks (dále návrh 
Změny č. 1).

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil dne 12.5.2015 
termín společného jednání na den 9.6.2015 jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu 
Libereckého kraje a sousedním obcím, které vyzval k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 
30 dnů od termínu společného jednání. Termín jednání oznámil obci Skalka u Doks. Společné 
jednání se konalo v kanceláři úřadu územního plánování MěÚ Česká Lípa. Ke společnému jednání 
neuplatnily stanoviska dotčené orgány – KÚ LK odbor územního plánování a SŘ (koordinované 
stanovisko dotčených orgánů), Státní energetická inspekce, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Krajská veterinární správa a MěÚ ČL –
odbor dopravy. 

Pořizovatel si udělal úsudek, že návrh Změny č. 1 negativně neovlivní veřejné zájmy chráněné 
dotčenými orgány, které se ke společnému jednání nevyjádřili.     

V případě odboru ochrany ZPF si pořizovatel udělal úsudek – nová zastavitelná plocha 
se návrhem Změny č. 1 nevymezuje, předmětná plocha je plochou přestavby P22. Na ploše byly 
realizovány 2 nadzemní stavby – budova s č. p. 57 (provozní budova) a ostatní stavba (přístřešek). 

Tedy, že se nový zábor ZPF nenavrhuje, navrhuje se pouze změna funkčního využití plochy a to 
pouze v rozsahu původní zastavěné plochy, že pro nezemědělské účely je navržená zastavěná 
plocha získaná po stávajících budovách, není narušena organizace zemědělského půdního fondu, 
hydrologické a odtokové poměry v území ani síť účelových zemědělských cest, že je zábor ZPF 
v souladu s metodickým doporučením MMR a MŽP a že vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu není třeba vyhodnocovat 
(lokality v zastavěném území do výměry 2000 m2 se nevyhodnocují).

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona doručil návrh Změny č.1 
veřejnou vyhláškou s poučením, že do 30 dnů ode dne doručení návrhu Změny č. 1 může každý 
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky (vyvěšeno od 12.5.2015 do 26.6.2015). Připomínku 
nikdo nepodal.

V souladu s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem obce na základě vyhodnocení výsledků projednání zajistil u zpracovatele upravení 
návrhu Změny č. 1. Z pozice dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, sousedních 
obcí ani veřejnosti nebylo uplatněno žádných připomínek. Pořizovatel pouze požadoval do textové 
části návrhu Změny č. 1 doplnit do tabulky „Vymezení zastavitelných ploch“ k ploše Z4 poznámku, 
že je třeba zajistit přístup k územní rezervě R19. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona předložil návrh Změny č. 1 před 
řízením o jeho vydání spolu se stanovisky dotčených orgánů Krajskému úřadu Libereckého kraje -
orgánu územního plánování k posouzení, který zaslal dne 14.9.2015 pod č.j. 
OÚPSŘ/338/2014/OÚP pořizovateli stanovisko, kde bylo konstatováno, že „neuplatňuje k Návrhu 
změny č. 1 požadavky na jeho úpravu a s předloženým Návrhem změny č. 1 souhlasí a potvrzuje, 
že lze zahájit řízení o vydání.“

V souladu s § 52 stavebního zákona pořizovatel zahájil řízení o upraveném a posouzeném návrhu 
Změny č. 1. Pořizovatel doručil oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou 
(vyvěšena dne 15.10.2015, sejmuta 25.11.2015). K veřejnému projednání přizval pořizovatel 
oznámením ze dne 15.10.2015 (č.j. MUCL/79162/2015) jednotlivě obec Skalka u Doks, dotčené 
orgány, Krajský úřad Libereckého kraje a sousední obce. Veřejné projednání bylo stanoveno 
na 18.11.2015 od 15:00 hod. v budově obecního úřadu Skalka u Doks. Do 7 dnů ode dne konání 
veřejného projednání (tj. do 25.11.2015) mohl každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků 
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a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli uplatnit v téže 
lhůtě námitky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit ve stejné lhůtě 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

