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Benátky nad Jizerou, dne 15.2.2010

OZNÁMENÍ
Městský úřad Benátky nad Jizerou, příslušný k pořizování Změny č. 3 územního plánu obce Benátky nad
Jizerou na základě mandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou podle §6 odst. (2) s plněním ustanovení
§ 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a
zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §47 odst. (2) stavebního zákona
projednání

návrhu zadání Změny č. 3 územního plánu obce Benátky nad
Jizerou
Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Benátky nad Jizerou je vystaven k veřejnému nahlédnutí
u pořizovatele v kanceláři Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Benátky nad Jizerou
na tel. čísle 326 375 330, u Ing. Renata Perglerová na tel. čísle 606 380 252 na www. benatky.cz
v termínu od 15. 2. 2010 do 17. 3. 2010 (včetně)
Dotčené orgány a krajský úřad Středočeského kraje mohou uplatnit u pořizovatele své požadavky na
obsah zadání Změny č. 3 územního plánu obce Benátky nad Jizerou vyplývající ze zvláštních předpisů a
požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně jeho obsahu podle zvláštních předpisů do 30
dnů obdržení návrhu zadání.
Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu zadání.
Připomínky může uplatnit každý u pořizovatele ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení.
Ke požadavkům dotčených orgánů a krajského úřadu Středočeského kraje, k podnětům sousedních
obcí a k připomínkám uplatněným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Požadavky, podněty a připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele:
Městský úřad Benátky nad Jizerou, Odbor výstavby a územního plánování, Zámek 49, 294 71
Benátky nad Jizerou

RNDr. Pavel Štifter
určený zastupitel

Marek Mařík
tajemník města

Příloha pro dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a ostatní organizace:
Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Benátky nad Jizerou
Nepovinná grafická příloha je zveřejněna pouze na www.benatky.cz
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

POČET LISTŮ: 10
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Obdrží:
Dotčené orgány:
1. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy I, Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2, IDDS:
9gsaax4
2. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 1442/65, 100
10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4
3. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk
4. Vojenská ubytovací a stavební správa, Hradební 772/12, P. O. BOX 3, 110 15 Praha 1, IDDS: hjyaavk
5. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2, IDDS: pv8aaxd
6. Ministerstvo zdravotnictví ČR - Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2,
IDDS: pv8aaxd
7. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor hornictví, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1, IDDS: bxtaaw4
8. Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, IDDS: 8spaaur
9. Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P. O. BOX 9, 110 15 Praha 1, IDDS: n75aau3
10. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha 1, IDDS: me7aazb
11. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IDDS: keebyyf
12. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IDDS: keebyyf
13. Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 01 Benešov, IDDS: d2vairv
14. ČR - státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj, Legerova 1825/49, 120 00 Praha 2,
IDDS: hq2aev4
15. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150,
293 34 Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e
16. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá
Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
17. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav, IDDS:
yphaax8
18. Obvodní báňský úřad Kladno, Kozí 748/4, P. O. BOX 31, 110 01 Praha 1, IDDS: rn6aas6
19. Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5, IDDS:
2dtai5u
20. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav,
IDDS: 82sbpfi
21. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení péče o památky,
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav, IDDS: 82sbpfi
22. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení architekta města a
územního plánování, Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav, IDDS: 82sbpfi
23. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 61, 293 49
Mladá Boleslav, IDDS: 82sbpfi
Sousední obce:
24. Obec Sedlec, čp. 90, 294 71 Benátky nad Jizerou 1, IDDS: xwka7vw
25. Obec Zdětín, čp. 158, 294 71 Benátky nad Jizerou 1, IDDS: xifb4gq
26. Obec Kochánky, čp. 201, 294 74 Předměřice nad Jizerou, IDDS: h4tatnk
27. Obec Předměřice nad Jizerou, čp. 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou, IDDS: va4bx7b
28. Obec Jiřice, čp. 56, 289 22 Lysá nad Labem, IDDS: d3nasbn
29. Město Milovice, 5. května 71/54, 289 24 Milovice nad Labem 3, IDDS: 6ahbcq7
30. Obec Lipník, čp. 456, 294 43 Čachovice u Mladé Boleslavě, IDDS: x45b5c4
31. Obec Čachovice, Polní 48, 294 43 Čachovice u Mladé Boleslavě, IDDS: apcb48m
32. Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
33. Městys Brodce, Dobrovická 34, 294 73 Brodce nad Jizerou, IDDS: tjwbssy
34. Obec Horky nad Jizerou, čp. 93, 294 73 Brodce nad Jizerou, IDDS: xhua78t
Ostatní organizace:
35. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IDDS: 5eigx2d
36. Povodí Labe, s. p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
37. Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Mladá Boleslav, V. Nejedlého 793, 293 06 Kosmonosy
38. Úřad pro civilní letectví, sekce letová a provozní, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, IDDS: v8gaaz5
39. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: qihdk9n
40. České radiokomunikace, pracoviště ÚTS, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IDDS: 6nkdkst
41. RWE Transgas Net, s. r. o., Kavčí hory Office Park, Na Hřebenech II 8/1718, 140 21 Praha 4 , IDDS: 8ecyjt9
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KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou

BENÁTKY NAD JIZEROU
k. ú. Obodř

PODKLAD PRO NÁVRH ZADÁNÍ
ZMĚNY Č. 3
ÚZEMNÍHO PLÁNU BENÁTKY NAD JIZEROU

Pořizovatel: Ing. Renata Perglerová na základě mandátní smlouvy s obcí
Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou
Určený člen zastupitelstva: RNDr. Pavel Štifter

únor 2010
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Důvody pro pořízení změny č. 3 územního plánu města Benátky nad Jizerou,
stanovení hlavních cílů rozvoje území
Město Benátky nad Jizerou má schválený územní plán sídelního útvaru z roku 1998 (dále ÚPN SÚ), ke kterému byla
vydána vyhláška č. 5/1998 o závazné části. K němu byla v roce 2002 schválena změna č. 1, která reagovala na
nezbytné a naléhavé potřeby jeho aktualizace a která byla schválena a vydána vyhláškou č. 1/2002 o závazné části,
doplňující předchozí vyhlášku o rozsah platnosti. Rychlý vývoj a změna struktury územních požadavků, zejména
v návaznosti na potřebu restrukturalizace území bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá, zasahujícího na
správní území města Benátek nad Jizerou dal podnět pro zpracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru
Benátky nad Jizerou. Tuto potřebu prokázala také zpracovaná technicko ekonomická studie, jejímž pořizovatelem byl
Krajský úřad Středočeského kraje a která se problémem restrukturalizace bývalého VVP Mladá, zasahujícího do
regionu Dolní Pojizeří, velmi pregnantně zabývala.
Druhým důvodem pro pořízení změny č. 2 bylo schválení změny č. 1 územního plánu velkého územního celku
Mladá, která upravuje některé záměry liniových staveb na řešeném území ÚPN SÚ a z toho vyplynula povinnost
uvést do souladu ÚPN SÚ s tímto územně plánovacím dokumentem.
Třetím důvodem pořízení změny č. 2 byly podněty investorů i vlastníků pozemků,které byly předloženy zastupitelstvu
města, a které byly pozitivně přijaty a navrženy k zařazení do zadání pro změnu č. 2.
Změna č. 2 byla schválena zastupitelstvem města usnesením č. 15/2006 ze dne 21. 2. 2006 a závazná část byla
vydána vyhláškou č. 1/2006.
Dosud schválené územně plánovací dokumentace však nezahrnují nový prvek související s úkolem rozvíjet
energetické zdroje na bázi obnovitelných zdrojů energie. Proto zastupitelstvo posoudilo a přijalo záměr vybudovat na
katastrálním území Oboř fotovoltaickou elektrárnu v prostoru bývalé skládky odpadu a na pozemcích na ni
navazujících. Tím také odsouhlasilo záměr pořídit změnu územního plánu města č. 3, jejímž předmětem je lokalizace
fotovoltaické elektrárny v návaznosti na zastavitelné plochy města.