Pořizovatel v dané lhůtě obdržel stanovisko od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 
s připomínkou k ploše přestavby P22 – „plocha bude podmínečně využitelná ve smyslu – v dalším 
stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech.“ 

Připomínku vznesl Orgán státní správy lesů - odbor životního prostředí MěÚ Česká Lípa –
„u navrhované lokality Z1, která je z části v ochranném pásmu lesa 50 metrů, bude orgán státní 
správy lesů požadovat zastavitelnost území minimálně 30 m od hranice dotčených pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.“

Připomínku vznesl Krajský úřad Libereckého kraje – odbor ochrany zemědělského půdního fondu, 
který projevil nesouhlas s navrženou změnou funkčního využití plochy P22 z „plochy výroby
a skladování – zemědělské (VZ) - stav“ na plochu přestavby „plocha bydlení – individuální 
venkovské (BV).“ Stanovisko mělo být uplatněno u společného jednání.

Další stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná.

Z důvodu nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru ochrany 
zemědělského půdního fondu došlo k dohodovacímu jednání mezi pořizovatelem, Krajským 
úřadem Libereckého kraje – odborem ochrany zemědělského půdního fondu, Krajskou 
hygienickou stanicí Libereckého kraje, obcí Skalka u Doks a žadatelkou o Změnu územního plánu. 
Na základě jednání se došlo k závěru, že se navržená plocha přestavby P22 v návrhu Změny č. 1 
s funkčním využitím „bydlení - individuální venkovské (BV)“ upraví na plochu přestavby s funkčním 
využitím „plocha výroba a skladování – zemědělské rostlinné výroby (VZR).“  Pro plochu přestavby 
P22 se tedy ve spolupráci se zpracovatelem navrhla nová kategorie ploch s rozdílným způsobem 
využití a přímo pro ni se upravil regulativ s tím, že se podmíněně připustila funkce bydlení. 

Z pohledu KÚLK – odboru ochrany zemědělského půdního fondu byl tento regulativ vyhovující. 
Krajská hygienická stanice regulativ akceptovala s tím, že bude „v dalším stupni projektové 
přípravy prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech (tj. stavby pro bydlení a stavby funkčně obdobné).“ Obec byla 
se zněním nově navrženého regulativu pro plochu přestavby P22 seznámena a bylo dohodnuto, 
že bude regulativ v tomto smyslu do dokumentace zapracován. Žadatelka o Změnu územního
plánu s úpravou dokumentace souhlasila.

Na základě dohodovacího jednání si pořizovatel obstaral souhlasná stanoviska od Krajské 
hygienické stanice Libereckého kraje a KÚLK – odboru ochrany zemědělského půdního fondu 
k úpravě kategorie plochy přestavby P22 a jejího regulativu. 

Zastupitelstvo obce Skalka u Doks na svém zasedání konaném dne 18.12.2015 pod č. usnesení 
Z 54/15 schválilo náležitosti, které byly do dokumentace zapracovány nad rámec Zadání
a souhlasilo s úpravami týkajícími se plochy přestavby P22. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil dle § 53 odst. 1 a 2 stavebního 
zákona výsledky projednání a zajistil podle výsledků úpravu návrhu Změny č. 1.

Na základě doručených stanovisek a dohodovacího jednání pořizovatel zpracoval Pokyny k úpravě 
Změny č. 1 po veřejném projednání a předal je zpracovateli. K návrhu Změny č. 1 nebyly 
uplatněny námitky ani připomínky ze strany veřejnosti. 

Pořizovatel nepředpokládá, že by úprava mohla vyvolat nově vliv na veřejné zájmy. Není 
ani předpoklad, že by si úprava vyžádala nové stanovisko dotčeného orgánu. Úprava se sice 
dotýká práv majitelů pozemků, je však ve smyslu jejich zájmu. S odborem ochrany ZPF, který jako 
jediný projevil k návrhu Změny č. 1 nesouhlas, došlo k dohodě. S Krajskou hygienickou stanicí LK 
došlo k dohodě. Úprava dokumentace spočívala i v úpravě regulativu, který stavební využití 
pozemku omezil. V tom případě nepřichází v úvahu, že by mohl být dotčen zájem představitelně 
dotčeného orgánu odboru ochrany přírody a krajiny. Úprava se nedotýká práv jiných, kteří mohou 
uplatnit námitky, a není v jejich neprospěch.

Pořizovatel vyhodnotil úpravu jako nepodstatnou. Úprava návrhu Změny č. 1 si nevyžádala
opakované veřejné projednání. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 s požadavky dle § 53 odst. 4 stavebního zákona 
a dopracoval odůvodnění. Návrh na vydání Změny č. 1 s jejím odůvodněním předložil pořizovatel 
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v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce Skalka u Doks.
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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)

(původní text - nový text – vypuštěný text)



Změna č.1 ÚP Skalka u Doks Odůvodnění

SAUL s.r.o. 33

strana 3

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
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- 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 plocha přestavby P18,

- 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 občanského vybavení budou využity plochy Z24, Z42 v části obce 
Skalka. Kromě samostatných ploch občanského vybavení se počítá s vytvářením 
podmínek a usilováním o integraci občanského 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. 

- Na západním okraji sídla Skalka se vymezuje plocha přestavby P22, plocha výroby a 
skladování - zemědělské rostlinné výroby.
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- Pro plochy výroby průmyslové 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 

- 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 objízdné 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 uspořádání 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, výměra 
lokality

kód
návrhu

1.specifikace navrhovaného využití, 
zastavitelnost
2.dopravní přístupnost
3.napojení na inženýrské sítě, vytápění
4.limity využití území

etapa
VPS

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

2

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 2

0 
vnější, ÚAN I,

ochranné pásmo lesa, k řešení zástavby je nutná 
dohoda se správcem lesa min. odstupová 
vzdálenost pro nové stavby 30 m od hranice lesa

1.etapa

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

2

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské
  - 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 2
0 

vnější,
součástí plochy je stávající systém odvedení

1.etapa
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povrchových dešťových vod z centra obce 
Z3 k.ú. Skalka u Doks,

Skalka – sever, 
1778 5424m

2

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 vod

2)
, ÚAN I,

připojení na stávající soustavu NN,
plyn není, vytápění elektřinou a odpadním dřevem

4. ochranné pásmo vodního zdroje 2
0 

vnější,
jižní část plochy je přístupná na podkladě
dohody s vlastníkem sousedního pozemku 

1.etapa

Z4 k.ú. Skalka u Doks,
Skalka - sever, 
3243 4064m

2
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 2
0 

vnější, ÚAN I,
respektovat průchod stávajícího vodovodu,
případně přeložení jeho dotčené části

1.etapa

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

2

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., ÚAN I

1.etapa

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

2 
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

min. odstupová vzdálenost pro nové stavby 30 m 
od hranice lesa

1.etapa

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

2 
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 2

0 
vnější, ÚAN I 

1.etapa

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

2
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 2
0 

vnější, ÚAN I,

1.etapa
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podmínkou je výstavba komunikace
a přeložení stávajícího vodovodu

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

2

BV 1. plochy 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 2
0 

vnější, ÚAN I

1.etapa

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

2

OV 1. plochy občanského vybavení 
  - změna funkčního využití
  - plocha nově zahrnuta do zastavitelného území 
2. přístup po stávající rozšířené komunikaci
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 2
0

vodního zdroje vnější část, ÚAN I,
plocha je součástí systému odvedení
povrchových dešťových vod z centra obce

1.etapa

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

2

OV 1. plochy občanského 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 2
0

vodního zdroje vnější část, ÚAN I,
plocha je součástí systému odvedení
povrchových dešťových vod z centra obce