Výčet katastrálních území tvořících území Města
Město Benátky nad Jizerou je složeno z pěti částí – k.ú. Staré Benátky, k.ú. Kbel, k.ú. Nové Benátky, k.ú. Dražice
nad Jizerou a k.ú. Obodř, které jsou zároveň správním územím obce.
Vybraná lokalita fotovoltaické elektrárny je situována na k.ú. Oboř.

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR
Obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) Mladá Boleslav není zařazena do žádné rozvojové oblasti. Je však
zařazena do územní rozvojové osy OS3. Díky této poloze je rozvíjeno především kvalitní dopravní napojení na
ostatní části republiky. Z toho vyplývají příznivé rozvojové předpoklady i pro město Benátky nad Jizerou. Z Politiky
územního rozvoje nevyplývají pro území obce žádné konkrétnější požadavky.
Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace kraje
V současné době je zpracován návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, který je projednáván.
Z rozpracovaného dokumentu zatím nevyplynuly žádné nové specifické požadavky pro území města Benátky nad
Jizerou. Do doby schválení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje platí pro území města Benátky nad
Jizerou Územní plán velkého územního celku Mladá a změna č. 1 tohoto plánu.
Územní plán velkého územního celku Mladá byl schválen vládou České republiky dne 19. 12. 1994 usnesením č.
723. Závazná část tohoto územního plánu byla vyhlášena nařízením vlády č. 11/1995 Sb. Změna č. 1 ÚP VÚC
Mladá, byla schválena zastupitelstvem Středočeského kraje dne 31. 3. 2004 usnesením č. 40 – 18/2004 ZK.
Z obou dokumentů vyplynula povinnost uvést s ním do souladu následující návrhové prvky funkčního využití území
vztahující se mimo jiné k sídelnímu útvaru Benátky nad Jizerou:
-

vymezení a doplnění prvků nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability;

-

vymezení plochy určené pro navrhovanou přírodní rezervaci Traviny;
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-

vymezení ploch pro retenční vodní nádrž;

-

navrhovaný koridor pro nové silniční propojení silnicí III. třídy Milovice – Benátky nad Jizerou

- navrhované koridory pro propojení inženýrských sítí, propojující i sousední obce.
Návrh změny č. 2 obsahuje tyto prvky a dále plochy, které sice nejsou přímo v ÚP VÚC Mladá vyznačeny, ale
spadají do řešení územního plánu města.
Tím, že byly požadavky vyššího stupně platné územně plánovací dokumentace zahrnuty do návrhu změny č. 2 není
je třeba uvádět ve změně č. 3.
Požadavky vyplývající z Programu rozvoje Středočeského kraje
Program rozvoje Středočeského kraje, zahrnuje některé záměry, které se týkají města Benátky nad Jizerou, tzn. jako
např. rekonstrukce silnice II/610 apod. Z tohoto dokumentu pro město dále vyplývá povinnost zapracovat do územně
plánovací dokumentace některé obecně formulované požadavky (podpora a rozvoj ekonomických činností na
venkově, obnova ekologické stability posilované soustavnou péčí o krajinu, zlepšování dopravní obsluhy území a
zlepšování technické infrastruktury, odstranění úzkých a kritických míst na silnicích II. a III. třídy, budování
cykloturistických stezek, rozvoj alternativních energetických zdrojů. Územně jsou tyto požadavky řešené v dosud
platné územně plánovací dokumentaci a rozvoj alternativních energetických zdrojů je zařazen do změny č. 3.
Požadavky vyplývající z Programu rozvoje obce
Město má zpracovaný program rozvoje. Jeho hlavní návrhové prvky byly zapracovány do schváleného územního
plánu a změn č. 1 a 2.
Požadavky vyplývající z širších územních vztahů
Návrh Změny č. 3 územního plánu města Benátky nad Jizerou nevyvolá takové změny, které by se dotkly širších
vztahů obcí. Do této změny budou z hlediska širších vztahů zapracovány nové skutečnosti, které vyvstaly po
schválení platného Územního plánu města Benátky nad Jizerou, zejména skutečnosti zapracované v nadřazené
územně plánovací dokumentaci, respektive v územně analytických podkladech. Pokud se takové nové skutečnosti
v území nevyskytnou, nebude změna územního plánu širší vztahy řešit. V platnosti v takovém případě zůstává
řešení širších vztahů zpracované v územním plánu obcí.

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady pro území Středočeského kraje byly zastupitelstvem schváleny 10. 9. 2008. Území
města je podle ÚAP kraje dotčeno několika limity využití území (viz níže), nachází se v území s významnými zdroji
vody a zasahuje částečně do území s unikátními a význačnými krajinnými typy. Problémy, které územně analytické
podklady kraje identifikovaly, na území města zasahují a jsou řešeny předcházející dokumentací města. Územně
analytické podklady kraje uvádějí na území prvky nadregionálního i regionálního ÚSES.
Územně analytické podklady pořizované obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném §27 stavebního
zákona nejsou zatím schváleny. Projektant provedl doplňující průzkumy a rozbory území týkající se navrhovaného
záměru a vyhodnotil stav a vývoj území ve vztahu k potřebě pořízení změny územního plánu č. 3.
Průzkumy a rozbory byly zaměřeny na vymezení zastavěného území a neurbanizovaných ploch v okolí sídla, na
identifikaci územních problémů střetových lokalit a vyznačení problémových míst. S ohledem na vyvážený poměr
mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím vyplývají z doplnění Průzkumů a rozborů úkoly, které bude nutno
řešit v návaznosti na provedené pozemkové úpravy, zejména dílčí úpravy trasy nadregionálního biokoridoru.
Řešené území
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., § 43 odst. 4 řeší územní plán sice celé správní území města dané hranicemi
katastrálních území místních částí, ale změna č. 3 se zaměří především na k.ú. Oboř.
Limity budoucího rozvoje
V rámci zpracování změny územního plánu č. 2 byl zpracován výkres limitů pro celé správní území města. Pro
řešení změny č. 3 jsou vyjmenované ty limity, které se jmenovitě dotýkají řešené lokality na k.ú. Oboř.
Za limity využití území se v souladu s níže uvedenými zákony považuje ochrana daných nebo získaných vlastností
řešeného území, jejíž územní průmět zasahuje do administrativního území obce.
Jako vstupní limity využití území je třeba v řešeném území respektovat:
V souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
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obecná ochrana přírody a krajiny;
nadregionální a regionální územní systémy ekologické stability.

V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů:
• pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů; Káranského vodovodu II. stupně (b);
• vodohospodářsky významná území, jmenovitě Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Severočeská křída.
V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa a ochranné pásmo
lesa 50 m, pokud nebude dohodnuta s dotčeným orgánem výjimka.
V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ochranná pásma pozemních komunikací (§ 30),
vymezená svislými plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti:
• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnic II. a III. třídy.
V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích:
• ochranná pásma elektrických vedení VVN vymezená svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení
od krajního vodiče vedení na každou stranu;
• ve vzdálenosti 7 m (10 m) u napětí 22 kV;
• ochranná pásma trafostanic vymezená svislými rovinami do výšky 20 m ve vzdálenosti 7 m (10 m).
V souladu se zákonem č. 44/1998 Sb. v platném znění o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších
úprav a doplnění:
• chráněná ložisková území;
• prognózní zdroje nerostných surovin.