1.etapa

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

2

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,
1639m

2

VPK 1. plochy veřejných 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 2

0

vodního zdroje vnější část, ÚAN I 

1.etapa

VPS

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

2

VPK 1. plochy veřejných 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
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Z42 k.ú.Skalka u Doks, 
Skalka – západ,
286m

2

VPK 1. plochy veřejných 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, ÚAN I 

1.etapa

VPS

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

2

VPK 1. plochy veřejných 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

Z44a k.ú.Skalka u Doks, 
Skalka – sever,
2210m

2

VPK 1. plochy veřejných 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,
755m

2

VPK 1. plochy veřejných 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 ÚAN I

1.etapa

VPS

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

2

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 2

0

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

1.etapa

VPS

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

2

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 2

0

vodního zdroje vnější část, ÚAN I 

1.etapa

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

2

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 2

0

vodního zdroje vnější část, ÚAN I

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

ÚAN I - území s archeologickými nálezy, kategorie I

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 – TĚLOVÝCHOVA 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.
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (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, 
výměra lokality

kód
návrhu

1.specifikace navrhovaného využití, 
zastavitelnost
2.dopravní přístupnost
3.napojení na inženýrské sítě, vytápění
4.limity využití území

etapa
VPS

P18 k.ú. Skalka u Doks,
Skalka – západ, 
2975m

2

bez nových plošných 
nároků

BV 1. plochy bydlení - individuální venkovské
  - plocha přestavby, změna funkčního využití
  - 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 2
0 

vnější,               
ÚAN I, 

plochou prochází stávající vodovodní řad,
nutno respektovat jeho ochranné pásmo,
plocha je součástí systému odvedení

     povrchových dešťových vod z centra obce 

1.etapa

P20 k.ú. Skalka u Doks,
Skalka – východ, 
3397m

2

bez nároku na zábor 
ZPF

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. ÚAN I, 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,
12747m

2

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

1.etapa
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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, ÚAN I,
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

P21bk.ú.Skalka u Doks,
Skalka – severovýchod,
5145m

2

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. ÚAN I, 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

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

2

VZR 1. plochy výroby a skladování – zemědělské 
rostlinné výroby 

- 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 Vymezení 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). 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)

Plocha bude vymezena pro přestavbu nevyužité zemědělské usedlosti. Nově navrhované 
využití představuje polyfunkční využití, zahrnující bydlení a další slučitelné aktivity výroby a 
služeb (P20).

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSLOVÉ A ŘEMESLNÉ (VP)

Bude provedena přestavba části současného zemědělského výrobního areálu na plochy 
výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (P21a, P21b). 



Změna č.1 ÚP Skalka u Doks Odůvodnění

SAUL s.r.o. 43

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÉ ROSTLINNÉ VÝROBY (VZR)

Na ploše bude uplatňováno využití pro zemědělskou rostlinnou výrobu a služby s podmíněně 
přípustným umisťováním staveb pro bydlení nebo přechodné ubytování.

C3 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Budování systému sídelní zeleně bude vázáno na stávající rozmístění koncepčně 
vyhovujících samostatných nezastavitelných ploch zeleně v zastavěném území obce. Jedná 
se o plochy (N72, N73, N75, N76, N77, N78), vážící na prvky tradiční dominantní aleje 
vzrostlých stromů, kterými je lemovaný prostor centra v sídle Skalka. Systém zeleně váže na 
stávající i navrhované aleje a prvky solitérních vzrostlých stromů ve volné krajině, a tím volně 
navazuje na vymezený systém ÚSES. 

Prvky vzrostlé i nízké zeleně budou důsledně chráněny, v případě odůvodněné likvidace je 
nutné přijímat náhradní opatření formou nových výsadeb.

D KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

D1 NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zásady uspořádání dopravy řešeného území jsou stanoveny v Hlavním výkresu č.2 a v 
Koordinačním výkresu č.6 grafické části ÚP. Závazné principy dopravní koncepce ÚP Skalka 
u Doks jsou následující:

- Budou eliminovány komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a směrovém 
uspořádání v rámci stavebně-technických úprav do parametrů návrhové kategorie 
S 7,5/60. U místních komunikací v rozsahu řešeného území obce bude v rámci místních 
možností prováděno zkvalitnění šířkovou úpravou v kategorii MO2k -/5,5/30. Ostatní 
místní propojení charakteru účelových komunikací a zajišťující přístupy k objektům, 
budou doplňovány o navrhované úseky ve vazbě na rozvojové plochy bydlení, 
občanského vybavení a výroby. 

- Dopravní vybavení v obci bude doplněno vybudováním ploch zálivů autobusové 
zastávky, parkovacích stání a odstavných ploch pro místní i návštěvníky obce, 
vymezených v souběhu s místní obslužnou komunikací v centru obce. S dalším 
dopravním vybavením širšího významu koncepce ÚP neuvažuje.

- Železniční doprava se na území obce neuplatňuje pro její obtížnou dostupnost. 

- V pěší dopravě budou vytvářeny podmínky pro segregaci pěší a cyklistické dopravy a 
vhodnými opatřeními bude zvyšována její bezpečnost. Dále budou vytvářeny podmínky 
pro stabilizaci stávajících i navrhovaných tras pro pěší a pro cykloturistiku. 

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. Podél všech místních a účelových komunikací bude 
zachován volný pruh v minimální šíři 1m od hrany komunikace pro jejich údržbu, zejména v 
zimním období. 

D2 NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

Zásady uspořádání technického vybavení jsou stanoveny ve výkresu Koordinace technické 
infrastruktury č.6 grafické části územního plánu. Závazné principy koncepce technické 
infrastruktury ÚP Skalka u Doks jsou následující:

- zajistit napojení návrhových lokalit zastavitelných funkčních ploch na veškerá dostupná 
média, řešit nápravu lokálních nedostatků a doplnit chybějící zařízení

- likvidaci splaškových vod zajistit individuálním způsobem
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- respektovat úpravu vymezení plochy ochranného pásma vodního zdroje
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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, 
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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):

lokalita
 výmě-
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 
vodohospodářské – vodní nádrže a plochy veřejných prostranství – zeleň. 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: 
lokalitakat.území, část 

obce, výměra 
lokality

1.specifikace navrhovaného využití

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

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

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

2

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

novou plochu 
N72 k.ú.Skalka u Doks

Skalka –střed - jih,
1202m

2

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

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

2

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

nízké a polovysoké zeleně

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

2

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

polovysoké i vysoké zeleně

N76 k.ú.Skalka u Doks
Skalka – západ,
262m

2

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

polovysoké i vysoké zeleně
N77 k.ú.Skalka u Doks

Skalka – západ,
382m

2

1. plochy veřejných prostranství – zeleň
- změna funkčního využití
- úprava plochy veřejné zeleně, výsadba polovysoké zeleně
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N78 k.ú.Skalka u Doks

Skalka – západ,

653m
2

1. plochy veřejných prostranství – zeleň

- změna funkčního využití

- úprava plochy veřejné zeleně, výsadba plovys. i vysoké zeleně

N80 k.ú.Skalka u Doks

Skalka – jih

2822m
2

1. plochy smíšené nezastavěného území

- změna funkčního využití

- úprava plochy ochranné zeleně, výsadba

polovysoké i vysoké zeleně 

celkem 6785m
2

N91,92 k.ú.Skalka u Doks

bez nároků na 
plochu

1. plochy smíšené nezastavěného území

- zřízení stromových alejí podél komunikací

E2 NÁVRH PODMÍNEK PRO ZMĚNY VYUŽITÍ NEZASTAVITELNÝCH 

PLOCH

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Agrodesign, způsoby zemědělského hospodaření 

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 provádět v kontextu a komplexně 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“.
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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. 
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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 město“ (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 „Při 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 výroby a skladování - zemědělské rostlinné výroby (VZR)