Požadavky na rozvoj území obce
Z usnesení zastupitelstva města vyplývá jediný požadavek zařazený do změny č. 3 a to je vymezení plochy pro
realizaci fotovoltaické elektrárny o předpokládaném výkonu 1 200 kW. Lokalita využívá těleso bývalé skládky
komunálního odpadu, která je mimo provoz a je rekultivována. Dále jsou pro funkci fotovoltaické elektrárny
přičleněny přilehlé pozemky, které jsou z části kryty navážkou a zbytek tvoří trvalé travní porosty. Celková rozloha
takto vybrané plochy představuje necelých 6,0 ha. Víc než polovina rozlohy (54 %) jsou ostatní půdy zaplněné
navážkou komunálního odpadu.
Ostatní část lokality tvoří trvalé travní porosty zařazené převážně do V. a IV. třídy ochrany zemědělského půdního
fondu.
Lokalita navazuje na zastavitelné plochy určené pro bytovou zástavbu. Její negativní vliv na životní prostředí se
nepředpokládá, tudíž koexistence obou funkcí je přípustná.
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Charakteristické údaje jsou v následující tabulce:
Lokalita fotovoltaické elektrárny na k.ú. Obodř
k.ú. Obodř, č. parcel

Poznámka

223/5, 225/4, 225/5, 225/8, 225/9,
49/3, 81/4, 364/3

- území bývalé skládky, dnes
po rekultivaci

522

- pozemek přilehlý ke skládce

rozsah navržené plochy v ha

3,25 + 2,7 = 5,95

současné využití

ostatní plocha rekultivace

3,25 ha

trvalé travní porosty

2,7 ha

navrhované využití

plocha výrobní pro fotovoltaickou
elektrárnu

stupeň ochrany ZPF – třída ochrany/BPEJ

ostatní půda

jednoznačné určení hlavního využití
3,25 ha
2,7 ha, z toho:

V/2.21.12 – 68 %

1,9 ha

IV/2.21.10 – 4 %

0,1 ha

IV/2.23.10 – 28 %

0,7 ha

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny)
Lokalita leží na okraji plošiny zemědělské půdy oddělené od břehu Jizery poměrně prudkým a vysokým svahem.
Dalším převýšením nad okolním terénem se pohledově uplatňuje těleso skládky, zejména ve směru od zámku
a průjezdných státních silnic. Tento prvek, stejně jako citlivé kotvení jednotlivých fotovoltaických článků tak, aby
nebyla porušena nepropustná vrstva pod rekultivačním povrchem tělesa skládky, bude předmětem technického
řešení stavby.
Na dosud navrhovanou urbanistickou koncepci rozvoje území města nebude mít tento záměr podstatný vliv. Celá
plocha navazuje na okraj zástavby místní části Obodře a využití hlavové části bývalé skládky v podstatě nerušící
činností neovlivní dříve navržený rozvoj. V navrženém uspořádání krajiny však bude nutno částečně přemístit trasu
nadregionálního biokoridoru do jiné lepší polohy, s čímž už bylo započato při zpracování a projednávání
pozemkových úprav.

Požadavky na řešení veřejné technické infrastruktury
Do Změny č. 3 územního plánu města Benátky nad Jizerou bude zapracováno upřesněné řešení trasy elektrického
vedení a trafostanice napojující fotovoltaickou elektrárnu na distribuční síť 22 kV. Nové vedení trasy bude zahrnuto
do veřejně prospěšných staveb. Jiné požadavky na technickou infrastrukturu nevznikají.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Požadavkem z hlediska ochrany a rozvoje území je zapojení tohoto záměru do krajiny tak, aby byly odcloněny
obytná území a navrhované plochy bydlení (lokalita 3) a citlivě upraveny okraje plochy elektrárny s přechodem
do územních systémů ekologické stability (RBC 1014), které jsou vymezeny v těsném sousedství lokality. Trasa
nadregionálního biokoridoru (NRBK 19) se navrhuje přeložit do krajinářsky vhodnějších poloh s napojením na RBC
1783 Slepeč. Tato změna je projednána s příslušnými orgány v rámci řešení pozemkových úprav. Ve změně č. 3
bude zakotvena nová trasa tohoto biokoridoru.

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Do ploch dotčených veřejně prospěšnými stavbami budou zařazeny nové trasy vedení elektrické energie 22 kV a
lokalita trafostanice a do ploch veřejně prospěšných opatření bude zařazena nová trasa NRBK 19.
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Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi
a jinými rizikovými přírodními jevy)
Požadavky CO a PO se nemění, součástí odůvodnění nebude příloha požadavků CO a požární ochrany. Zájmy
obrany a ochrany státu, pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou řešenou změnou dotčeny. Bude
provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF).
Část lokality leží v hranicích chráněného ložiskového území černého uhlí Mělnické pánve – Bezno č. 3075300.
Ložisko je v rámci státní surovinové politiky evidováno pouze jako výhledová surovinová rezerva a v nejbližším
období není uvažováno k využití. Na území ložiska nebyla dosud navrhována žádná jiná funkce než obytná zástavba
a sportovně rekreační s tím, že obytná zástavba a vodohospodářské stavby nejsou považovány na prvky, které
ztěžují budoucí využití suroviny. Ve změně č. 3 navrhovaná lokalita fotovoltaické elektrárny částečně zasahuje do
CHLÚ. Vzhledem k tomu, že plocha je určena výhradně pro fotovoltaickou elektrárnu, která má časově omezenou
životnost a stavebně příliš nezatěžuje plochu, lze ji rovněž považovat za stavbu, která neztíží budoucí využití
suroviny.

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Změna č. 3 územního plánu města Benátky nad Jizerou bude při vymezení nové plochy důsledně chránit okolní
krajinné prostředí a koordinovat funkční využití jednotlivých ploch tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality obytného ani
životního prostředí. Dosavadní vymezení (dnes nefunkční) části trasy NRBK 19 bude řešeno změnou této trasy ve
smyslu výsledků projednávání pozemkových úprav k.ú. Obodř. Stávající vedení 22 kV, které část lokality kříží bude
zachováno.

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo
rozvojové ose
Město Benátky nad Jizerou se nachází v rozvojové ose OS3, avšak vzhledem ke stále rostoucímu zájmu města o
výstavbu na nových výrobních plochách, zejména ze strany místních občanů, je nezbytné vytvořit podmínky
budoucího rozvoje na vhodných plochách i pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
Nepředpokládá se uložení úkolu prověřit záměr urbanistickou studií. Požadavky na využití území budou pro
budoucí projektovou přípravu formulovány v regulativech.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Nepředpokládá se zpracování regulačního plánu.

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Výsledky doplňujících provedených průzkumů a rozborů řešeného území a definované požadavky na rozvoj
nevyvolávají potřebu posouzení vlivů Změny č. 3 územního plánu města Benátky nad Jizerou na životní prostředí.
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Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování
variant
Nepožaduje se zpracovat koncept řešení Změny č. 3 územního plánu města Benátky nad Jizerou. Požadavky na
rozvoj obce a charakter území nevyvolávají potřebu variantních řešení.

Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu
a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území
a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna č. 3 územního plánu města Benátky nad Jizerou bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006Sb., o obecných
požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 500/2006 Sb.o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Návrh Změny č. 3 územního plánu města Benátky nad Jizerou bude obsahovat:
• textovou část v rozsahu přílohy č. 7 vyhláška č. 500/2006 Sb.;
• grafickou část:
Výkres základního členění – výřez místní části Obodř
Hlavní výkres– výřez místní části Obodř
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Odůvodnění Změny č. 3 územního plánu města Benátky nad Jizerou bude obsahovat:
• textovou část odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhláška 500/2006 Sb.
• grafická část odůvodnění: Koordinační výkres– výřez místní části Obodř
1 : 5 000
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 : 5 000
Podkladem výkresů bude státní mapové dílo – katastrální mapa, aktuální stav.
Počet vyhotovení: 4 paré tiskový výstup, digitální výstup komplet ve formátu PDF (pro zveřejnění na internetu),
výkresová část DGN, popř. DWG, SHP (pro vložení do ÚAP) a textová část DOC (popř. RTF, ODT)
Pro účely fáze projednávání bude dokumentace předána minimálně v 1 paré a 1 v PDF, předpokládá se její
úprava dle výsledku projednávání.