- 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)
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- plochy lesa - přírodní (PLN) 
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- veškeré parametry výroby, druh chovaných zvířat, jejich počet a způsob ustájení, 
musí být přizpůsobeny hygienickým požadavkům, plynoucích ze stávající urbanistické 
struktury území, vzhledem k potenciálnímu nebezpečí účinků na ŽP je třeba sledovat 
zabezpečení proti těmto účinkům, a v případě potřeby odstranit jejich zdroj 

- areál je nutno opatřit účinnými pásy ochranné a izolační zeleně, které budou součástí 
areálu

- vyjímečně se připouští zařízení pro krátkodobé ubytování zaměstnanců a návštěv, 
pokud nebudou požadavky na bydlení narušeny nad přípustnou míru

- tvar a objem staveb je prioritně podřízen svému účelu, vzhledem k tomu, že se jedná 
o souvislou plochu mezi volnou krajinou a vnějším obvodem obytné zástavby obce, 
musí být tyto stavby přizpůsobeny svému okolí a krajinnému prostředí, technologická 
zařízení nesmí narušovat siluetu obce a krajiny, připouští se zástavba o výšce do 
2NP (max.cca6m výšky), každý stavební záměr musí být prověřen kvalitním 
projektem 

- odstavení vozidel pro potřebu ploch a areálů je zásadně řešeno v rámci příslušné 
plochy 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÉ ROSTLINNÉ VÝROBY (VZR)

Charakteristika

- plochy jsou určeny pro vybrané druhy staveb a zařízení zemědělské rostlinné výroby 
a navazujících služeb 

Přípustné využití území

- provozy zemědělské rostlinné výroby, skladování a zpracování produktů, zemědělské 
služby a jiné nerušící činnosti, které negativně neovlivňují životní prostředí na 
vymezené ploše ani v jejím okolí a nepřinášejí nadměrné nároky na dopravu.

- podmíněně se připouští umisťování staveb pro bydlení nebo přechodné ubytování 
(bydlení vlastníka nebo uživatele vymezené plochy, ubytování zaměstnanců), bude-li 
prokázáno odpovídající zajištění podmínek pro bydlení ve smyslu hygienických 
předpisů (v dalším stupni projektové přípravy bude zejména prokázáno, že nebudou 
překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech),

- požaduje se řešení odstavení vozidel pro potřebu obsluhy provozovny / bydlení v 
rámci příslušné plochy,

- stavby budou měřítkem a architektonickým ztvárněním přizpůsobeny charakteru 
zástavby v okolí, technologická zařízení nesmí narušit siluetu obce, připouští se 
zástavba o max. výšce do 2NP + podkroví, 

- připouští se koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami max. 15%.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE (VPK)

Charakteristika

- území je určeno pro plochy místních obslužných, přístupových, zklidněných, pěších 
komunikací a ploch, slouží hlavní i místní obsluze a pro pěší provoz

Přípustné využití

- připouští se využití území pro obslužnou vozidlovou dopravu, pěší a cyklistický 
provoz, vymezené chodníky pro pěší, liniovou a doprovodnou zeleň
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- připouští se využití území pro stavby a zařízení, sloužící vybavení ve veřejném zájmu, 
pro odstavné a parkovací plochy, které jsou součástí profilu těchto komunikací a 
ploch, sítě technické infrastruktury, vylučuje se realizace neadekvátních staveb

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DOPRAVNÍ VYBAVENÍ (DV)

Charakteristika

- plochy jsou určeny pro dopravní vybavení ve formě samostatných veřejných a 
příležitostných parkovišť, zálivů a ploch autobusových zastávek

Přípustné využití

- připouští se využití území pro samostatná veřejná parkoviště, autobusové zastávky 
mimo profily komunikací, zařízení dopravní infrastruktury, která jsou nedílnou 
součástí příslušných ploch jiného funkčního využití, pro které bezprostředně slouží, 
mohou být zahrnuta do těchto ploch

- požaduje se respektování ochranných pásem a maximální zapojení ploch dopravní 
vybavenosti a parkovišť do krajiny pomocí doprovodné zeleně

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNICE III.TŘÍDY (DK)

Charakteristika

- území je určeno pro plochy základní silniční sítě, součástí jsou plochy chodníků, 
cyklistických stezek, liniové zeleně

Přípustné využití území

- připouští se využití území pro odstavná a parkovací stání, sítě technické infrastruktury 
při respektování ochranných pásem

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TV)

Charakteristika

- plochy jsou určeny pro umístění staveb a zařízení pro zásobování vodou, elektrickou 
energií a pro telekomunikace a radiokomunikace, nakládání s odpady, technické 
služby 
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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
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OPATŘENÍ Z HLEDISKA OBRANY A BEZPPEČNOSTI 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, výměra 
lokality

Původní využití 
plochy

zastavitelnost

kód
návrhu

1.specifikace navrhovaného využití, 
zastavitelnost
2.dopravní přístupnost
3.napojení na inženýrské sítě, vytápění
4.limity využití území

etapa
VPS

R4a k.ú. Skalka u Doks,
Skalka – sever,
320 m

2

zemědělská 
půda
orná půda

plocha je mimo 
zastavěné 
území

VPK 1.plochy veřejných 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 2°vnější

2.etapa 
rezerva

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

2

BV 1. plochy 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 2
0 

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, 
9946m

2

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 2
0 

vnější,
podmínkou je výstavba komunikace
a přeložení stávajícího vodovodu,
zástavba bude umístěna v J části plochy
s ohledem na blízký remízek

2.etapa
rezerva
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Z11 k.ú. Skalka u Doks,
Skalka – sever,
4010 m

2

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 stáv. 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 2

0 
vnější,

podmínkou je výstavba komunikace
a přeložení stávajícího vodovodu,

1.etapa

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

2

SR 1. plochy smíšené obytné - rekreační
  - 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, 
2127m

2

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, 
2956m

2

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 2

0 
vnější

2.etapa
rezerva

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

2

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 2
0 

vnější,
plocha je součástí systému odvedení
povrchových dešťových vod z centra obce

2.etapa
rezerva

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

2

SR 1. plochy smíšené obytné - rekreační 
  - 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

2.etapa
rezerva
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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

R44b k.ú.Skalka u Doks, 
Skalka – sever
513m

2

VPK 1. plochy veřejných 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 2

0 

2.etapa
rezerva

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

2

VPK 1. plochy veřejných 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
191m

2

VO 1. plochy vodní a vodohospodářské - 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 2

0

vodního zdroje vnější část

2.etapa
rezerva

Vysvětlivky použitých zkratek viz. tabulka kap. C1 Vymezení 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
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koridor ochranného pásma návrhu úseku elektrického nadzemního vedení včetně
trafostanice TN4



P o u č e n í

Proti Změně č. 1 územního plánu Skalka u Doks vydanou formou opatření obecné 

povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,               

ve znění pozdějších předpisů).

         otisk úředního razítka

……………………….. ……... ……………………………...

           Šverma Karel                                                                          Procházková Jana

místostarosta obce (podpis)                                   starostka obce (podpis)

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:

Grafická část Změny č. 1 ÚP:
1. Výkres základního členění území v měřítku 1 : 5 000, výřez 1 x A4
2. Hlavní výkres v měřítku 1 : 5 000, výřez 1 x A4

Grafická část odůvodnění Změny č. 1 ÚP:
5. Koordinační výkres v měřítku 1 : 5 000, výřez 1 x A4
8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000, výřez 1 x A4

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 

vyhlášky s oznámením o jeho vydání (§ 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,       

ve znění pozdějších předpisů).

Vyvěšeno: 17.2.2016 Sejmuto:

Účinnost: 3.3.2016

Příslušný správní úřad potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem, umožňujícím 

dálkový přístup, podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.
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